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6. Orientering om status på implementeringen 
af Den Risikobaserede Dimensionering 2017+ 
 
 
 
Bestyrelsen godkendte på sit møde den 17. august 2016 den Risikobase-
rede Dimensionering 2017+ (RBD 2017+) med efterfølgende godkendelse 
i de otte ejerkommuners kommunalbestyrelser. I forlængelse heraf god-
kendte bestyrelsen i foråret 2017 en række supplerende analyser i rela-
tion til RBD 2017+. RBD 2017+ har fokus på, at beredskabet løbende skal 
kunne tilpasse sig det aktuelle trusselsbillede i hovedstadsområdet ved at 
styrke beredskabets kapacitet til at agere i dynamiske og kritiske miljøer. 
Implementeringen af planen blev påbegyndt primo 2017. Bestyrelsen fo-
relægges status på implementeringen af RBD 2017+ til orientering. 
 
Indstilling 
Til orientering. 

 
Sagsfremstilling 
Med RBD 2017+ er der gennem en målrettet udnyttelse af synergieffek-
terne ved sammenlægningen af beredskaberne sikret et positivt løft i Ho-
vedstadens Beredskabs samlede serviceniveau. Hovedstadens Beredskab 
vil fremadrettet være bedre rustet til at kunne håndtere terror og masse-
tilskadekomst i de første kritiske timer.  
 
Alle stationer oprustes, men særligt stationerne Frederiksberg, Christians-
havn, Vesterbro, Fælledvej, Station H og Specialtjenesten får nye specia-
liserede opgaver. Ligeledes medfører flytningen af CBRN-beredskabet til 
Station Glostrup en mulighed for at styrke kapaciteten i forhold til de 
store industriområder omkring fx Avedøre Holme og Prøvestenen. Ved 
samtidig at opruste og justere på kapaciteter samt uddannelse er det lyk-
kedes at styrke beredskabets kerneydelser til gavn for borgerne. For ek-
sempel er Station Frederiksberg blevet uddannet som kredsløbsstation, 
hvilket både giver bedre mulighed for hurtigt at håndtere længereva-
rende indsatser i fx Metroen, samtidig med at beredskabet kan løse flere 
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komplekse brandslukningsopgaver. Udvidelsen af kapaciteten i forhold til 
overfladeredning til flere stationer, fx Hvidovre, Dragør og Østerbro, løf-
ter serviceniveauet i forhold til redning af personer i vandet.  
 
I forhold til klimarelaterede hændelser er der ligeledes tale om en oprust-
ning i den samlede kapacitet, hvor stationerne Fælledvej og Vesterbro 
styrkes. Udover at der er tale om et væsentligt kompetenceløft for med-
arbejderne, er målet også kontinuerligt at anvende det eksisterende be-
redskabs ressourcer i forhold til de scenarier og udfordringer, hovedstads-
området står overfor. 
 
Hovedstadens Beredskab arbejder ligeledes for at styrke det forebyg-
gende arbejde gennem øget fokus på synergierne i samspillet mellem byg-
gesagsbehandling, brandsyn, planlægning af indsatser i forhold til det 
operative arbejde. Endelig bliver mandskabets og den operative ledelses-
organisations kompetencer styrket væsentligt ved i højere grad at træne 
og øve i realistiske omgivelser. 
 
Langt størstedelen af RBD 2017+ vil være implementereret inden udgan-
gen af 2018.  
 
I vedlagte bilag findes en mere udførlig beskrivelse af resultaterne af RBD 
2017+, samt status for implementering. 
 
Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 
Til orientering. 
 
Bilag 

 BM04/2017 – Pkt. 6 – bilag 1: Notat status implementering af 
RBD 2017+  

 
 

  


