2. Godkendelse af forslag til den Risikobasere‐
de Dimensionering 2017+
04‐08‐2016

Bestyrelsen godkendte forslag til den Risikobaserede Dimensionering for
2017+ (RBD 2017+) på bestyrelsesmøde d. 8. juni 2016. Der er efterføl‐
gende indhentet udtalelse til planen fra Beredskabsstyrelsen. Bestyrel‐
sen forelægges endeligt forslag til den Risikobaserede Dimensionering til
godkendelse med henblik på at fremsende den til endelig vedtagelse i de
8 ejerkommuner.
Indstilling
Det indstilles:
1. at bestyrelsen tager Beredskabsstyrelsens udtalelse vedrørende
den Risikobaserede Dimensionering for 2017+ til efterretning,
herunder Hovedstadens Beredskabs gennemgang af Bered‐
skabsstyrelsens udtalelse.
2. at bestyrelsen godkender forslag til den Risikobaserede Dimen‐
sionering 2017+
3. at bestyrelsen godkender oplæg til indstilling i ejerkommunerne
4. at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab iværk‐
sætter analyse af konsekvenserne af de seneste mange terror‐
anslag i Europa, herunder mulige samarbejder med Politi, Regi‐
on og de øvrige af beredskabets centrale aktører.
Sagsfremstilling
Bestyrelsen godkendte forslag til den Risikobaserede Dimensionering for
2017+ på bestyrelsesmøde den 8. juni. 2016. Der er efterfølgende ind‐
hentet udtalelse til planen fra Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen
har foretaget en vurdering af, om der er overensstemmelse mellem risi‐
koprofilen og redningsberedskabets serviceniveau, organisation, dimen‐
sionering og materiel.
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Ændringer
I den endelige udgave af den Risikobaserede Dimensionering for 2017+
(vedlagt som bilag) er der i afsnit 7 vedrørende vandforsyning, tilføjet
supplerende oplysning om anvendelse af tankvogne i forbindelse med
vandforsyning til brandslukning, på baggrund af Beredskabsstyrelse ud‐
talelse.
Beredskabsstyrelsens udtalelse samt Hovedstadens Beredskabs be‐
mærkninger vedlægges som bilag til efterretning af bestyrelsen.
Derudover er der i det endelige udkast til den Risikobaserede Dimensio‐
nering 2017+ foretaget mindre faktuelle rettelser, jf. bilag 7 samt indsat
en revideret version af bilag 4 til RBD 2017+.
Anbefaling
Det anbefales, at bestyrelsen godkender forslag til RBD 2017+. Herefter
fremsendes RBD 2017+ til endelig vedtagelse i ejerkommunernes kom‐
munalbestyrelser/Borgerrepræsentationen i efteråret 2016, med hen‐
blik på, at planen kan træde i kraft den 1. januar 2017. Til dette formål er
der udarbejdet vedlagte oplæg til indstilling i de 8 ejerkommuners
kommunalbestyrelser, der forelægges til godkendelse.
Terror
Som konsekvens af de seneste terroranslag i Europa iværksætter Hoved‐
stadens Beredskab analyser af konsekvenserne for beredskabet, herun‐
der fokus på samarbejdet med Politi, Region og andre centrale aktører
på beredskabsområdet. Hovedstadens Beredskab vil bl.a. se på erfarin‐
gerne med håndtering af massetilskadekomne fra Paris, Nice og Bru‐
xelles. Hovedstadens Beredskab er ikke dimensioneret til at håndtere
meget store terrorscenarier i stil med Paris alene, men skal løse opga‐
verne i samarbejde med aktørerne på beredskabsområdet. Derfor er det
væsentligt, at der ses på, hvordan den eksisterende beredskabskapacitet
kan anvendes bedst muligt, og hvorvidt erfaringerne kan anvendes og
styrke Hovedstadens Beredskabs koncept for massetilskadekomst, der er
beskrevet i RBD 2017+. Det forventes at analyserne vil være færdige ved
årsskiftet.
Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016
1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.
3. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at det er bestyrel‐
sen, der fremsender til kommunalbestyrelserne.
4. Indstillingen godkendt.
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Bilag
 BM03 – pkt. 2 – bilag 1 ‐ RBD 2017+‐Dimensioneringsplan inkl. bilag
1, 4 og 5
 BM03 – pkt. 2 – bilag 2 – RBD 2017+‐Dimensioneringsplan bilag 2
Operativ ledelse
 BM03‐ pkt. 2 – bilag 3 ‐ RBD 2017+‐Dimensioneringsplan bilag 3 Sce‐
narieanalyse
 BM03 – pkt. 2 – bilag 4 ‐ Beredskabsstyrelsens udtalelse
 BM03 – pkt. 2 – bilag 5 ‐ Hovedstadens Beredskabs bemærkninger til
Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til RBD 2017+
 BM03 – pkt. 2 – bilag 6 ‐ Oplæg til indstilling i kommunalbestyrel‐
ser/Borgerrepræsentation
 BM03 – pkt. 2 – bilag 7 ‐ Ændringer i den Risikobaserede Dimensio‐
nering 2017+
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