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Årsberetning 2020

Vi passer på hovedstadsområdet og 
vores 1 mio. borgere døgnet rundt - 
året rundt. Læs mere på hbr.dk

”COVID-19 PANDEMIEN ER NU 
IKKE LÆNGERE NOGET NYT FOR 
OS.  
MEN VI STÅR STADIG MIDT I 
DEN. VI HAR LÆRT AF DE MAN-
GE ERFARINGER, VI HAR GJORT 
OS SIDEN MARTS. VI ER BLE-
VET KLOGERE OG BEDRE. OG VI 
ER STADIG DERUDE, TRODSER 
STADIG VORES EGEN ANGST. OG 
VI GØR DET, FORDI VI BRÆNDER 
FOR AT HJÆLPE OG GØRE EN 
FORSKEL.”

- Giulia, ambulanceredder.  
Uddrag fra talen ’Som soldater i krig, uden 
våben...’ (side 24)
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§ 1. Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse 
og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker 
og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, eller 
overhængende fare herfor.
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FORORD 

”Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store 
konsekvenser for alle danskere”, sagde vores statsminister  
Mette Frederiksen på et hastigt indkaldt pressemøde den 
11. marts 2020. Hvor skelsættende de ord skulle vise sig at 
være, gik knapt op for os den aften i marts. 

Men vi vidste som beredskab, at vi havde en helt central 
rolle allerede fra den dag, hvor COVID-19 blev kendt til 
den dag, hvor pandemien ramte vores del af verden og 
samfundet efterfølgende blev lukket ned. Foruden vores 
fulde fokus på at opretholde vores operative beredskab og 
sikre, at borgerne fortsat kunne få den akutte hjælp, som 
de havde brug for, har vi understøttet opstarten af vores 
ejerkommuners krisestyring. 

For Hovedstadens Beredskab har det været særligt 
kritisk at sikre driften af vores alarmcentral, brand- og 
redningstjenesten og ambulancetjenesten. Vi har fra 
starten fulgt sundhedsmyndighedernes anbefalinger og 
løbende indført restriktioner og tiltag for at beskytte vores 
medarbejdere, og undgå smittespredning. 

Vores mandskab har med særdeles stor fleksibilitet og en 
ekstra indsats været med til at sikre, at vi kunne opretholde 
bemandingen især i ambulancetjenesten, hvor redderne 
er i frontlinjen og særligt udsatte. Det har været stærkt 
understøttet af vores øvrige organisation lige fra teknik-
afdelingen, der har sikret, vi havde nok værnemidler, til IT 
og den øvrige administration.

COVID-19 har betydet, at vi i lange perioder har måttet 
både begrænse og lukke helt ned for andre aktiviteter, 
herunder øvelser og uddannelse, adgangen til vores 
stationer og lokaliteter udefra, og vores populære ’Åbent 
hus’ arrangementer, Beredskabets Dag, Kulturnatten, mv. 
var det ikke muligt for os at gennemføre i 2020. 

Til trods for de mange nye krav og begrænsninger i 
hverdagen har alle i vores organisation vist en utrolig 
omstillingsevne og indstilling til at få det til at fungere. Med 
stor fælles indsats er det lykkedes os at forhindre større 
udbrud af smitte, og vi har derfor kunnet opretholde vores 
operative beredskab. 

2020 blev et år, vi husker. Tak for indsatsen og for det gode 
samarbejde.

   

Lars Weiss
Overborgmester 
Formand for Hovedstadens Beredskab

Jakob Vedsted Andersen
Direktør 
Hovedstadens Beredskab
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TEMA
COVID-19 
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Fra COVID19-pandemien ramte og samfundet blev lukket 
ned i marts har vi haft fuldt fokus på at opretholde vores 
operative beredskab og sikre, at borgerne fortsat kunne få 
den akutte hjælp, som de havde brug for. 

NEDLUKNING 11. MARTS
FULDT OPERATIVT 
BEREDSKAB
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Vores ambulancereddere har 
fra starten af pandemien væ-
ret i forreste linje og haft stort 
fokus på at beskytte både pa-
tienter og medarbejderne. 

”Når patienterne kommer ind i vores 
bårerum, så skal de føle sig trygge og 
i gode hænder”, fortæller Thorbjørn 
og Mick, der er ambulancereddere på 
Hovedbrandstationen. COVID19 er uden 
sammenligning med noget, vi tidligere 
har oplevet. Der hviler et stort ansvar 
på vores ambulancereddere for at smit-
ten ikke spredes mellem patienterne, 
og at redderne ikke selv bliver smitte-
de. 

”Vi sørger for at rengøre og desinficere 
vores udstyr og bårerum mellem hver 
tur. Det er vigtigt, så vira ikke spredes. 
Derudover har vi ekstra sikkerheds-
udstyr med, så vi kan iføre os masker, 
dragter og briller, hvis det er nødven-
digt. Det kan godt tage lidt tid, men 
hygiejnen er super vigtig”, understreger 
Thorbjørn og Mick. 

Vores ambulancereddere bliver dagligt 
opdateret om de nyeste instrukser og 
vejledninger, så vi sikrer, at sikkerheden 
er i orden, både for patienter og redde-
re. Vi er således i tæt og løbende dialog 
med Region Hovedstadens akutbered-
skab og følger nøje de vejledninger, der 
kommer fra sundhedsmyndighederne.

AMBULANCETJENESTEN I
FORRESTE LINJE

”NÅR PATIENTERNE KOMMER IND I VORES BÅRERUM, 
SÅ SKAL DE FØLE SIG TRYGGE OG I GODE HÆNDER” 
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KRISESTYRINGEN  
VISER SIT VÆRD

Hovedstadens Beredskab har et tæt 
samarbejde om krisestyring med vores 
otte ejerkommuner (Albertslund, Brønd-
by, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, 
Hvidovre, København og Rødovre). 

I løbet af 2020 har vores veletable-
rede kriseorganisering, herunder an-
strengelserne og tiden, vi har brugt på 
regelmæssige øvelser de forgangne 
år, vist sit store værd. Det betyder, at 
kommunernes krisestabe er fortrolige 
med samarbejdet, arbejdsgange og 
systemer i stabsarbejdet og dermed 
kan fokusere på deres egentlige opgave 
– at sikre servicen til borgerne og bedst 
muligt løse udfordringerne under den 
nuværende corona-krise.

I Hovedstadens Beredskabs egen orga-
nisation har der ligeledes været fokus 
på håndtering af krisen med jævnlige 
møder i krisegruppen, hvor udfordrin-
gerne løbende er blevet løftet med 
håndtering af blandt andet mandskabs-
situationen, kritisk infrastruktur, nye 
retningslinjer og restriktioner fra myn-
dighederne. Så vi har sikret det ope-
rative beredskab og servicen til vores 
borgere og kommuner med alt, hvad 
det indebærer for at opretholde bered-
skabet i forhold til mandskab, køretøjer, 
udstyr, IT og administration mv.

Under pandemien er vores krisestyring blevet sat på prø-
ve, og kommunernes krisestabe har i perioder arbejdet på 
højtryk. 
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Corona har også haft indflydelse på 
uddannelsesforløbet for vores elever. 
Nedlukningen af Danmark i marts 
ramte de fleste uddannelsessteder. 
Dermed fik det nystartede hold af be-
redskabselevers deres planlagte ud-
dannelse sat på stand by. 

Men eleverne spildte ikke tiden. Imens 
vi ventede på genåbning, fik eleverne til 
opgave at tjekke og servicere de mange 
brandhaner i vores ejerkommuner. En 
vigtig opgave, som de kløede på med 
krum hals, og er vigtig for at sikre vand-
forsyningen, når vi skal slukke ildebran-
de. I juni kunne de endeligt genoptage 
brandmandsuddannelsen, som de alle 
bestod, og kunne fortsætte deres fem-
årige uddannelsesforløb. 

Vores dygtige redderelever har heller 
ikke spildt deres elevtid, selvom deres 
forløb også blev lidt anderledes end 
forventet. Da der i foråret manglede 
hænder på testcentrene, fik eleverne 
hurtigt et kursus i at pode for COVID-19 
og gik i gang med at hjælpe Region 
Hovedstadens akutberedskab med de 
mange tests, der var behov for. Tak for 
hjælpen til vores elever, både med pod-
ning og brandhane-tjek. Vi glæder os 
over, at de alle igen er startet på deres 
uddannelse.

VORES DYGTIGE 
ELEVER TIL GAVN  
I EN CORONA-TID
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FOREBYGGELSE PÅ 
NYE MÅDER

På flere områder har pandemi-
en også skubbet til vores ud-
vikling, og fået os til at gå nye 
veje. Det gælder blandt andet i 
forhold til vores forebyggende 
indsats over for borgerne. 

Da vi ikke har kunnet afholde vores 
forebyggende arrangementer i løbet af 
2020, har vi været nødt til at tænke i 
nye baner. Under nedlukningen i foråret 
med de mange hjemsendte skoleele-
ver, på et tidspunkt, hvor mange skoler 
endnu ikke var på plads med den virtu-
elle undervisning, greb vi muligheden 
for at undervise familierne derhjemme 
i forebyggelse via de sociale medier. 
Under titlen ’Beredskabets hjemme-
skole’ introducerede vi uge efter uge en 
masse sjove lege og øvelser, som børn 
og forældre kunne lave sammen, og 
samtidig lære om og få styr på deres 
brandsikkerhed derhjemme og øve sig i 
førstehjælp. Det omfatter blandt andet 
sjove idéer til at gennemføre brand- 
og evakueringsøvelser med bind for 
øjnene, tjek af røgalarm og familiens 
flugtvejsplan. Hvert af vores opslag til 
hjemmeskolen er i gennemsnit blevet 
set af omkring 10.000 brugere. 

På samme måde valgte vi at gå den 
virtuelle vej, da vi grundet forsam-
lingsloftet måtte aflyse beredskabets 
årlige dag på Rådhuspladsen i Køben-
havn, hvor vi normalt viser øvelser, 
udstyr og køretøjer frem og taler med 
masser af borgere. I stedet afholdt 
vi ’Beredskabets dag’ online som en 
live-udsendelse og udviklede et helt nyt 
forebyggelseskoncept, som passede til 
tv-formatet. Det gav seerne mulighed 
for at komme helt tæt på øvelser med 
brandslukning, køkkenbrande, røgalar-
mer og førstehjælp ved hjertestop, 
mens de undervejs kunne stille spørgs-
mål til vores ekspertpanel i studiet

TRYK PÅ ’PLAY’ OG SE  
BEREDSKABETS DAG  
ONLINE

PLAY >>>
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https://youtu.be/8VS6wgChknw
https://youtu.be/8VS6wgChknw
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NYUDDANNEDE BRANDKADETTER
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BRANDKADETTER: 
FYR OG FLAMME FOR 
AT VÆRE TILBAGE

I marts måned startede vi et 
nyt hold brandkadetter, som 
kun nåede tre dage ind i deres 
uddannelse, inden landet blev 
lukket ned. Da vi mere end to 
måneder senere fik lov til at 
genåbne, var det derfor en flok 
meget begejstrede unge, der 
vendte tilbage for at genopta-
ge træningen i brandslukning 
og førstehjælp.

Den 29. maj efter to intense uger kun-
ne de unge med en flot opvisning vise 
deres stolte forældre og Københavns 
børne- og ungdomsborgmester Jesper 
Christensen, hvad de havde lært, og få 
overrakt deres velfortjente diplomer 
som nyudklækkede brandkadetter.

Corona har også sat sit præg på andre 
aktiviteter i Ungdomsbrandkorpset i 
2020, som i perioder har måttet lukke 
ned for brandkadetternes ugentlige 
øvelser på Tomsgårdens brandstation. 
Men kadetter og instruktører har været 
gode til at holde humøret højt og træ-
ningen ved lige. I stedet er de mødtes 
online, hvor de blandt andet har lavet 
fysisk hjemme-træning – ’sammen og 
hver for sig’.
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BRANDSYN UDFORDRET  
AF CORONA-SITUATIONEN

På grund af corona-situatio-
nen, har vi oplevet udfordrin-
ger med at få gennemført alle 
af de mere end 3.000 brand-
syn, som skulle foretages i 
2020. 

Det er en bred gruppe af institutioner 
og virksomheder, der skal besøges, 
f.eks skoler, plejehjem, hoteller, di-
skoteker, produktionsvirksomheder og 
brandfarlige oplag. Vi skal gennemføre 
brandsynene i driftstiden. Det betyder, 
at er f.eks. et diskotek lukket og uden 
gæster, så giver det ikke mening at 
gennemføre brandsynet. Andre steder, 
f.eks. på plejehjem, har risikoen for at 
sprede smitte til særlig sårbare bor-
gere været stor. Mange brandsyn har 
været nødt til at blive flyttet, og der er 
udvist stor gensidig fleksibilitet.

”Vores medarbejdere, der går brand-
syn, har gjort en stor indsats for at få 
gennemført så mange brandsyn som 
muligt. Alle har ydet en ekstra indsats, 
så vi kom så tæt som muligt på målet. 
Men desværre er der en lille gruppe 
brandsyn, som vi ikke gennemfører i 

år, men må udskyde til først i det nye 
år”, forklarer Cecilie Lillelund, forebyg-
gelseschef i Hovedstadens Beredskab. 
Ved årets udgang var 97 % af de 3.088 
brandsyn blevet gennemført.

Corona-situationen har også sat sit 
præg på de fund, der er gjort. Håndsprit 
har været et stort emne i år, også på 
vores brandsyn. Der har været fokus 
på placering af dispensere og lagre, så 
både sundheden og brandsikkerheden 
blev opfyldt. Andre steder har man sat 
kiler i dørene, så man undgik berøring, 
når man skulle passere. Hensynet til 
at mindske smittespredning, har dog 
ikke sat regler om brandsikkerhed ud af 
kraft. Vores medarbejdere har derfor på 
brandsynene haft mange gode dialo-
ger og sikret, at man nåede frem til en 
fælles forståelse, så brandsikkerheden 
fortsat var på plads.
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PERSONLIG BERETNING
SOM SOLDATER UDEN VÅBEN...

I september afholdt BLOX 
eventet ‘Build Back Better’. 
En række fagpersoner, ‘The 
Testimonials’, skulle overfor 
deltagerne komme med deres 
personlige beretning om pan-
demien.

Partnerskaber og bæredygtige løsnin-
ger skal tackle de udfordringer, der 
følger den stigende urbanisering – og 
som forstærkes af coronakrisen.

Det var det fælles budskab fra en lang 
række danske og internationale op-
lægsholdere på konferencen.

Vores repræsentant, Giulia, kører til 
daglig ambulance i hovedstaden. Læs 
hendes meget nærværende og person-
lige beretning.

Frygt, bekymring, og ikke mindst uvished, det var kun nogle af de få følelser, der gik igennem 
mit hoved, da Danmark lukkede ned. Vi er uddannede og velforberedte på medicinske patien-
ter, traumer, terror, omsorg og nærhed. Men en pandemi, det var ikke en specifik case, vi havde 
erfaring med.  

Forestil jer at sætte en soldat i krig, uden våben. Det var den følelse, vi sad med.  

Vi vidste, at det var os, der skulle ud i krigszonen. Vi ville være de første, der bankede på døren 
til en virus, der skabte uro og kaos. Ikke kun for samfundet som helhed, men også for os red-
dere… og det skabte uro hos mig selv. Hvad nu hvis jeg blev smittet, bragte smitten videre, var 
skyld i en andens borgers tilstand eller min egen familie.  

Jeg var på vagt, den aften nedlukningstalen blev holdt.  Jeg husker opkald på radioerne om, at 
vi skulle forblive synlige på gaderne, da det eskalerede. Være med til at indgyde ro hos borger-
ne.  

Selvom vi var forberedte på ændringer skulle forekomme, var det stadig et koldt gys, og en 
start på en ny arbejdsdag med nye regler – regler, der konstant blev ændret, nærmest fra dag 
til dag, time til time. Men selvom det ikke er et fag i uddannelsen, så var vi alle klar til og indstil-
lede på at omstille os. Fordi situationen var nyt land for os alle.  

Gaderne var tomme. En fredag nat i indre by var nu en ghost town. Heldragter, masker, visirer, 
handsker, en helt ny måde at møde borgerne på, blev sat i værk.  

Det nærvær, og den omsorg og tryghed, vi på en almindelig arbejdsdag møder vores patien-
ter med, blev skiftet ud med ukendte maskerede personer, der kun gjorde dem endnu mere 
skræmte.  

COVID-19 pandemien er nu ikke længere noget nyt for os.  

Men vi står stadig midt i den. Vi har lært af de mange erfaringer, vi har gjort os siden marts. Vi 
er blevet klogere og bedre. Og vi er stadig derude, trodser stadig vores egen angst. Og vi gør 
det, fordi vi brænder for at hjælpe og gøre en forskel.

[TALE]
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TEMA
RBD 2021+
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RBD 2021+ vil erstatte den nuværende 
RBD (RBD 2017+) og være gældende 
for perioden 2021-2024
.
RBD 2021+ beskriver og analyserer 
bl.a.:

• Hvordan Hovedstadens Beredskab 
fungerer

• Hvilke udviklingstendenser og risici 
beredskabet skal forholde sig til 

• Hvilken service borgerne kan for-
vente af Hovedstadens Beredskab 

• Den nødvendige udvikling for bered-
skabet  

PEJLEMÆRKER

Hovedstadens Beredskab har ved ud-
arbejdelsen af RBD 2021+ følgende fire 
pejlemærker, der ledes og styres efter:
 

• Er to skridt foran samfundets udvik-
ling indebærer, at beredskabet er på 
forkant med udviklingen i ejerkom-
munerne og samfundet således, at 
beredskabet kan dimensioneres og 
udvikles herefter.

• Arbejder for, at en ulykke/hændelse, 
der kan forebygges, ikke sker, inde-
bærer, at beredskabet endnu mere 
målrettet samtænker, hvad der sker 
før, under og efter en hændelse.

• Passer på os selv for at kunne passe 
på borgerne indebærer, at beredska-
bet arbejdsmiljømæssigt og tekno-
logisk følger udviklingen.

• Ændrer internt fokus fra ressourcer 
til service indebærer, at der i endnu 
højere grad er fokus på, hvad der 
giver bedst mening ud fra risikobil-
ledet og for borgerne frem for faste 
normer for disponering af mand-
skab, køretøjer og materiel.

Det er et krav, at alle beredskaber 
minimum hvert fjerde år 
udarbejder en risikobaseret 
dimensionering, der bl.a. 
fastlægger serviceniveau, 
dimensionering og udstikker 
retningen for den overordnede 
langsigtede udvikling af 
beredskabet. 
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UDVIKLINGEN I EJERKOMMUNERNE OG I 
SAMFUNDET

Beredskabet har i forbindelse med RBD 
2021+ været i dialog med ejerkom-
munerne, myndigheder og andre, der 
repræsenterer områder med betydning 
for beredskabets udvikling. Nedenfor er 
der illustreret trends og udviklingspla-
ner, som kan have indflydelse på bered-
skabets drift og udvikling.  

HOVEDSTADENS BEREDSKABS NØD-
VENDIGE UDVIKLING

Sammenfattende viser udviklingen 
i ejerkommunerne og i samfundet 
sammen med risikoanalysen, at Ho-
vedstadens Beredskab har behov for 
at udvikle sig på en række områder 
til gavn for borgerne for at kunne 
fastholde det aftalte serviceniveau.

Den udvikling, Hovedstadens Be-
redskab skal undergå de næste 
mange år, er i høj grad en digital og 
en teknologisk transformation, hvor 
det fremtidige smarte og moderne 
beredskab skal kendetegnes ved, at 
dataopsamling og processer auto-
matiseres samt at beslutninger og 
valg af løsninger understøttes af 
teknologien og smart anvendelse af 
data. 

Udviklingen i hovedstadsområdet 
og i samfundet kræver, at beredska-
bet i højere grad lærer via øvelser, 
simuleringer og samarbejdsøvelser 
med andre beredskabsmyndigheder 
og aktører. En mere behovsdrevet 
tilgang til mandskabs- og ressour-
ceplanlægning ud fra det aktuelle 
risikobillede vil kunne hjælpe med 
at frigøre nødvendig tid til dette.

Udviklingen af Hovedstadens Be-
redskab sker samtidig med, at 
der løbende er fokus på effektiv 
økonomisk drift, hvor projekter og 
investeringer igangsættes i takt 
med frigivelse af midler via interne 
effektiviseringer. Bestyrelsen for 
Hovedstadens Beredskab vil løben-
de genbesøge udviklingsplanen for 
beredskabet, f.eks. i forbindelse med 
den årlige budgetlægning.
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TEMA

OPERATIONSCENTERET 
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På vores operationscenter i 
Valby sørger medarbejderne 
døgnet rundt for at overvåge 
vores dækningsområde, mod-
tage alarmer, kalde stationer 
og brandfolk ud, afsende alar-
mer, kommunikere med de 
indsatte styrker og yde den 
påkrævede ledelsesstøtte.

Dækningsområdet er stort og omfatter, 
udover vores 8 ejerkommuner, vores 
samarbejdspartnere  Beredskab Øst, 
Helsingør Kommunes Beredskab, Fre-
deriksborg Brand & Redning, Roskilde 
Brandvæsen, Beredskab 4K, ETK Brand 
og Redning (Solrød, Køge og Stevns 
kommuner), Tårnby Brandvæsen, Lejre 
Brandvæsen og Gribskov Beredskab. 
Operationscenterets indsatsområde 
dækker således ca. en tredjedel af alle 
borgere i Danmark og vi håndterer ca. 
40% af alle udkald af beredskaberne i 
hele landet.

UDVIKLING OG SAMARBEJDE

Vores operative styring er i konstant 
udvikling. I den kommende periode vil 

operationscenteret fokusere på udvik-
ling af disse 4 områder:

• Radiokommunikation og støtte til 
mandskab og ledelsen på hæn-
delsesstedet, hvor Hovedstadens 
Beredskab vil arbejde på at gøre 
tingene mere ens med fokus på 
informationer og supplerende oplys-
ninger.

• Udbredelse af muligheden for 
live-streaming sendt fra en anmel-
ders mobiltelefon, så alle indsats-
ledere og brandfolk kan modtage 
live-billeder fra skadesstedet allere-
de under fremkørsel.

• Udvikling af kompetencer og ar-
bejdsopgaver i operationscenteret 
med fokus på operatørernes rolle 
før, under og efter en indsats.

• Yderligere fokus på en kvalitativ og 
beredskabsfaglig tilgang og visite-
ring af alarmer ud fra årsag, omfang 
og hændelsessted.

Derudover vil vi i vores arbejde også 
rette et særligt fokus på anbefalingerne 
fra Forsvarsministeriets robusthedsun-
dersøgelse af de danske kommunale 
beredskaber, hvor der blandt andet blev 
fremhævet, de fordele, der kan hentes 
ved et stort ressourceoverblik.
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Når du ringer 1-1-2 og har brug 
for hjælp, tæller hvert sekund. 

De fleste, der ringer 1-1-2, ved præcist, 
hvor de befinder sig. Det kan f.eks være 
i deres eget hjem eller på arbejdsplad-
sen, og de kan uden tøven fortælle 
adressen til alarmoperatøren.

Vi modtager dog hver dag opkald, hvor 
det kan være en udfordring, både for 
den person der ringer akut og for den 
alarmoperatør der modtager opkaldet, 
at stedfæste uheldsstedet helt præcist 
- men nu har vi fået en ny teknologi, der 
kan hjælpe os.

Fra og med januar 2021 er AML (Avan-
ced Mobile Location) implementeret på 
alle de 3 eksisterende alarmcentraler 
i Danmark. Det er Hovedstadens Be-
redskabs IT-afdeling, der har stået for 
udvikling og implementering af dette 
nye redskab, der kan sikre borgerne 
endnu bedre.

AML gør, at alarmcentralen nu auto-
matisk får overført oplysninger om din 
præcise position, når du ringer 1-1-
2, hvilket er en kæmpe hjælp for os!  
Alarmoperatøren vil dog fortsat spørge 
til din adresse, feks. hvilken etage du er 
på og den type oplysninger.

Som du kan se på illustrationerne, er 
der stor forskel. 

Billede 1 viser et opkald i en by, hvor 
man ud fra telemasternes signal har 
en radius på 279 meter (den store røde 
cirkel) at lokalisere skadesstedet ud 
fra. Med AML er dette reduceret til en 
radius på 12 meter (de to små cirkler).

Billede 2 viser et opkald i et landom-
råde, hvor telemastens signalradius er 
hele 3.386 meter. Ved anvendelse af 
det nye AML er vi nede på en radius på 
48 meter.

NY TEKNOLOGI 
SPARER VIGTIG TID

BILLEDE 1

BILLEDE 2
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LÅN ALARMCENTRALEN 
DIT KAMERA
DET KAN VÆRE EN STOR HJÆLP

Når du ringer 1-1-2 og har brug 
for brand- eller redningshjælp, 
sender vi køretøjerne af sted 
så hurtigt som muligt - det er 
altid vores førsteprioritet.

Når det er sket, spørger vi nærmere ind 
til, hvordan situationen er på stedet. 
Dernæst vil vi forsøge at anvende vores 
nye værktøj til at skabe overblik – nem-
lig livestreaming af video - direkte fra 
din mobiltelefon til alarmcentralen.

Det betyder vi kan sende en SMS med 
et link til din smartphone. Når du ac-
cepterer linket, åbner dit kamera og vi 
kan følge med på en skærm på alarm-
centralen, samtidig med at vi fortsat 
taler sammen.

Det giver os mulighed for at følge situ-
ationens udvikling, allerede inden den 
første hjælp er fremme.

Vi kan også sende skærmbilledet til de 
køretøjer, der er undervejs til skades-
stedet.

På din skærm vil der stå: ’Jeg filmer 
til 112 København’. Så kan du vise det, 
hvis nogen finder det mærkeligt, at du 
filmer en brand eller anden ulykke.
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TEMA
ARBEJDSMILJØ
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MERE TRIVSEL OG 
MINDRE SYGEFRAVÆR

Hvad kan vi gøre for at nedbrin-
ge og forebygge sygefraværet? 
Det har længe været et fokus-
område i Hovedstadens Bered-
skab. I marts 2020 fik vi tildelt 
4,6 mio. kr. til en målrettet ind-
sats, som gik i gang i april.

Medarbejderne er vores væsentligste 
ressource, rygraden i vores beredskab. 
De skal være klar til at rykke ud døgnet 
rundt, året rundt og levere den service 
og kvalitet, vores borgere forventer af 
os. Derfor skal vi hele tiden arbejde 
med medarbejdernes trivsel, og gøre, 
hvad vi kan for både at nedbringe og 
forebygge sygefravær.    

I december 2019 søgte vi midler fra en 
sygefraværspulje, der skal ’bidrage til 
og understøtte, at udvalgte offentlige 
arbejdspladser fortsat arbejder målret-
tet og systematisk med at nedbringe 
sygefraværet’, som det står beskrevet 
af Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering, der administrerer puljen.
I januar 2020 fik vi tildelt 4,6 mio. kr. til 
indsatsen, der blandt andet skal evalu-
ere vores nuværende sygefraværspo-

litik, styrke den forebyggende indsats, 
f.eks. ved at undersøge sammenhæn-
gen mellem vagtplanlægning og triv-
sel, uddanne vores ledere i at afholde 
sygefraværssamtaler, forbedre data-
grundlaget og anvendelsen af dette, og 
meget mere.   

DIALOG OG KOMPETENCELØFT

I februar blev der ansat en projektle-
der og i april en projektmedarbejder. 
Hen over sommeren og efteråret har 
de gravet sig ned i data og statistik og 
har afholdt dialogmøder på stort set 
samtlige stationer og roder (hold), hvor 
sygefravær, arbejdsmiljø og trivsel har 
stået øverst på dagsordenen. 

Derudover er der indgået et samarbej-
de med erhvervspsykologer, som har 
gennemført en række individuelle og 
fokusgruppeinterviews med udvalgte 
ledere og medarbejdere. Formålet har 
været at kvalificere kompetenceforlø-
bet for organisationens ledere, der skal 
klæde dem bedre på til både at plan-
lægge, afholde og følge op på sygefra-
værssamtaler. Forløbet, der består af 
tre moduler, gik i gang i december. Lidt 
over 30 overbrandmestre har allerede 
deltaget. 

En af dem er Thomas.

FAKTA

• Hovedstadens Beredskab har fået en 
samlet bevilling på 4,6 mio. kr. fra Sty-
relsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring (STAR) – læs mere om puljen  >>

• Projektperioden løber fra januar 2020 til 
marts 2022

• Indsatsen foregår inden for 4 områder: 
- Databearbejdning 
- Sygemeldinger 
- Organisering 
- Forebyggelse

• Der er særlig opmærksomhed på den 
1/3 af sygefraværet, der handler om 
arbejdsmiljø og trivsel

AKTIVITETER 2020:

• Kompetenceforløb for ledere i sygefra-
værssamtaler

• Besøg på alle stationer og hold

• Revision af politikker og værktøjer

• Indsamling af kvantitative og kvalitative 
data

AKTIVITETER I 2021

• Revision af politikker, retningslinjer og 
værktøjer  

• Pilotprojekt på to stationer og i afde-
lingen Teknik, som blandt andet skal 
afprøve nye indsatser, inden de bliver 
implementeret i hele organisationen

• Midtvejsevaluering af leder-kompeten-
ceforløbet  

• Støtte og vejledning til før, under og ef-
ter omsorgs-/sygefraværs-/svære sam-
taler til ledere på alle niveauer

• Planlægning af undervisningsforløb for 
administrative ledere og områdeledere 
(herunder afprøve samtaler, kurser m.m. 
virtuelt grundet COVID-19-situation)

• Styrke det tværfaglige samarbejde, sær-
ligt omkring forebyggelse og håndtering 
af sygefravær

• Indlede eksternt samarbejde om syge-
fravær med Rigspolitiet og Kriminal-
forsorgen, idet vi har sammenlignelige 
arbejdsforhold

• Fortsat arbejde med optimering af data 
og statistikker
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SMÅ TING AF 
STOR BETYDNING

Det har været en øjenåbner – af den 
gode slags – at deltage på kompe-
tenceforløbet om sygefraværssam-
taler. Thomas Bindesbøll Jakobsen, 
overbrandmester på Christianshavns 
brandstation, hvor han er leder for både 
brand- og ambulancefolk, fortæller:
’Vi har fået nogle helt nye vinkler på det 
at afholde svære samtaler, som syge-
fraværssamtaler ofte kan være. I vores 
branche er vi vant til at skulle handle – 
finde hurtige løsninger og fikse tingene. 
Men at afholde samtaler med men-
nesker, der måske står i en svær eller 
sårbar situation, kræver en helt andet 
form for planlægning og nærvær. Kom-
petenceforløbet har helt klart givet mig 
nogle nye forståelser og ikke mindst 
konkrete værktøjer til, hvordan jeg kan 
arbejde med at skabe tillid og tryghed 
som er afgørende, når det handler om 
svære ting som sygdom eller andre 
trivselsproblemer.’

Særligt én ting, er Thomas glad for: 
’Det med, at de små ting ofte har stor 
betydning, har været en øjenåbner - 
lige fra hvor vigtigt det er at sørge for 
den rette indretning af lokalet, vi hol-
der samtalen i, til hvordan vi spørger 
ind og er til stede i samtalen. Det har 
især været godt at arbejde med rolle-
spil, som har gjort det meget konkret 

og realistisk. Man kan aldrig forudse, 
hvordan andre reagerer, og derfor er 
det godt at have øvet, hvordan man kan 
tackle andres reaktioner, uden at man 
selv bliver usikker eller mister grebet 
om situationen.’ 

Og så er der det med planlægningen: 
’Det er supervigtigt at være godt for-
beredt, så der er styr på fakta, og der 
en klar ramme for både samtalen og 
opfølgningen. Det giver en helt anden 
ro, ikke kun for medarbejderen, men 
også én selv.’

I det hele taget kan det, som kompe-
tenceforløbet har givet, gøre en stor 
forskel for trivslen generelt, mener 
Thomas:

’Det med at skabe tillidsfulde relationer 
på en ny og måske lidt dybere måde, 
tror jeg helt klart kan være med at øge 
trygheden blandt medarbejderne og 
dermed – i endnu højere grad end i dag 
– være med til at forebygge trivselspro-
blemer, fordi der er mere åbenhed og 
fokus på at tale om det’.
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MENNESKER DER PASSER PÅ DIG
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Grøn om-
stilling og 
elbiler
– det gælder om at holde sig 
opdateret.

Udviklingen går stærkt og vi har 
igennem en årrække nysgerrigt fulgt 
denne tæt, både på det nationale og 
det internationale plan, bl.a. gennem 
faglige netværk, den nyeste forsk-
ning og viden på området. 

Vores egen ’specialist’, Allan Skov-
lund, som har en master i brandsik-
kerhed med fokus på elbiler, siger 
om dette. ”Det har været rigtig 
interessant at fordybe sig i emnet, og 
indsamle viden og fakta på området. 
Jeg føler virkelig, at mit masterpro-
jekt kan bidrage til at højne viden på 
området og påvirke udviklingen”.

Implementeringen af elbiler er en 
vigtig del af regeringens og kommu-
nernes plan for grøn omstilling, og 
vi medvirker til at sikre dette i dialog 
med producenter, leverandører og 
driftsorganisationer af el-køretøjer. 
I samarbejde med Beredskabssty-
relsen og en række interessenter på 
elbilområdet, har vi udarbejdet en 
ny og opdateret vejledning til bered-
skaberne i Danmark, som skal sikre 
en forsvarlig og robust indsats, der 
samtidigt understøtter den grønne 
omstilling. 

”JEG FØLER VIRKELIG, AT MIT MASTERPROJEKT KAN BIDRAGE TIL AT 
HØJNE VIDEN PÅ OMRÅDET OG PÅVIRKE UDVIKLINGEN”
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Sam
Sam er vores nye digitale 
receptionist og har fået fast 
kontor ved receptionen på 
Hovedbrandstationen.

Sams opgaver er at byde vores 
gæster velkommen, sende SMS til 
kollegaer, hvis de har en gæst, der 
venter i receptionen, modtage pak-
ker, vise besøgende parkeringsmu-
ligheder mv.

Det at have en digital receptionist 
giver os mulighed for at udforske 
kunstig intelligens (AI) teknologien 
og er et led i vores konstante udvik-
ling, hvor vi har mange spændende 
udviklingsprojekter i pipelinen - ud-
over AI ser vi også ind i muligheder 
for træning med ’virtuel reality’ og 
simulering, softwarerobotter for 
automatisering og vores dronetje-
neste, som allerede er i fuld drift, 
foruden de mange øvrige teknologier 
vi også er i gang med at udforske.

Årets Fore-
bygger 
2020
STORT TILLYKKE og masser 
af ros til ’vores’ Henriette El-
mer med udmærkelsen som 
Årets Forebygger 2020.

Hvert år kåres ’Årets brandforebyg-
ger’ af Danske Beredskaber. I 2020 
gik den ærefulde titel til Henriette 
Elmer, som til daglig er leder af 
vores afdeling Brandteknik samt 
indsatschef og indsatsleder.

Danske Beredskaber skriver:
”Med stor flid, stor beredskabsfag-
lig indsigt og et højt niveau på det 
brandforebyggende område, har 
Henriette formået at påvirke nye 
regelsæt som både er brugbare og 
pragmatiske.

Blandt beredskabskollegaer er der 
således bred enighed om, at det 
arbejde Henriette, har leveret med 
tilblivelsen af nye regler og vejled-
ninger, er forbilledligt”.
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Frivilligenheden har igen i 2020 
bevist sig at være en uvurderlig res-
source for vores beredskab. Ved en 
lang række indsatser har de frivillige 
været tilkaldt og assisteret med alt 
fra værdiredning til forsyninger og 
forplejning til mandskabet. Desuden 
spiller de frivillige en vigtig rolle i 
vores forebyggende indsatser og 
deltager ved mange af vores arran-
gementer samt stiller op til en del 
samaritter-vagter i løbet af året.

De frivillige meldte sig også klar i 
efteråret, da anden bølge af coro-
na-pandemien ramte. I november 
og december assisterede de Regi-
on Hovedstaden og fungerede som 
kø-vagter ved pop-up testcentre ved 
Sundholm, Tingbjerg og Carlsberg 
Byen Campus.

Frivillige gør en forskel

Vi er stolte over Henriks flotte og hur-
tige indsats, som betød, at en yderst 
alvorlig situation endte godt.

TIDLIGERE 
BRANDKA-
DET SOM 
REDNINGS-
MAND

En almindelig torsdag i ok-
tober udviklede sig drama-
tisk for 18-årige Henrik, der 
er tidligere brandkadet og 
nu frivillig i vores unge-en-
hed. Han var på restaurant 
i Nyhavn sammen med sin 
kæreste, da de hører råb om 
hjælp fra en mor, hvis 7-åri-
ge datter ligger i det kolde 
vand.

Henrik iler til og indser, at det skal 
gå stærkt. ”Jeg har kun ét i tanker-
ne, ned i vandet og få fat på hende”, 
fortæller Henrik. Han springer i 
vandet og efter en kort bjærgning, 
er pigen og Henrik tilbage på kajen 
i Nyhavn, våde og kolde, men ellers 
uskadte. Pigen blev efterfølgende 
tilset af ambulancereddere og akut-
læge på stedet. 
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Mød en 
medarbej-
der
Hvem arbejder egentlig i et 
beredskab? Og hvad laver 
de?

På vores Facebook, LInkedIn og 
Instagram, har vores følgere haft 
mulighed for at stifte digitalt be-
kendtskab med nogle af de menne-
sker, der arbejder i beredskab. Vores 
medarbejdere har også delt deres 
tip og råd til, hvordan man kan gøre 
’corona-hverdagen’ lidt nemmere, i 
serien ’Mød en medarbejder’.
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Rendez 
-vous
Hvor mødes vi?

Sker der en ulykke, eller bliver en 
person akut syg, afsendes der ofte 
både ambulance og akutlæge.

I nogle tilfælde kører ambulancen 
fra adressen med patienten for 
at møde en paramediciner eller 
en akutlæge på strækningen mod 
hospitalet. Når køretøjerne mødes, 
kommer paramedicineren eller akut-
lægen ind til patienten i ambulancen. 
Dette møde under kørslen kalder vi 
et ‘rendez-vous’.

Tidligere har dette møde været 
styret manuelt af Akutberedskabet 
Region Hovedstadens vagtcentral, og 
været stærkt afhængig af reddernes 
lokalkendskab og fysiske kort. 

Fra november 2020 understøttes 
disse møder af IT-programmet ‘sik-
ker rendez-vous’.

Programmet fastlægger et dynamisk 
mødested, der hele tiden tager højde 
for køretøjernes hastighed, trafiktæt-
hed mv. Redderne kan under kørslen 
frem mod mødestedet se begge 
køretøjer på deres GPS og modtage 
oplysninger om ankomsttidspunkt.
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Brandsikre 
studenter
I september havde vi fornøjelsen 
af at undervise ca. 150 nye farma-
ceutstuderende i brandsikkerhed. 
Undervisningen i brandsikkerhed 
foregik i universitetets auditorium 
med ca. 100 studerende, der deltog 
online, og herefter stod brandin-
struktørerne klar til at tage imod ude 
på universitetets område, hvor nogle 
af de studerende fik prøvet kræfter 
af med forskellige slukningsmetoder.

Har du styr på  
brandsikkerheden? 
Se vores guides på www.hbr.dk/
guides og vores aktuelle kurser og 
uddannelser på www.hbr.dk/kurser.

Økonomisk 
Effektivitet

I 2020 fortsatte vi imple-
menteringen af PwCs bud-
getanalyse.

På indkøbsområdet blev der i 2020 
fundet varige effektiviseringer på 0,3 
mio. kr., Sammen med de gennem-
førte indsatser i 2019 er der fundet 
varige effektiviseringer på 0,9 mio. 
kr. 

Medio 2020 blev der gennemført en 
analyse af organisationen, der blandt 
andet har resulteret i en ny ledelses-
struktur på stationerne samt reorga-
nisering af indkøbs, - journaliserings- 
samt arbejdsmiljøområdet ligesom 
den tværgående koordinering af den 
indvendige vedligeholdelsesopgave 
er styrket.
 
Den forventede effektiviseringsprofil, 
der blev godkendt på bestyrelses-
mødet den 24. juni 2020, ser ud som 
følger: Effektiviseringer i 2021: 4,5 
mio. kr., 2022: 6,9 mio. kr., 2023: 15,7 
mio. kr. og 2024: 15, 7 mio. kr. 
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Udrykninger 

I alt 7.388 udrykninger til  
brand og redning i 2020

Alarmtype / Hændelse / Første melding 2019 2020
Personredning fra brand 33 22

Overhængende fare for brand1 1.962 1.752

Brande2 642 540

Container/affald (brand) 595 536

Bygningsbrand 370 267

Transportmidler (brand) 101 113

Naturbrand 169 186

Eftersyn 35 53

Bål på gade 27 32

El-installationer (brand) 3 10

Skorstensbrand 2 - 

Gas (brand) 18 15

Øvrige små brande 58 65

1) De gange vi bliver kaldt og kommer frem, hvor det ikke har udviklet sig til brand endnu, men fx kun er røgudvikling, hvor vi har forebygget at der  

 sker en udvikling til en større brand/ulykke.

Udrykninger 

Alarmtype / Hændelse / Første melding 2019 2020
Personredning (eksl. brande) 220 168

Dyreredning 8 8

Trafikulykke 524 495

Drukneulykke/fare for drukneulykke 31 33

Togulykke 16 13

Skibsulykke 5 4

Sammenstyrtningsulykke 9 1

Springtæppe 19 22

Højderedning 3 4

Mindre forurening 175 167

Større forurening 14 11

Ledningsbrud (gas, el, vand) 36 56

Oversvømmelse/skybrud 23 19

Storm/orkan 7 3

Forhøjet vandstand 1 - 

Tordenvejr (lynnedslag) 1 - 

Anden naturhændelse 5 4

Anden hændelse og ulykke 50 54

Assistance/servicetur2 1.076 861

First Responder 110 88

Blind alarm 4.862 4.199

Falsk alarm 257 145
 

2) Diverse assistanceydelser som fx elevatorstop, assistance til politiet, sikring af skadested og flytning af patienter.
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Responstid 
2020

Under 10 minutter1 Over 10 minutter2 I alt

Antal  
udrykninger

i %
Antal  

udrykninger
i %

Antal  
udrykninger

Gennemsnit  
(minutter:sekunder)

Albertslund 250 92,6% 20 7,4% 270 6:23

Brøndby 386 94,8% 21 5,2% 407 6:33

Dragør 48 92,3% 4 7,7% 52 6:51

Frederiksberg 647 97,9% 14 2,1% 661 5:10

Glostrup 238 96,0% 10 4,0% 248 5:11

Hvidovre 440 94,0% 28 6,0% 468 6:29

København 4.643 97,1% 137 2,9% 4.780 5:30

Rødovre 172 94,5% 10 5,5% 182 6:34

I alt3 6.824 96,5% 244 3,5% 7.068 5:40

Øvrige  
Kommuner

12 54,5% 10 45,5% 22 11:43

2019
Under 10 minutter1 Over 10 minutter2 I alt

Antal  
udrykninger

i %
Antal  

udrykninger
i %

Antal  
udrykninger

Gennemsnit  
(minutter:sekunder)

Albertslund 231 89,2% 28 10,8% 259 06:34

Brøndby 483 95,3% 24 4,7% 507 06:35

Dragør 43 91,5% 4 8,5% 47 06:11

Frederiksberg 648 98,8% 8 1,2% 656 05:11

Glostrup 225 97,0% 7 3,0% 232 05:40

Hvidovre 460 93,7% 31 6,3% 491 06:28

København 5187 97,4% 137 2,6% 5324 05:26

Rødovre 258 93,8% 17 6,2% 275 06:20

I alt3 7.535 96,7% 256 3,3% 7.791 05:37

Øvrige  
Kommuner

15 57,7% 11 42,3% 26 10:58

1) Denne søjle indeholder de udrykninger, hvor kvalitetsmålet er indfriet, dvs. vi har været fremme inden for den aftalte responstid. 
2) Kvalitetsmålet for responstid (tryghed) er som hovedregel 10 minutter pånær inden for bestemte områder, hvor responstiden er aftalt til  
 15 minutter. Denne søjle indeholder de udrykninger, hvor kvalitetsmålet ikke er indfriet, dvs. vi har været fremme senere end den aftalte  
 tidsramme på 10 minutter. 
3)  Udrykninger som enten er annulleret under kørslen, eller hvor tidsregistrering mangler, indgår ikke i tabellen.  

 Vi måler ikke på First Responder eller assistance / servicetur eller COVID-test ture.

Alarm- og Vagtcentralen
– opkald 

2020
Måned 1-1-2 Øvrige1 I alt

Januar 23.598 17.615 41.213

Februar 22.464 16.188 38.652

Marts 22.283 16.409 38.692

April 19.943 14.664 34.607

Maj 22.885 15.450 38.335

Juni 27.315 17.165 44.480

Juli 23.690 15.115 38.805

August 28.738 15.461 44.199

September 25.136 16.585 41.721

Oktober 23.110 16.725 39.835

November 22.077 16.194 38.271

December 23.115 15.284 38.399

I alt 284.354 192.855 477.209

2019
Måned 1-1-2 Øvrige1 I alt

Januar  21.382      15.929      37.311     

Februar  20.472      13.598      34.070     

Marts  23.322      14.851      38.173     

April  25.657      13.880      39.537     

Maj  26.621      15.234      41.855     

Juni  28.942      14.391      43.333     

Juli  25.037      15.175      40.212     

August  30.050      14.805      44.855     

September  25.784      15.895      41.679     

Oktober  26.802      16.741      43.543     

November  25.627      16.117      41.744     

December  27.737      15.361      43.098     

I alt  307.545      181.977      489.410     

1) Øvrige: alarmfirmaer, politi, beredskaber, regionen, vagtcentraler, brandstationer og tyverialarmer.
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Ambulance 
udrykninger

2020

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC I alt

Kørsel A 3.484 3.338 3.025 2.683 3.112 3.190 3.091 3.268 3.300 3.275 3.334 3.366 38.466

Kørsel B 3.549 3.296 2.974 3.058 3.207 3.405 3.247 3.775 3.436 3.370 3.261 3.296 39.874

Kørsel C 693 635 732 770 794 725 721 724 732 771 809 942 9.048

Kørsel D 222 207 211 213 306 215 176 241 201 234 288 349 2.863

I alt 7.948 7.476 6.942 6.724 7.419 7.535 7.235 8.008 7.669 7.650 7.692 7.953 90.251

2019

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC I alt

Kørsel A 3.416 3.256 3.485 3.129 3.517 3.408 3.074 3.276 3.202 3.377 3.514 3.559 40.213

Kørsel B 3.607 3.447 3.740 3.592 3.826 3.733 3.472 3.645 3.491 3.519 3.531 3.392 42.995

Kørsel C 699 557 639 653 615 616 635 642 589 642 584 735 7.606

Kørsel D 234 222 272 215 200 188 179 209 150 185 201 258 2.513

I alt 7.956 7.482 8.136 7.589 8.158 7.945 7.360 7.772 7.432 7.723 7.830 7.944 93.327

Indeholder også interhospitale transporter.

90.251
AMBULANCEUDRYKNINGER

Kategori A: Livs - eller førlighedstruende tilstande, hvor der ud over ambulancen ofte vil være 
brug for supplerende indsats med paramediciner og/eller akutlæge.Transporten afvikles altid 
med udrykning.

Kategori B: Hastende opgaver, men hvor der ikke er umiddelbar risiko for liv eller førlighed.An-
vendelse af udrykning beror på en konkret vurdering.

Kategori C: Ikke hastende ambulanceopgaver f.eks. planlagte transporter med ambulance.
Transporten afvikles uden udrykning.

Kategori D: Liggende transporter, der ikke kræver behandling udover ilt (4 l/m) eller medicinsk 
overvågning. Transporten afvikles af sygetransport.
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AIA-kørsler
Automatiske Indbrudsalarmer
 
Kategorier/årsagskoder 2020
Alarm er startet i forbindelse med til/frakobling 88

Håndværkere på stedet 46

Indbrud/hærværk 46

Personale på stedet 383

Rengøringspersonale på stedet 145

Teknisk fejl på alarmanlæg - Tekniker skal tilkaldes 306

Tur annulleret 5

Mistanke til edderkop, guirlander, anden udsmykning eller lign. 216

Vindue/dør ikke lukket 440

Årsag til alarm kunne ikke lokaliseres 1.798

I alt 3.473

 
Kategorier/årsagskoder 2019*
Alarm udløst i forbindelse med til/frakobling 47

Alarm udløst af rengøringspersonale 72

Person på stedet, ikke personale 39

Betjeningsfejl 18

Dør åben 288

Edderkop, guirlander, anden udsmykning eller lign. 33

Håndværkere på stedet ved ankomst 58

Indbrud 31

Mistanke til edderkop, guirlander, anden udsmykning eller lign. 186

Montør på stedet 5

Personale på stedet 358

Teknisk fejl på detektor 61

Teknisk fejl på alarmanlæg 232

Tilkoblingsfejl 9

Ukendt årsag 290

Vindue åbent 181

Årsag til alarm kunne ikke lokaliseres 1140

I alt 3.048

*) Vi er i konstant udvikling og løbende dialog med samarbejdspartnere. Vi strømliner vores processer og arbejdsgange 
ændrer vi, når det giver mening, dette gælder også vores årsagskoder. Derfor er kategorierne (årsagskoder) fra 2019 til 
2020 ændret  – til det bedste for vores samarbejdspartnere og mandskab.
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Brandsyn

Kommune 2019 2020
Albertslund 126 132

Brøndby 148 138

Dragør 40 27

Frederiksberg 162 201

Glostrup 135 87

Hvidovre 142 195

København 1.987 2.160

Rødovre 79 66

I alt 2.819 3.006

Brandsyn kategorier

Kategori 2019 2020
Butikker 214 156

Daginstitutioner 635 420

Forsamlingslokaler 770 1.002

Fredede bygninger 240 384

Frivillige objekter1 29 3

Hoteller 290 277

Plejeinstitutioner 215 232

Skoler mv.2 231 179

Spejderhytter 2 6

Campingpladser 0 1

Tekniske forskrifter3 193 346

I alt 2.819 3.006

1) Frivillige objekter: Objekter der det pågældende år ikke har termin til syn eller er brandsynspligtige, men hvor  
 brandsyn alligevel er gået grundet eget ønske eller aftale.
2) Skoler mv. : Alle undervisningsafsnit til mere end 150 personer (gymnasier, HTX, universitet mm.)
3) Tekniske forskrifter: Oplag af gas, olie, benzin samt tankstationer og store lagerbygninger mv.

ABA
Automatiske brand- 
alarmeringsanlæg

Antal tilsluttede ABA-anlæg i de enkelte kommuner 2019 2020
Albertslund 116 119

Brøndby 165 172

Dragør 14 16

Frederiksberg 370 377

Glostrup 149 151

Hvidovre 173 175

København 2542 2.626

Rødovre 62 66

I alt 3.591 3.702

2019 2020
Antal tilsluttede ABA-anlæg 3.591 3.702

Brande meldt fra ABA-anlæg 220 204

Blinde alarmer fra ABA-anlæg 4.194 3.586

Anden årsag til alarmering fra ABA-anlæg (falsk alarmering) 332 284

Antal udrykninger til ABA-anlæg i alt 4.746 4074

Blinde alarmer pr. anlæg 1,17 0,99

Brand i % af antal ABA-udrykninger 4,64 % 5,01 %

Blinde alarmer i % af antal ABA-udrykninger 88,37 % 88, 02%

Anden årsag i % af antal ABA-udrykninger (falsk alarmering) 7,00 % 6,97 %

I alt 100 % 100 %
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Sagsbehandling
Beredskabslov 
– tekniske forskrifter

2020
Procentdel besvaret

Kommune indenfor 5 dage indenfor 10 dage indenfor 15 dage Antal

Albertslund 79% 87% 87% 23

Brøndby 87% 90% 97% 31

Dragør 100% 100% 100% 2

Frederiksberg 100% 100% 100% 5

Glostrup 90% 94% 96% 48

Hvidovre 90% 97% 98% 178

København 88% 96% 99% 826

Rødovre 100% 100% 100% 5

I alt 1.118

SERVICEMÅL: 50% af sagerne 80% af sagerne min. 95% af sagerne

2019
Procentdel besvaret

Kommune indenfor 5 dage indenfor 10 dage indenfor 15 dage Antal

Albertslund 89% 89% 89% 9

Brøndby 53% 65% 65% 17

Dragør - - - 0

Frederiksberg 100% 100% 100% 2

Glostrup 100% 100% 100% 6

Hvidovre 64% 86% 91% 76

København 72% 84% 90% 661

Rødovre 46% 62% 69% 13

I alt 784

SERVICEMÅL: 50% af sagerne 80% af sagerne min. 95% af sagerne

Sagsbehandling 
Byggelov

2020

Procentdel besvaret

Kommune indenfor 5 dage indenfor 10 dage indenfor 15 dage Antal

Albertslund - - - 0

Brøndby 80% 97% 97% 35

Dragør 76% 96% 100% 25

Frederiksberg 93% 100% 100% 56

Glostrup 89% 97% 98% 92

Hvidovre 92% 98% 100% 48

København 74% 88% 94% 2.312

Rødovre - - - 0

I alt 2.568

SERVICEMÅL: 50% af sagerne 80% af sagerne min. 95% af sagerne

2019

Procentdel besvaret

Kommune indenfor 5 dage indenfor 10 dage indenfor 15 dage Antal

Albertslund - - - 0

Brøndby 50% 56% 71% 53

Dragør 98% 100% 100% 46

Frederiksberg 85% 93% 96% 123

Glostrup 83% 93% 98% 132

Hvidovre 86% 91% 97% 65

København 72% 83% 90% 3446

Rødovre - - - 0

I alt 3.865

SERVICEMÅL: 50% af sagerne 80% af sagerne min. 95% af sagerne
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Fyrværkeri

Kategori 2019 2020
Antal arrangementer for festfyrværkeri 31 18

Eftersyn steder hvor beredskabet har givet tilladelse til opvaring af fyrværkeri1 7 8

Eftersyn af butikker, der har anmeldt fyrværkerioplag/salg 5 17

Eftersyn af containere 25 19

Eftersyn af festfyrværkeri 0 0

Eftersyn af salgssteder i det fri 7 10

Eftersyn af scenefyrværkeri 3 5

Fyrværkeritilladelser for festfyrværkeri 31 18

Fyrværkeritilladelser for scenefyrværkeri 101 23

Politianmeldelser 0 0

Sager for oplag i containere vedr. nytårsfyrværkeri 39 29

Sager for salgssteder i det fri vedr. nytårsfyrværkeri 12 10

Sager vedr. anmeldelse fra oplag/salg i detailleddet, helårsfyrværkeri 152 134

Sager vedr. anmeldelse fra oplag/salg i detailleddet, konsumfyrværkeri 58 56

Tilladelser til andre pyrotekniske artikler 43 11

I alt 514 358

1) I 2020 har vi XX faste fyrværkeri oplagssteder,  i 2019 havde vi ligeledes 16 steder i alt.  
   Der skal foretages brandsyn på dem hvert andet år.

Sagsbehandling
Fyrværkeri

2020
Procentdel besvaret

Kommune inden for 20 dage Antal

Albertslund 100% 6

Brøndby 100% 12

Dragør 100% 5

Frederiksberg 100% 24

Glostrup 100% 13

Hvidovre 90% 21

København 99% 234

Rødovre 88% 8

I alt 323

SERVICEMÅL: 100%

2019
Procentdel besvaret

Kommune inden for 20 dage Antal

Albertslund 67% 6

Brøndby 100% 15

Dragør 100% 12

Frederiksberg 100% 24

Glostrup 69% 13

Hvidovre 92% 12

København 100% 281

Rødovre 77% 13

I alt 376

SERVICEMÅL: 100%
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Sagsbehandling 
Midlertidig overnatning

2020
Procentdel besvaret

Kommune  indenfor 5 dage Antal

Albertslund 100% 17

Brøndby 100% 17

Dragør 100% 2

Frederiksberg 100% 29

Glostrup 100% 8

Hvidovre 100% 17

København 98% 86

Rødovre 100% 19

I alt         195

SERVICEMÅL 95% af sagerne afgøres ved fyldestgøren-
de materiale indenfor 5 dage 

2019
Procentdel besvaret

Kommune  indenfor 5 dage Antal

Albertslund 71% 8

Brøndby 86% 44

Dragør 86% 22

Frederiksberg 94% 70

Glostrup 48% 32

Hvidovre 96% 50

København 80% 168

Rødovre 86% 35

I alt 429

SERVICEMÅL 95% af sagerne afgøres ved fyldestgøren-
de materiale indenfor 5 dage 

Sagsbehandling 
Beskyttelsesrum

2020
Procentdel besvaret

Kommune indenfor 5 dage indenfor 10 dage indenfor 15 dage Antal

Albertslund 100% 100% 100% 1

Brøndby 100% 100% 100% 2

Dragør 100% 100% 100% 1

Frederiksberg 88% 88% 100% 17

Glostrup 100% 100% 100% 1

Hvidovre 75% 100% 100% 4

København 87% 98% 100% 54

Rødovre 100% 100% 100% 1

I alt 81

SERVICEMÅL: 50% af sagerne 80% af sagerne min. 95% af sagerne

2019

Procentdel besvaret

Kommune indenfor 5 dage indenfor 10 dage indenfor 15 dage Antal

Albertslund - - - 0

Brøndby 100% 100% 100% 1

Dragør - - - 0

Frederiksberg 95% 95% 100% 17

Glostrup 100% 100% 100% 1

Hvidovre 100% 100% 100% 3

København 91% 97% 100% 33

Rødovre - - - 0

I alt 97% 98% 100% 55

SERVICEMÅL: 50% af sagerne 80% af sagerne min. 95% af sagerne

 
Hovedstadens Beredskab varetager sagsbehandling og myndighedsbehandling efter  
beskyttelsesrumslovgivningen.
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SERVICE LEVEL  
AGREEMENTS 
(SLA) 

Status 2020
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Introduktion
Ved etableringen af Hovedstadens Beredskab blev der udarbejdet en Service 
Level Agreement (SLA), der senere er blevet opdateret, og som beskriver 
serviceniveauet for de opgaver, som Hovedstadens Beredskab skal vareta-
ge på myndigheds– og forebyggelsesområdet, herunder forventningerne til 
samarbejdet med ejerkommunerne. Der er tale om opgaver bl.a. vedrørende 
risikobaseret dimensionering, beredskabsplaner og krisestyring, brandtek-
nisk byggesagsbehandling og rådgivning, brandsyn, kampagner samt diverse 
tilladelser. Udover at beskrive den opgave, som Hovedstadens Beredskab 
skal løse og ansvarsfordelingen mellem Hovedstadens Beredskab og ejer-
kommunerne, beskriver de forskellige Service Level Agreements også for-
ventningerne til: 

• Kompetencer/viden, som de medarbejdere i Hovedstadens Beredskab, 
der udfører opgaven, skal have (gælder for alle SLA).

• Den sagsbehandling/vejledning/rådgivning, der ydes over for fx ansøgere, 
bygherrer, institutioner, virksomheder, ejerkommunernes sagsbehandle-
re på området – herunder deltagelse i evt. dialogmøder (gælder for SLA 
markeret med *). 

• Eventuelle krav til særligt objektkendskab – dvs. til objekter, hvor der 
kræves særlige faglige kompetencer, sikkerhedsgodkendelser og/eller 
hvor der er en veludviklet lokal praksis. Behandling af disse objekter 
kræver et indgående kendskab til objekttypen og kendskab til de særlige 
forhold, der knytter sig til det konkrete objekt (gælder for SLA markeret 
med **).

• Eventuelle krav til sagsbehandlingstider/svarfrister.

I forhold til krav til kompetencer og viden, herunder objektkendskab, gælder 
det for alle SLA, at Hovedstadens Beredskab overholder kravene til eventuel 
særlig uddannelse/ uddannelsesniveau. Derudover er der kontinuerligt fokus 
på at sikre og udvikle vidensniveauet hos medarbejderne, herunder sikre 
ekspertise på såvel særlige som ensartede objekter på tværs af ejerkommu-
nerne. 

Der er løbende i 2020 på Samarbejdsorganets møder fra ejerkommunernes 
side udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet med Hovedstadens Bered-
skab på myndigheds- og forebyggelsesområdet. Samarbejdsorganet består 
af repræsentanter fra de 8 ejerkommuner, primært fra byggemyndighederne 
samt ledelsesrepræsentanter fra Hovedstadens Beredskab. Samarbejdsor-
ganet mødes 2-4 gange årligt og har til opgave at understøtte en ensartet 
og høj service i forbindelse med myndigheds- og forebyggelsesopgaver samt 
understøtte et godt samarbejde på disse områder mellem Hovedstadens 
Beredskab og ejerkommunerne – og efter behov foretage mindre justeringer 
af SLA.

I det følgende redegøres for efterlevelsen af det aftalte serviceniveau for de 
enkelte SLA’er i 2020.
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UDARBEJDELSE AF RBD**

Med afsæt i den godkendte proces for udarbejdelsen af RBD 2021+, drøftede 
bestyrelsen på sit møde i april 2020 rammerne og retningen for RBD 2021+. 
På mødet i juni 2020 blev forslag til RBD 2021+ førstebehandlet, hvorefter 
udkastet blev sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Bestyrelsen anden-
behandlede på sit møde i september 2021 endeligt forslag til RBD 2021+. I 
løbet af efteråret 2020 blev RBD 2021+ godkendt i alle ejerkommunernes 
kommunalbestyrelser på nær en enkelt, der fulgte trop i januar 2021. Ho-
vedstadens Beredskab har på den baggrund iværksat implementeringen af 
planen. Som led i udarbejdelsen af RBD 2021+ har Hovedstadens Beredskab 
afholdt møder med repræsentanter for de kommunale planmyndigheder 
mhp. at tage højde for udviklingen af hovedstadsområdet i beredskabets 
planlægning og risikoanalyser. Udarbejdelsen af RBD’en sker som følge af 
kravene i BEK nr. 1085 af 25/10/2019.

UDARBEJDELSE AF BEREDSKABSPLAN**

Plan for fortsat drift skal i alle kommuner revideres i 2021, idet der er behov 
for en forenkling af plankomplekset gennem samling af alle oplysninger i én 
Plan for fortsat drift i hver kommune samt justering af setup for samling af 
de kommunale administrative stabe jf. drøftelser i HOBS, hvor flere kommu-
ners stabe – dog ikke Københavns Kommunes – forbliver i egen kommune 
tæt på egen krisestyring samtidigt med, at Hovedstadens Beredskab læg-
ger større vægt på at bistå med den tværgående koordination kommunerne 
imellem. Arbejdet med én samlet plan for fortsat drift i hver kommune er 
påbegyndt, og Hovedstadens Beredskab har til alle kommuner i 2020 – ef-
ter afholdelse af en HOBS workshop herom – udarbejdet et forslag til Plan 
for Fortsat drift, som nu er i proces i samtlige kommuners beredskabssa-
mordninger eller tilsvarende under hensyn til COVID-19 krisestyringen, som 
samtidigt pågår i samtlige kommuner.

UDARBEJDELSE AF SEKTORPLANER*; **

Hovedstadens Beredskab har i 2020 ydet bistand til alle kommuner med 
planlægningsværktøj for pandemiproblemstillinger forud for COVID-19 
krisen med henblik på, at kommunerne kunne forberede beredskabet ved 
en gennemgang af egne planer. Endvidere er der i efteråret 2020 afholdt en 
workshop vedrørende sundhedsberedskabsplanerne om COVID-19 problem-

stillingerne og plan for fortsat drift, ligesom der er afholdt en separat works-
hop om plan for fortsat drift. Yderligere arbejde med andre sektorplaner har 
været begrænset henset til COVID-19 krisen.

BRANDTEKNISK SAGSBEHANDLING, BEREDSKABSLOVEN*; **

Hovedstadens Beredskab har i 2020 udført brandteknisk sagsbehandling 
efter beredskabslovgivningen for brandfarlige virksomheder og oplag, herun-
der sagsbehandling af risikovirksomheder.

Ift. efterlevelsen af sagsbehandlingstider ser billedet for 2020 ud som føl-
ger:

TABEL: BRANDTEKNISK SAGSBEHANDLING:  
BEREDSKABSLOV – TEKNISKE FORSKRIFTER

Kommune
indenfor  
5 dage

indenfor  
10 dage

indenfor  
15 dage Antal

Albertslund 79 % 87 % 87 % 23

Brøndby 87 % 90 % 97 % 31

Dragør 100 % 100 % 100 % 2

Frederiksberg 100 % 100 % 100 % 5

Glostrup 90 % 94 % 96 % 48

Hvidovre 90 % 97 % 98 % 178

København 88 % 96 % 99 % 826

Rødovre 100 % 100 % 100 % 5

I alt 88 % 96 % 98 % 1.118

Servicemål: 50% af sagerne 80% af sagerne min. 95% af sagerne

Hovedstadens Beredskab har ud over vores normale drift i 2020 haft man-
ge andre aktiviteter på vores myndighedsområde med tekniske forskrifter. 
I takt med udbredelsen af COVID-19 kom der blandt andet et stigende og 
akut behov for at etablere nye steder til produktion og opbevaring af hånd-
sprit. Beredskabet har sagsbehandlet 40 større håndspritdepoter ved hhv. 
hospitaler, plejehjem, skoler, testcentre, virksomheder mv. som relaterer sig 
særligt til COVID-19. 



8584

SERVICE LEVEL AGREEMENTS  2020

Indsatsen med lovliggørelse af oplag og virksomheder med brandfarlige 
aktiviteter i vores dækningsområde fortsatte i 2020. Mange af sagerne inde-
holder en sådan kompleksitet, at virksomhedens aktiviteter ikke kan opfylde 
bestemmelserne i de tekniske forskrifter, og der har været behov for invol-
vering af Beredskabsstyrelsen for afklaring af det nødvendige sikkerhedsni-
veau.

BRANDTEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING, BYGGELOVEN*; **

Hovedstadens Beredskab har i 2020 ydet rådgivning ved byggesagsbehand-
ling efter bygningsreglementets kapitel 5 om brand og generel rådgivning 
om byggesagsrelaterede forhold. 

Ift. efterlevelsen af sagsbehandlingstiderne for de skriftlige udtalelser om 
brandtekniske forhold ser billedet for 2020 ud som følger:

TABEL: BRANDTEKNISK SAGSBEHANDLING: BYGGELOV

Kommune
indenfor  
5 dage

indenfor  
10 dage

indenfor  
15 dage Antal

Albertslund - - - 0

Brøndby 80 % 97 % 97 % 35

Dragør 76 % 96 % 100 % 25

Frederiksberg 93 % 100 % 100 % 56

Glostrup 89 % 97 % 98 % 92

Hvidovre 92 % 98 % 100 % 48

København 74 % 88 % 94 % 2.312

Rødovre - - - 0

I alt 76 % 89 % 95 % 2.568

Servicemål: 50% af sagerne 80% af sagerne min. 95% af sagerne

Hovedstadens Beredskab har i 2020 ydet rådgivning ved byggesagsbehand-
ling efter bygningsreglementets kapitel 5 om brand og generel rådgivning 
om byggesagsrelaterede forhold. 

Den 1. januar 2020 blev den kommunale sagsbehandling af de brand- og 
konstruktionstekniske forhold afskaffet, og certificeringsordningen i byg-
gelovgivningen blev indført som en obligatorisk del af et byggeprojekt. 

Det har derfor været et år med fokus på nye samarbejdsformer. Blandt andet 
er betydningen af ændringer og nye præciseringer under byggelovgivningen 
i forhold til vores samarbejde med byggemyndighederne behandlet løbende 
på vores fælles kvartalsvise driftsmøder, hvor nye fælles værktøjer drøftes, 
afstemmes og evalueres. I beredskabet har vi med ændringerne desuden 
arbejdet med at undersøge, om der lokalt i Hovedstadens Beredskabs dæk-
ningsområde kan håndteres, og dermed accepteres, brandtekniske løsninger 
ud over det sikkerhedsniveau, der ligger til grund for vejledningen om red-
ningsberedskabets indsatsmuligheder. 

Den byudvikling, der er i ejerkommunerne i forhold til arkitektur, nye anven-
delser og materialer, kan have stor betydning for dimensioneringen af det 
kommunale redningsberedskab. Arbejdet med at vejlede om de indsats-
mæssige mulige forhold på byggelovsområdet har derfor sammen med det 
indsatsforberedende arbejde beredskabets interesse og prioritering. 

Ud over sagsbehandling af de nye sager efter certificeringsordningen har be-
redskabet fortsat ydet brandteknisk rådgivning og behandling af tidligere års 
igangsatte byggesager med tekniske sagsbehandlinger hos kommunernes 
byggemyndigheder. Denne opgave fortsætter, indtil disse byggesager afslut-
tes, og tidshorisonten her for er endnu ukendt. 

For midlertidige arrangementer så som f.eks. markeder, byfester, festivaler 
o.lign. samt midlertidige overnatninger og arrangementer i eksisterende 
forsamlingslokaler, er teknisk sagsbehandling ligeledes aktuel trods certifi-
ceringsordningen. Her kan man som ansøger fortsat vælge mellem den tek-
niske byggesagsbehandling og en certificeret rådgiver. Beredskabet rådgiver 
også her om de brandtekniske forhold og har på baggrund af byggelovgivnin-
gens ændringer på arrangementsområdet i 2020 været vært ved flere fælles 
orienteringsmøder for vores byggemyndigheder, hvor vi har præsenteret 
og drøftet ændringernes påvirkning af byggesagsbehandlingens omfang og 
indhold. 

Antallet af skriftlige udtalelser er faldet i 2020, men kompleksiteten i sager-
ne som følge af ændringer i lovgivningen og omstillingen til nye arbejdsfor-
mer med certificeringsordningen er tidskrævende og har medført, at sagsbe-
handlingen fra beredskabets side er længere end forventet. 
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De skriftlige udtalelser viser kun dele af beredskabets rådgivningsopgave 
over for ejerkommunernes byggemyndighed. Beredskabet deltager blandt 
andet også sammen med byggemyndigheden ved forhåndsdialogmøder, der 
afholdes som optakt til nye konkrete byggesager. Desuden bliver flere min-
dre byggesager drøftet og behandlet i fællesskab dagligt og på vores faste 
ugentlige besøg hos byggemyndighederne (virtuelt under COVID-19). 

I skemaet over beredskabets brandtekniske rådgivning ift. skriftlige udtalel-
ser i 2020 fremgår tallene for Albertslund og Rødovre kommuner ikke. Dette 
skyldes, at beredskabets rådgivning af byggemyndigheden i disse kommuner 
alene varetages mundtligt over for byggemyndigheden fx på møder i kom-
munerne mv.

På byggelovsområdet medførte COVID-19 også andre opgaver end normalt, 
idet der igennem året har været en del rådgivning af byggemyndigheden ved 
sagsbehandling af opstilling af testtelte, vaccinationstelte, besøgstelte til 
plejehjem mv. Som oftest sager af akut karakter. 

Brandteknisk rådgivning, Beredskabsplaner jf. risikobekendtgørelsen
Hovedstadens Beredskab har igennem 2020 løbende leveret beredskabs-
faglig rådgivning til miljømyndighederne (ejerkommuner og Miljøstyrelsen) 
ved konkrete sager for de 11 risikovirksomheder, der er omfattet af risikobe-
kendtgørelsen, i beredskabets dækningsområde. 

Beredskabet har for de syv særlig risikofyldte risikovirksomheder i vores 
dækningsområde (kolonne 3 virksomheder i risikobekendtgørelsen) derud-
over ydet rådgivning ved udarbejdelse og vedligeholdelse af eksterne bered-
skabsplaner og har deltaget i de årlige risikotilsyn for disse virksomheder 
sammen med de øvrige relevante risikomyndigheder. 

Ligeledes har beredskabet umiddelbart efter et par hændelser på risiko-
virksomheder i 2020 orienteret risikomyndighederne om hændelsen og har 
anbefalet et opfølgende risikotilsyn på virksomheden pga. konstaterede 
risici. Beredskabet har herefter deltaget i risikomyndighedernes arbejde med 
at forbedre sikkerheden på virksomhederne i overensstemmelse med risiko-
bekendtgørelsen.

BRANDSYN*; **

Hovedstadens Beredskab har også i 2020 gået brandsyn på brandsynsplig-
tige objekter inden for beredskabets område; foretaget risikovurderingen af 
objekterne i hht. brandsynsbekendtgørelsen samt rådgivet om forebyggelse. 
I forbindelse med den årlige redegørelse vil der til hver ejerkommune bli-
ve fremsendt en oversigt over den enkelte kommunes brandsynsobjekter, 
hvor der er foretaget brandsyn det pågældende år samt oplysninger om 
evt. påbud/forbud. Hver ejerkommune modtog ved årets start oplysninger 
om samtlige brandsynsobjekter i kommunen og brandsynsterminen for det 
enkelt objekt. Der har i 2020 været gennemført ca. 180 flere brandsyn end i 
2019.

TABEL: BRANDSYN 2020

Kommune Antal gennemførte brandsyn % af de lovpligtige brandsyn 

Albertslund 132 100 %

Brøndby 138 100 %

Dragør 27 100 %

Frederiksberg 201 95,8 %

Glostrup 87 100 %

Hvidovre 195 100 %

København 2.160 96,4 %

Rødovre 66 100 %

Total 3.006 96,7 %

Ved årets start opgøres hvilke brandsynsobjekter, der jævnfør den samlede 
oversigt, skal synes. Imidlertid kan det i årets løb ske, at institutioner lukkes, 
anvendelsen ændres, brugen af bygningen udsættes eller nye objekter, fx 
butikker kommer til. I løbet af 2020 steg antallet med 201 objekter. 

COVID-19 smittesituationen har skabt et 2020, hvor der også i brandsynssam-
menhæng har været mange hensyn af tage. Imidlertid er det lykkedes med 
stor gensidig fleksibilitet at gennemføre 96,7% af brandsynene. Størsteparten 
af de 3,3% (76 brandsyn) manglende brandsyn skyldes, at det er steder, der 
har været lukket eller ej i drift pga. COVID-19 nedlukning, fx barer og diskote-
ker. Disse to kategorier udgør 50 ud af de manglende 76 brandsyn. De reste-
rende 26 manglende brandsyn er en blanding af institutioner og øvrige virk-
somheder, hvor det pga. COVID-19 ikke har været muligt at gennemføre synet.
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FYRVÆRKERI*

Hovedstadens Beredskab har i 2020 sagsbehandlet ansøgninger om opbe-
varing, anvendelse m.m. af fyrværkeri ift. at give tilladelser, afslag, opstillet 
vilkår m.v.

TABEL: SAGSBEHANDLING: FYRVÆRKERI 2020

Kommune Indenfor 20 dage Antal

Albertslund 100 % 6

Brøndby 100 % 12

Dragør 100 % 5

Frederiksberg 100 % 24

Glostrup 100 % 13

Hvidovre 90 % 21

København 99 % 234

Rødovre 88 % 8

Total 98 % 323

Servicemål 100 % af sagerne

Hovedstadens Beredskab har i 2020 foretaget 8 tilsyn af de faste fyrværkeri-
oplag, som er placeret på genbrugspladser, teatre mv. Der har i 2020 været 
færre godkendelser af arrangementsfyrværkeri end normalt pga. coronare-
striktioner, men til gengæld har beredskabet behandlet den til dato største, 
registrerede affyring af professionelt fyrværkeri i Tivoli, som markerede 
årsskiftet.  

Nytåret 2020/2021 bød også i forhold til konsumfyrværkeri på lidt ander-
ledes forhold end normalt, idet salg af fyrværkeri måtte ændres i tråd med 
COVID-19 restriktionerne. Hovedstadens Beredskab har givet 100 tilladelser 
til salgssteder med fyrværkeri, men flere steder med salg blev pga. restrik-
tioner ikke til noget eller ændret til udleveringssteder frem for salgstelte og 
salg fra butikker. Beredskabet foretog tilsyn af salgstelte og/eller fyrvær-
kericontainere i det omfang fyrværkeribekendtgørelsen foreskriver samt 
tilsyn af udvalgte salgssteder i butikker. Alt i alt blev der foretaget tilsyn af 
46 lokaliteter, og indtrykket fra tilsynene var overordnet, at sikkerheden på 
lokaliteterne var på et flot niveau, og at der kun blev givet påbud om mindre 
forhold.  

Svartiderne på den sagsbehandling beredskabet har foretaget på fyrværke-
riområdet, er for enkelte kommuner desværre længere end forventet, hvilket 
skyldes at sagerne har været fejlbehandlet ved journalisering. Det kan kon-
stateres, at 93% af fyrværkerisagerne er behandlet inden for 5 dage.

MIDLERTIDIGE OVERNATNINGER*

Hovedstadens Beredskab har i 2020 sagsbehandlet ansøgninger om midler-
tidige overnatninger i f.eks. institutioner og haller, herunder givet tilladelser, 
afslag, opstillet vilkår m.v. 

TABEL: SAGSBEHANDLING: MIDLERTIDIG OVERNATNING 2020

Kommune Indenfor 5 dage Antal

Albertslund 100% 17

Brøndby 100% 17

Dragør 100% 2

Frederiksberg 100% 29

Glostrup 100% 8

Hvidovre 100% 17

København 98% 86

Rødovre 100% 19

Total 99% 195

Servicemål 95 % af sagerne

Der har i 2020 været sagsbehandlet under halvdelen af de midlertidige over-
natninger, der blev sagsbehandlet i 2019.  Det kan skyldes muligheden for, at 
ansøgere kan vælge alene at anmelde det til den respektive kommune, men 
mere sandsynligt skyldes det COVID-19 smittesituationen i 2020. 
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KAMPAGNER, FOREBYGGELSE AF BRAND

Også på det generelle forebyggelsesområde har 2020 været et meget aty-
pisk år. Smittesituationen og behovet for at værne om både borgernes og 
beredskabets medarbejderes sundhed har gjort det overordentligt vanskeligt 
at gennemføre borgernære forebyggende initiativer. Hovedstadens Bered-
skab har således ikke kunnet gennemføre arrangementer eller andre initia-
tiver. Alle åbent hus arrangementer, Glød og Flamme, beredskabets delta-
gelse i Kulturnat m.fl. er blevet aflyst. Ligeledes har brandmuseet fulgt de 
nationale retningslinjer og kun i korte perioder henover 2020 haft åbent og 
har ikke afviklet hverken foredrag eller øvrige arrangementer.

Hovedstadens Beredskab har i muligt omfang afsøgt andre muligheder. Da 
en udvidelse af forsamlingsforbuddet blev udmeldt, blev Beredskabets Dag 
hurtigt reorganiseret, tilrettet en mere specifik målgruppe, nemlig børn, og 
gennemført online.

Klassiske kampagner til fremme af almen viden og fokus på brandsikkerhe-
den, i forbindelse med grillsæsonens start, anvendelse af ukrudtsbrændere, 
røgalarmer mm. er gennemført som i foregående år.

BESKYTTELSESRUM

Hovedstadens Beredskab har i 2020 varetaget sagsbehandling og myndig-
hedsbehandling efter beskyttelsesrumslovgivningen.

SAGSBEHANDLING: BESKYTTELSESRUM

Kommune
indenfor  
5 dage

indenfor  
10 dage

indenfor  
15 dage Antal

Albertslund 100 % 100 % 100 % 1

Brøndby 100 % 100 % 100 % 2

Dragør 100 % 100 % 100 % 1

Frederiksberg 88 % 88 % 100 % 17

Glostrup 100 % 100 % 100 % 1

Hvidovre 75 % 100 % 100 % 4

København 87 % 98 % 100 % 54

Rødovre 100 % 100 % 100 % 1

I alt 88 % 95 % 100 % 81

Servicemål: 50 % af sagerne 80% af sagerne min. 95 % af sagerne

GEBYROPKRÆVNING VED BLINDE ALARMER*

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse fastsatte på sit møde den 6. novem-
ber 2019 størrelsen på gebyrerne for 2020 for tilslutning og overvågning 
af brandtekniske installationer samt for udrykning til blinde alarmer ifm. 
sådanne anlæg, jf. beredskabslovens § 23a. Gældende gebyrer fremgår af 
Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

For relevante SLA’, er der udarbejdet detaljerede samarbejds- og arbejds-
gangsbeskrivelser mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne 
med henblik på at sikre videndeling og en nærmere forventningsafstemning 
med hensyn til, hvem gør hvad, hvornår og hvordan. 
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