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NOTAT 

Status på implementeringen af RBD 2017+ 

Styrkelse af stationernes kapacitetsområder 
Nedenfor følger en status på arbejdet med at styrke og ensarte beredska-
bet med afsæt i RBD 2017+, hvor flere stationer har fået forbedrede kom-
petencer og udstyr. 

Røgdykning 
1. juni 2017 var Station Frederiksberg klar til at varetage længerevarende
røgdykningsopgaver bl.a. i Metroen. Kapaciteten til længerevarende røg-
dykningsopgaver er således opgraderet fra 3 til 4 stationer.  

Overfladeredning 
Uddannelsen af mandskabet i overfalderegning på Station Østerbro er af-
sluttet således, at de pr. 1. juli 2017 kan varetage overfladeredning. Sta-
tion Dragør og Station Frederiksberg følger pr. 1. oktober 2017. Dertil føl-
ger relevant udstyr samt efteruddannelse af mandskabet på f.eks. Station 
Hvidovre. Dermed vil kapaciteten til overfladeredning være øget fra 3 til 
6 stationer pr. 1. oktober 2017. Dette er iværksat for at sikre borgerne i 
hovedstadsområdet en forbedret og mere ensartet service samt som et 
resultat af byudviklingen i havneområderne i Hovedstadens Beredskabs 
dækningsområde.  

Kemiberedskab (CBRN beredskab) 
Fra 1. oktober 2017 er implementeringen af CBRN beredskabet på plads. 
Allerede den 1. marts 2017 blev CBRN-beredskabet på Station Østrebro 
flyttet til Station Glostrup, som konsekvens af tilpasning til risikovurderin-
gen i dækningsområdet. Herved er kapaciteten flyttet tættere på de store 
industriområder i Glostrup og de omkringliggende kommuner, herunder 
Avedøre Holme samt Prøvestenen.  
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Derudover er CBRN-beredskabet blevet opgraderet. Udover at kunne va-
retage to samtidige CBRN-indsatser, via Station Glostrup og Station Toms-
gården, er der indkøbt detekteringsudstyr, der kan spore både kemiske 
og radioaktive stoffer, nye pumper til pumpning af såvel brandfarlige, gif-
tige som ætsende væsker, og udstyr til live videostreaming inde fra CBRN-
fareområdet.  
 
Klima-beredskab 
Fra 1. oktober er klimaberedskabet udvidet fra 1 station til 2 stationer, 
hvor Station Fælledvej og Station Vesterbro nu vil varetage dette kapaci-
tetsområde. En analyse af stormfloden den 4. januar 2017, der primært 
ramte Hvidovre og Dragør har vist, at såfremt et større område bliver 
ramt, vil Hovedstadens Beredskab have behov for mere materiel. Med af-
sæt i bestyrelsens beslutning på mødet den 26. april 2017 vil der inden 
udgangen af 2017 være sket en, i første omgang, fordobling af dæmnings-
kapaciteten. Sammen med ejerkommunerne er Hovedstadens Beredskab 
derudover i gang med at foretage yderligere analyser af konsekvenserne 
af klimahændelser.  
 
Massetilskadekomst  
Mandskabets kompetencer til at foretage livreddende behandling og pa-
tienttransport er generelt på et højt niveau grundet den unikke synergi, 
Hovedstadens Beredskab har mellem ambulance- og brandfolk, hvor en 
del ambulancereddere via 8/4 ordningen kører i ildløstjeneste 4 af årets 
12 måneder, eller gennem ansættelsen af tidligere ambulancemedarbej-
dere direkte i ildløstjenesten. Disse kompetencer styrkes ved, at alle med-
arbejdere i ildløstjenesten inden udgangen af 2017 vil været uddannet i 
nødbehandling og first-responder således, at Hovedstadens Beredskab 
kan agere i kritiske miljøer i samarbejde med relevante myndigheder, 
f.eks. politiet og Region Hovedstaden med henblik på at foretage livred-
derne førstehjælp og patienttransport i områder, der er så sikre som mu-
ligt. Der er derfor indkøbt medicinsk udstyr, og alle brandfolk er i gang 
med at blive uddannet i: 

 Nødbehandling med henblik på håndtering af massetilskade-
komst, hvor det overordnede mål er redning og ikke behandling. 
Mandskabet bliver derfor uddannet i bl.a. at sikre frie luftveje og 
standsning af større blødninger. 

 First-responder med henblik på at kunne behandle tilskadekomne 
i risikoområder, hvor formålet er at påbegynde og vedligeholde 
livreddende behandling indtil ambulancen ankommer og kan 
overtage behandlingen. Mandskabet bliver derfor uddannet i at 
kunne foretage bl.a. hjertemassage, afkøle brandskader og give 
ilt til patienterne.  
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Desuden vil den operative ledelse på alle niveauer blive trænet i håndte-
ring af massetilskadekomstsituationer.  
 
Fra 1. oktober 2017 er beredskabet til massetilskadekomst-evakuering 
blevet udvidet fra 1 station til 2 stationer, idet både Station Vesterbro og 
Station Fælledvej vil varetage dette kapacitetsområde. Materielkapacite-
ten vil ligeledes blive dubleret, idet der inden udgangen af 2017 vil være 
indkøbt en evakueringscontainer mere jr. bestyrelsens beslutning herom 
på bestyrelsesmødet den 26. april 2017 under punkt 8. Med henblik på at 
understøtte vores forpligtigelser kan beredskabet derfor i situationer med 
massetilskadekomst mobilisere og fremføre behandlingsudstyr til et 
større antal tilskadekomne samt stille mandskab til nødbehandling, rens-
ning og evakuering af tilskadekomne. Containerne er bl.a. udstyret med 
telte, så evakuenter kan komme under tag. Kapaciteten vil også kunne 
anvendes som supplement til Region Hovedstadens indsatser.  
 
Kritiske miljøer 
Det følger af RBD 2017+, at der på 4 stationer skal være en særlig kapaci-
tet til at arbejde i kritiske miljøer med henblik på at kunne indgå parallelt 
med politiet i pågående politiaktioner/særlige indsatser i kritiske situati-
oner (SIKS). Implementeringen af SIKS (fælles indsats med politiet) har 
været begrænset af, at det fælles udkast til SIKS, som er udarbejdet sam-
men med Københavns Politi og Region Hovedstaden, endnu ikke er blevet 
endeligt godkendt. Under alle omstændigheder arbejder Hovedstadens 
Beredskab videre inden for ideerne i SIKS og etablerer samarbejde med 
politiet i hovedstadsområdet og Region Hovedstaden. Derudover vil Ho-
vedstadens Beredskab i løbet af 2018 styrke sin analysefunktion til over-
vågning og analyse af trends, som skal skabe baggrund for læring og plan-
lægning af indsatser i kritiske miljøer. 

 
Store industrianlæg 
Inden efteråret 2018 vil Hovedstadens Beredskab have forbedret kapaci-
tet til håndtering af brande i store industrianlæg, herunder oliebrande på 
Prøvestenen med afsæt i bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet 
den 26. april 2017. Hovedstadsområdet rummer en række særlige virk-
somheder, hvor brandindsatser kan være særligt krævende eller er betin-
get af, at Hovedstadens Beredskab har hurtig adgang til specialmateriel. 
Virksomhederne oplagrer f.eks. store mængder brandbar væske eller fast 
brændsel. Målet er, at plan for uddannelse af mandskab og processen 
med anskaffelse af nyt materiel og køretøjer er i gang i efteråret 2017. Da 
størstedelen af udstyr og materiel skal i EU-udbud, vil anskaffelsesproces-
sen strække sig ind i 2018. 
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Vandforsyning 
For at sikre kontinuerlig vandforsyning, seriepumpning samt understøtte 
hele beredskabets dækningsområde har Hvidovre, Glostrup og Dragør 
speciale i vandforsyning. Der vil bl.a. blive indkøbt ny vandtankvogn, mv.  
 
Kapacitetsniveauet for de enkelte beredskabsstationer ser med imple-
menteringen af RBD 2017+ se ud som følger: 
 
  Oversigt – Kapacitetsniveau for de enkelte beredskabsstationer i RBD 2017+ 

 
Note:   
Kapacitetsniveau 1 beskriver den grundlæggende kapacitet, der er til rådighed på alle stationer. Ni-
veau 2 er overbygningskapaciteter, som sikrer håndtering af mere komplicerede indsatser. Kapaci-
tetsniveau 3 dækker Specialtjenesten. 

 
Initiativer til understøttelse af det operative arbejde 
Hovedstadens Beredskab har ligeledes med afsæt i RBD 2017+ iværksat 
en række initiativer, der skal understøtte det operative arbejde. Initiati-
verne understøtter fokus på kvalitet og samspillet i opgaveudførelsen fra 
byggesagsbehandling, brandsyn, planlægning af indsatser til det opera-
tive arbejde. Status på dette arbejde er som følger: 
 
Kompetence - effektive og sikre indsatser 
Kompetenceniveauet er sikret gennem en uddannelsesplan for mandska-
bet over de næste 3 år, med henblik på at tilsikre, at medarbejdernes 
kompetencer står mål med de opgaver, der skal løses. For 3 stationer og 
Specialtjenesten, der tager sig af særlige opgaver i forbindelse med brand-
slukning, er der udviklet specielle uddannelser, bl.a. på baggrund af eva-
lueringer af tidligere brande samt den internationale udvikling på brand-
området. Uddannelserne vil fokusere på at give deltagerne særlig viden 
inden for brandforløb, bygningskonstruktioner, konstruktionsbrande og 
minimering af vandforbrug, så vandskader i bygningerne kan reduceres. 
For at højne sikkerheden i forbindelse med alle udrykninger gennemgår 
den operative ledelse desuden kurser i systematisk risikovurdering af ind-
satser. Beredskabet har derudover særligt fokus på at kunne øve og træne 
i realistiske miljøer. En gruppe arbejder i fælleskab med andre aktører på 
at udvikle fysiske øvelsesfaciliteter, der kommer så tæt på virkelige hæn-
delsesområder som muligt. 
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Kvalitetsledelsessystem 
Arbejdet med at etablere et kvalitetsledelsessystem er igangsat, med 
henblik på at sikre og udvikle beredskabets kvalitet i opgaven, i forhold til 
planlægning, mandskab og udstyr. Desuden styrkes læring og udviklingen 
så Hovedstadens Beredskab er omstillingsparat i forhold til trusselsbille-
det og de store forandringer i samfundet. 
 
Ressource-disponeringssystem 
Den første version forventes idriftsat fra november 2017, herefter vil der 
over de næste år arbejdes med øget digitalisering og styrket kommunika-
tion, mv. 
 
Kortlægning af risikoobjekter og særligt sårbare byområder  
Hovedstadens Beredskab gennemfører i efteråret 2017 et pilotprojekt 
med kortlægning af den gamle by i Dragør med henblik på at være bedst 
mulig forberedt på at forhindre, at brande opstår samt at sikre en hurtig 
indsats, hvis der opstår en brand. Pilotprojektet vil danne grundlag for ud-
arbejdelse af et egentligt koncept for kortlægning af særlig sårbare byom-
råder i ejerkommunerne i Hovedstadens Beredskab. 
  
Taktisk ledelsesstøtte 
Der er ved at blive etableret en funktion, der skal understøtte den taktiske 
ledelse i operative indsatser. I funktionen indgår bl.a. droneberedskabet, 
så Hovedstadens Beredskab ved hjælp af droner kan sikre, at den opera-
tive ledelse kan gennemføre en bedre risikovurdering og vurdering af ar-
bejdsmiljøet. Funktionen forventes i drift inden udgangen af 2017. 
 
Forebyggelse 
Det følger endvidere af RBD 2017+, at Hovedstadens Beredskab skal un-
derstøtte ejerkommunerne i at sikre kommunens, borgernes og virksom-
hedernes tryghed i hverdagen og i krisesituationer, så det sikres, at kom-
munernes drifts- og serviceniveau opretholdes eller hurtigt reetableres, 
uanset hvilken hændelse der indtræder. Blandt initiativerne er bl.a.: 
 
Community Risk Reduction  
Der er igangsat en proces, der skal føre til en Community Risk Reduction 
(CRR) strategi. Når strategien er godkendt, vil den blive iværksat i Hoved-
stadens Beredskab. Formålet med strategien bliver at sikre robuste kom-
muner og trygge borgere.  
 
”Fortsat drift af kommunerne” - sårbarhedsanalyser af kommunerne. Sår-
barhedsanalyser er gennemført i alle ejerkommunerne i foråret og der 
udarbejdes en rapport i løbet af efteråret 2017. I rapporten vil indgå kon-
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krete forslag til kommunerne om forebyggelse af konsekvensen ved ned-
brug af IT og telefoni samt i forhold til vold mod personale og håndtering 
af fx terror. 
 
 
 
  
 


