
  

 

 

 

 
 
 
 
 

Forslag til indstillingsparadigme vedr. RBD 
2021+ til ejerkommuner 
 
[Det med gult markerede kan udelades, hvis der er behov for at gøre 
dagsordenspunktet kortere] 
 

Hovedstadens Beredskab – Vedtagelse af den risikobaserede 
dimensionering  
 

Jf.§8,1 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter forelægges 
kommunalbestyrelsen forslag til den fælles Risikobaserede 
Dimensionering, RBD 2021+, for Hovedstadens Beredskab til 
endelig godkendelse. Forslaget blev behandlet af Hovedstadens 
Beredskabs bestyrelse på dens møde den 30. september 2020, 
hvor bestyrelsen anbefalede godkendelsen heraf overfor 
ejerkommunernes kommunalbestyrelser. 
 
 
Indstilling 
 
Det indstilles: 

 at kommunalbestyrelsen godkender forslag til den fælles 
Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+, for 
Hovedstadens Beredskab. 

 
 
Sagsfremstilling 

Det følger af beredskabslovens §25, at alle kommuner minimum 
en gang i hver valgperiode skal fastlægge serviceniveauet for det 
kommunale beredskab via en risikobaseret dimensionering (RBD). 

Forslag til RBD 2021+ vil erstatte den gældende RBD 2017+ fra den 
1. januar 2021. Forslag til RBD 2021+ er vedlagt som bilag 1 og 
indledes med et kort resumé.  
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Forslaget fastlægger det fremadrettede niveau for 
redningsberedskabets opgavevaretagelse og sætter rammerne for 
den udvikling, Hovedstadens Beredskab skal gennemgå i de 
kommende år for at leve op til det aftalte serviceniveau. Forslag til 
RBD 2021+ beskriver og analyserer: 

 Hvordan Hovedstadens Beredskab fungerer. 
 Hvilke udviklingstendenser og risici beredskabet skal 

forholde sig til.  
 Hvilken service borgerne kan forvente af Hovedstadens 

Beredskab.  
 Den nødvendige udvikling for beredskabet.   

Med forslag til RBD 2021+ ønsker Hovedstadens Beredskab, 
at dimensioneringen af beredskabet skal afspejle og være på 
forkant med den udvikling i ejerkommunerne og i samfundet, der 
har betydning for beredskabet. Derfor har Hovedstadens 
Beredskab som udgangspunkt for RBD 2021+ bl.a. haft dialog med 
de 8 ejerkommuner om den langsigtede udvikling, de forventer.  

Udviklingen i ejerkommunerne og i samfundet indebærer, at den 
samlede mængde risici, og kompleksiteten i opgaverne 
stiger. Befolkningen i hovedstadsområdet vokser, omfattende 
byudviklingsprojekter igangsættes, nye og eksperimenterende 
bygningstyper med moderne materialevalg opføres, der er et 
stadig stigende pres på infrastrukturen, klimaudfordringerne 
vokser og en risiko for polarisering i samfundet er eksempler på 
udviklingsfaktorer, der har betydning for beredskabet.  

Udover, at imødegå de udfordringer, som udviklingen i 
Hovedstadsområdet og i samfundet giver beredskabet, skal den i 
forslag til RBD 2021+ beskrevne nødvendige udvikling af 
Hovedstadens Beredskab sikre, at beredskabet:  

 Fremadrettet kan levere det af ejerkommunerne ønskede 
serviceniveau. 

 Følger udviklingen inden for f.eks. digitalisering, teknologi, 
arbejdsmiljø, m.m. for at gøre beredskabet hurtigere samt 
højne kvalitet og sikkerhed til gavn for borgerne.  

 Kan håndtere de udfordringer, der er identificeret ved 
risikoanalysen og scenarieanalyser. 
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Med forslag til RBD 2021+ ønskes fokus ændret fra en 
normeringsmæssig/regelbundet tilgang, hvor der f.eks. er samme 
antal på vagt uanset tidspunkt på døgnet og ugen, til en mere 
behovsdrevet tilgang, hvor mandskabs- og ressourceplanlægning 
sker ud fra det aktuelle risikobillede og med borgernes behov i 
centrum. En tilgang som bl.a. vil kunne frigøre nødvendig tid til 
uddannelse og øvelser. 

Der lægges i forslag til RBD 2021+ op til, at det eksisterende 
serviceniveau videreføres. Responstiden, dvs. tiden fra 
alarmsignalet er afsendt fra vagtcentralen til den første enhed, der 
aktivt kan ’bryde’ hændelsen, er ankommet til skadestedet 
fastholdes til at være inden for 10 minutter i 95% af tilfældene i 
tættere bebygget område, og inden for 15 minutter i 95% af 
tilfældene for områder med spredt bebyggelse.  

I forslag til RBD 2021+ suppleres responstiden med måltal for 
kapacitetstiden, der har fokus på, hvornår det sidste køretøj 
disponeret fra vagtcentralen lige efter alarmen er fremme. 
Fremadrettet vil der være et mål om gennemsnitlige 
kapacitetstider for ejerkommunerne i intervallet 9-12 minutter for 
hændelser, hvor flere køretøjer er disponeret.  

Robustheden vedrører beredskabets evne til at kunne håndtere 
den samlede opgaveportefølje, f.eks. situationer 
med uforudsigelige, komplicerede, særlige eller ekstraordinære 
hændelser – samt ved flere samtidige udrykninger, øvelser, 
uddannelse, ekstraordinært fravær eller værkstedsbesøg. Generelt 
har Hovedstadens Beredskab en samlet robusthed til at kunne 
håndtere to mindre/hyppige hændelser i kombination med en stor 
hændelse. En sådan situation vil dog påvirke responstiden for 
eventuelle yderligere hændelser. 

I forbindelse med ekstraordinære hændelser er 
beredskabskapaciteten dimensioneret til at håndtere de to første 
timer, hvor den fortsatte håndtering derefter kan være afhængig 
af assistance fra f.eks. naboberedskaber og Beredskabsstyrelsen. 
For nogle objekter, f.eks. Metro eller specielle bygninger, er det 
imidlertid Hovedstadens Beredskab, der har de 
nødvendige/største kompetencer. 
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Hovedstadens Beredskab har faciliteret ejerkommunernes 
krisestyring under COVID 19. De positive erfaringer fra dette 
arbejde viser bl.a., at en krise – der i udgangspunktet er en 
sundhedskrise – hurtigt kan få implikationer i andre dele af den 
kommunale organisation. Der lægges i RBD 2021+ derfor op til en 
yderligere intensivering af arbejdet med og faciliteringen af den 
kommunale krisestyring og beredskabsplanlægning. 

Hovedstadens Beredskab har jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 25 
oktober 2019 om risikobaseret dimensionering indhentet 
udtalelse fra Beredskabsstyrelsen (BRS). Her vurderer BRS, om der 
i planudkastet er sikret overensstemmelse mellem områdets 
risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, 
alarmering, dimensionering og materiel. Der er tale om en faglig 
rådgivning fra styrelsen og ikke en godkendelse. BRSs udtalelse, 
der indgik i sagsbehandlingen på bestyrelsesmødet den 30. 
september 2020, er vedlagt som bilag 2 tillige med Hovedstadens 
Beredskabs kommentarer hertil jf. bilag 3.  

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse har ifm. behandlingen af 
forslag til RBD 2021+ godkendt, at de projekter, der skal 
understøtte fortsættelsen af den nødvendige omstilling af 
Hovedstadens Beredskab i henhold til forslag til RBD 2021+ vil ske 
på baggrund af prioritering i forbindelse med den årlige 
behandling af budget og overslagsår. Dette sker med afsæt i 
forslag til forventet effektiviseringsprofil, hvormed 
implementeringen af forslag til RBD 2021+ i udgangspunktet ikke 
giver anledning til at øge ejerkommunernes driftsbidrag.  

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til den 
fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+.  

I forhold til layout af RBD 2021+ vil der, når den er godkendt i 
ejerkommunerne, blive udarbejdet en web-venlig udgave med 
links til forskellige kapitler eller dele. Dette, så den bliver mere 
brugervenlig og mindre 'tung'. Frem til denne godkendelse vil RBD 
2021+ dog have karakter af en samlet PDF-rapport. 

 

Bilag: 
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 RBD 2021+ 

 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen 

 Hovedstadens Beredskabs kommentarer til udtalelse fra 
Beredskabsstyrelsen 

 
 
 


