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Hovedstadens Beredskab

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til Hovedstadens Beredskabs
Dimensioneringsplan RBD 2017+
Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag til plan for den risikobaserede dimensionering
af det samordnede redningsberedskab, Hovedstadens Beredskab, som omfatter Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns og Rødovre
Kommuner, med henblik på, at styrelsen kan afgive en udtalelse, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab
(dimensioneringsbekendtgørelsen).
For at Beredskabsstyrelsen kan vurdere om det kommunale redningsberedskab kan yde
en forsvarlig indsats, jf. § 12, stk. 1, i beredskabsloven, skal styrelsen efter ovennævnte
bestemmelse navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem
områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.
Beredskabsstyrelsen skal dermed ikke godkende dimensioneringen af redningsberedskabet, og styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af forslaget til dimensioneringsplan. Styrelsens udtalelse skal således ses som faglig rådgivning i forbindelse med kommunernes dimensionering af redningsberedskabet.
Beredskabsstyrelsens overordnede vurdering
Beredskabsstyrelsen finder, at planforslaget indeholder en god beskrivelse af, hvorledes
beredskabet vil varetage opgaveløsningen ved såvel dagligdags hændelser som ved
mere sjældne, usædvanlige og komplekse hændelser. Der er i planforslaget især lagt
vægt på varetagelse af opgaverne omkring den operative ledelse.
Det fremgår af det fremsendte materiale, at Hovedstadens Beredskab vil foretage en
række mindre justeringer af dimensioneringen af redningsberedskabet i forhold til den
hidtidige dimensionering. Der vil således ske ændringer på flere af kapacitetsområderne
med henblik på at styrke robustheden af det samlede beredskab.
Der sker ikke ændringer i antallet og placeringen af brandstationer.
Sagsforløbet
Beredskabsstyrelsen modtog den 20. maj 2016 et foreløbigt forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Hovedstadens Beredskab med henblik på en drøftelse af
forslaget med Beredskabsstyrelsen. Denne drøftelse fandt sted ved et møde den 10.
juni 2016, og styrelsen modtog et endeligt planforslag den 15. juni 2016.
Planforslaget havde forud for indsendelsen til Beredskabsstyrelsen været behandlet i
bestyrelsen (den fælles beredskabskommission) for Hovedstadens Beredskab.
Efter en gennemgang af det endelige planforslag havde styrelsen en telefonisk drøftelse
med Hovedstadens Beredskab den 28. juni 2016 og anmodede samme dag om supple-
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rende oplysninger – eventuelt i form af en opdatering af planforslaget – på nogle nærmere definerede områder.
Den 17. juli 2016 modtog Beredskabsstyrelsen supplerende oplysninger om varetagelsen af den operative ledelse, herunder et link til et notat af 13. januar 2016, som var
udarbejdet på baggrund af styrelsens udtalelse af 23. december 2015 bl.a. vedrørende
indførelsen af en ny operativ ledelsesstruktur.
Der var også supplerende oplysninger om anvendelse af tankvogne i forbindelse med
vandforsyning til brandslukning. Hovedstadens Beredskab har efterfølgende tilkendegivet, at denne beskrivelse vil blive indarbejdet i planforslaget inden dette forelægges de
enkelte kommunalbestyrelser til godkendelse.
Planforslagets mere detaljerede oplysninger
Brandstationer
Der sker ikke ændringer i antallet og placeringen af brandstationer. Station Dæmningen, som ikke længere indgår som en del af akutberedskabet, er nu – for så vidt angår
den operative del af beredskabet – alene base for det frivillige beredskab.
Ændring af kapacitetsområder


Station Frederiksberg skal fremover varetage røgdykning og overfladeredning



Station Dragør og Station Østerbro skal ligeledes varetage overfladeredning



CBRNE-beredskabet flyttes fra Station Østerbro til Station Glostrup



Kapacitet til at håndtere indsatser ved politiaktioner vil blive en kompetence på Station Christianshavn, Station H og Station Frederiksberg

Operativ ledelse
Strukturen for den operative ledelse i Hovedstadens Beredskab blev indført i forbindelse
med etableringen af beredskabet den 1. januar 2016. Med denne struktur er der 2 indsatsledere (ISL Vest og ISL Øst) på vagt i de syv sammenhængende kommuner og 1
indsatsleder på vagt i Dragør Kommune (ISL Syd). Dertil kommer 1 indsatschef, som
dækker hele området.
Det fremgår endvidere af planforslaget, at der i særlige situationer vil være mulighed
for, at der er flere indsatsledere (op til 12-13) på tilkald eller rådighedsvagt. Der er et
SMS-system til indkaldelse af vagtfri indsatsledere.
Beredskabsstyrelsen udtrykte i sin udtalelse af 23. december 2015 tvivl om, ”hvorvidt
Hovedstadens Beredskab kan overholde det fastlagte serviceniveau med den nye struktur for indsatsledervagten”. Styrelsen refererede her til følgende formulering i det daværende planforslag:

I forhold til indsatslederstruktur vil indsatslederne fortsat møde senest samtidig med de
supplerende enheder.
Dette forhold blev drøftet ved mødet den 10. juni 2016, og er nærmere beskrevet i det
materiale, som styrelsen modtog den 17. juli 2016. Det fremgår heraf, at den nye indsatslederstruktur først trådte i kraft i april 2016 og derfor endnu ikke er evalueret. Ho-
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vedstadens Beredskabs Operative Ledelse følger dog området nøje og vil foretage en
mere grundig evaluering ultimo 2016/primo 2017.
Der har hidtil været 1 stabsoperatør på døgnvagt på Alarm-/Vagtcentralen (AC/VC).
Stabsoperatøren har en kommandovogn til rådighed og kan ved en større hændelse
rykke ud til skadestedet og varetage kommunikationen mellem skadestedet og AC/VC,
håndtere teknisk ledelsesstøtte på skadestedet samt sørge for log/dokumentation.
Der vil fremadrettet være 2 stabsoperatører på vagt med hver sin kommandovogn, således at såvel ISL Vest som ISL Øst kan supporteres med de omtalte funktioner.
CBRNE-hændelser
Følgende formulering fremgår af planforslagets afsnit om International opmærksomhed – nye trusler og CBRNE:

Der er således behov for at undersøge muligheden for at styrke indsatsen de første 1-2
timer, indtil Beredskabsstyrelsens (BRS’) ekspertberedskaber er nået frem til en hændelse. Der kan f.eks. anskaffes detekteringsudstyr til sporing af kemiske kampstoffer og
radioaktivitet samt øge samarbejdet med BRS’ ekspertberedskaber ved f.eks. fælles
øvelser.
Beredskabsstyrelsen skal hertil bemærke, at Kemisk Beredskab kan assistere ved indsatser i felten, jf. dette link: KEMI, og kan bl.a. foretage den indledende sporing af eksempelvis kemiske kampstoffer og radioaktivitet. Kemisk Beredskabs vagt har udrykningskøretøj til rådighed og vil normalt være fremme på et skadested i Hovedstadsområdet væsentlig hurtigere end efter 1-2 timer.
Den videre behandling
Beredskabsstyrelsen forudsætter, at denne udtalelse indgår i sagsgrundlaget, når planen behandles og endeligt vedtages af de enkelte kommunalbestyrelser, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § 4, stk. 3.
Når planen er vedtaget af de enkelte kommunalbestyrelser, skal planen sendes til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. § 4, stk. 4, i dimensioneringsbekendtgørelsen.
Beredskabsstyrelsen skal anmode om løbende at blive holdt orienteret i takt med implementeringen af delelementerne i planforslaget, herunder indgåelse eller ændring af
aftaler med naboberedskaberne.
Styrelsen skal endvidere anmode om at blive orienteret om resultatet af den evaluering
af indsatslederstrukturen, der vil blive foretaget ultimo 2016/primo 2017.

Med venlig hilsen

Jan Petersen
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