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Punkt 1: Underskriftsblad

Beslutning for Punkt 1: Underskriftsblad

Benny Ernst Øchkenholt, Vicepolitiinspektør fungerer som suppleant for Jens-Christian
Bülow, Politidirektør

Afbud fra:

Kasper Ljung Pedersen

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Beredskabskommissionen godkendte dagsorden.

Punkt 3: Årsregnskab 2019

Sagsfremstilling

Med udgangen af 2018 har Nordsjællands Brandvæsen færdigimplementeret den fulde
besparelse, der var opdraget fra strukturreformen på beredskabsområdet i 2015.

En af de vigtige målsætninger for Nordsjællands Brandvæsen er, at skabe et råderum til
investeringer i udvikling af beredskabet.

Digitaliseringsprojektet har været en væsentlig prioritet i udviklingen af Nordsjællands
Brandvæsen, der har til hensigt at skærpe virksomhedens samlede IT-infrastruktur for at
optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj
kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.

Samtidig er det en af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger at skærpe styringen af
serviceaftaler samt prisfastsættelsen af ydelser leveret til ejerkommuner.

Der er således påbegyndt et omfattende arbejde i afdækning af eksisterende aftaler og
dokumentationen heraf i form af aftalegrundlag, ydelsesbeskrivelser, forholdsordrer mv.
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Årets samlede driftsresultat for 2019 udgør et mindreforbrug på ca. 1.875.000 kr.

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et mindreforbrug på ca. 1.916.000 kr.

Finansielle leasingudgifter

Mindreforbruget skyldes primært en forventning om idriftssættelse af en ny drejestige i
Hørsholm samt udskiftning af autosprøjte i Fredensborg. Nordsjællands Brandvæsen gik
i udbud sammen med 5 øvrige beredskaber om indkøb af drejestige. Den forventede
idriftssættelse er dog udskudt til 2020, hvormed udgifterne til leasing tilsvarende først
falder i 2020.

Samtidig er indkøb af autosprøjte udskudt, hvormed den budgetterede leasingudgift
tilsvarende ikke er afholdt i 2019.

For dele af budgettet for de finansielle leasingudgifter indgår udover leasingudgifter også
forsikring og brændstof. Dele af budgettet for finansiel leasing burde i stedet fremgå
under driftsomkostninger og forsikring.

Budget for leasingudgifter på det frivillige område har været sat for højt med ca. 130.000
kr. Samtidig er de afholdte leasingudgifter til et af de frivilliges køretøjer ved en fejl
afholdt på en af brandstationernes budget.

Personaleudgifter

Der har været færre udgifter til løn, da der i 2019 har været færre hændelser end de
foregående år.

Budgettet var beregnet på ca. 1.000 hændelser, men med blot 878 udrykninger i 2019
har dette medført lavere lønudgifter end budgetteret.

Dertil kommer, at der i administration og myndighed har været vakante stillinger i
perioder af 2019, der samtidig giver færre lønudgifter.

IT og administrationsomkostninger

Udgifter til afledte effekter af digitaliseringsprojektet, såsom licenser mv. er afholdt under
administrationsudgifter fremfor IT-udgifter, hvor budget fremgår. Der er således en
divergens mellem budget og forbrug på begge områder.

Grunde og bygninger
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Betalingsforpligtelsen til Kokkedal Industripark 14 udløber med udgangen af 2019 for
Helsingør kommunes andel.

Det årlige bidrag på ca. 305.000 kr. indgik i refusionsopgørelsen i forbindelse med
opløsningen i 2016.

Beløbet har ligget på en mellemregningskonto i Rudersdal kommune, hvorfra andelen er
overført i 2019. Budgettet har ikke taget højde for denne andel, hvormed forbruget
forekommer lavere end budgetteret.

Fra 2020 vil den fulde udgift til administrationsbygningen påhvile Nordsjællands
Brandvæsen.

Det er således primært forskydninger i investeringer, der er den primære årsag til det
samlede overskud på brandområdet. I 2020 vil der derfor være fokus på at gennemføre
de investeringer, som skal sikre at det ønskede serviceniveau kan opretholdes.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på ca. 41.000 kr.

Andre opgaver

Nordsjællands Brandvæsen løser opgaver, som varetages af medarbejdere på tværs af
organisationen, herunder håndslukker og kursusvirksomhed. Opgaverne varetages af
fuldtidsansatte medarbejdere, som i dagstimerne ligeledes løfter opgaven omkring
servicevagten.

Uden for normal arbejdstid varetages opgaverne i servicevagten primært af
deltidsbrandmænd, der kaldes ud, når der er behov for hjælp.
Den primære forklaring på merforbrug på disse andre opgaver, findes på indkøb af
slukkermateriel med henblik på videresalg.

Udgifter forbundet med indkøb af materiel vil således kompenseres over tid i forbindelse
med salg af materiel.

Brandkadetter

Mindreforbruget på brandkadetterne i 2019 skyldes delvist at fondsmidler for 2018 først
blev udbetalt i 2019.

Samtidig har der i 2017 og 2018 været behov for investeringer i materiel og mundering,
hvormed der i regnskab 2017 og 2018 har været et merforbrug på hhv. 218.000 kr. og
109.000 kr.

I 2019 har der været fokus på genanvendelse af materiel mv. med tilsvarende lavere
udgifter til følge.

Dertil kommer en fordeling af aktiviteter, hvor de fleste aktiviteter lå i 2018 med dertil
knyttet udgifter. Hvorimod aktiviteterne i 2019 har været reduceret for at få balance i
omkostningerne så der leves op til princippet om at økonomien skal ”hvile i sig selv” over
årene.
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Der er ikke budgetteret med fondsmidler i 2019, da disse er ophørt.

Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.

2. at resultatet tilskrives egenkapitalen.

3. at årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens
indstilling forelægges ejerkommuners byråd til godkendelse.

4. at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol
vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling
af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Beslutning for Punkt 3: Årsregnskab 2019

Beredskabskommissionen besluttede:

at godkende indstilling 1 - 4.

Dog godkendte Carsten Bo Nielsen regnskabet med forbehold for den interne fordeling
mellem kommunerne.
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SELSKABSOPLYSNINGER 
 
 
Selskab 

Nordsjællands Brandvæsen 
Kokkedal Industripark 14 
2980 Kokkedal 
 
CVR:  28 32 68 58 
Telefon:  45 80 33 55 
Hjemmeside: www.nsbv.dk 
E-mail:  nsbv@nsbv.dk 
Hjemsted:  Kokkedal 
 
Regnskabsår:  1. januar 2019 – 31. december 2019 
 
 
Bestyrelse  

Thomas Lykke Pedersen (Borgmester Fredensborg) Formand 
Karsten Längerich (Borgmester Allerød) Næstformand 
 
Jens Ive  (Borgmester Rudersdal) 
Morten Slotved  (Borgmester Hørsholm) 
Jens-Christian Bülow (Politidirektør) 
Annette Wiencken (Byrådsmedlem Hørsholm) 
Bent Fabricius  (Byrådsmedlem Hørsholm) 
Bo Hilsted  (Byrådsmedlem Fredensborg) 
Carsten Bo Nielsen (Byrådsmedlem Fredensborg) 
Christoffer Buster Reinhardt (Byrådsmedlem Rudersdal) 
Esben Buchwald (Byrådsmedlem Allerød) 
Kasper Ljung Pedersen (Byrådsmedlem Allerød) 
Kristine Thrane  (Byrådsmedlem Rudersdal) 
Preben Merrild  (Medarbejderrepræsentant) 
Søren Simonsen (Det frivillige redningsberedskab) 
 
Ledelse 

Lars Rosenwanger Beredskabsdirektør 
 
Revision 

BDO  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
Ringstedvej 18 
4000 Roskilde 
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PÅTEGNINGER 
 
 
Ledelsens påtegning 

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2019 for Nordsjællands Brandvæsen. 
 
Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i 
overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v.  
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af fællesskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske 
resultat.  
 
 
Kokkedal, den 17. marts 2020 
 
 
 
 
Lars Rosenwanger, beredskabsdirektør 
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BESTYRELSENS PÅTEGNING 
 

Bestyrelsen for Nordsjællands Brandvæsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskab for 
regnskabsåret 2019. 
 
 
Kokkedal, den 17. marts 2020 
 
 
 

Thomas Lykke Pedersen 
Formand 
 
 
 
 

Karsten Längerich 
Næstformand 

Annette Wiencken 
 

Bent Fabricius 
 
 
 
 

Bo Hilsted  Carsten Bo Nielsen  
 

 
 

Christoffer Buster Reinhardt  
 
 
 

Esben Buchwald  Jens Ive 
 

 
Kasper Ljung Pedersen 
 
 
 
 

 
Kristine Thrane  
 

 
Morten Slotved 
 

Søren Simonsen 
Det frivillige 
redningsberedskab 
 
 

 
 
 

Preben Merrild 
Medarbejderrepræsentant 
 
 

Jens-Christian Bülow 
Politidirektør 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen 

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Nordsjællands Brandvæsen for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2019, jf. siderne 18-30 i årsregnskabet 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsop-
gørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter. 

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 

• Resultat:      1.875 t.kr. 

• Aktiver i alt:   32.983 t.kr. 

• Egenkapital:     5.778 t.kr. 

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, 
revision mv. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udfø-
res på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder 
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregn-
skabet”. Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for 
revisorer (IESBA’s Etiske regler), standarder for offentlig revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og 
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Vi henleder opmærksomheden på, at Nordsjællands Brandvæsen i overensstemmelse med kravene i be-
kendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. har medtaget det af ledelsen 
godkendte årsbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal 
har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, 
revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 
dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommu-
ners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgø-
relse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og op-
retholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er ri-
melige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-
sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usik-
kerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnska-
bet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisions-
påtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke læn-
gere kan fortsætte driften. 

 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom 

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter Fællesskabets årsberetning på 
side 9-21, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom. 

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om disse. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den 
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi 
på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysnin-
ger, skal vi rapportere om dette forhold.  

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. 
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-
lig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 
af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, 
om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 

 
Roskilde, den 17. marts 2020 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 
 
 
 
Lasse Jensen   Michael S. Nielsen 
Statsautoriseret revisor  Registreret revisor 
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NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS MISSION OG VISION 

 
Mission 

Vi skal, med afsæt i gældende lovgivning, skabe 
sikkerhed og tryghed for borgere og virksomheder 
ved at forebygge, begrænse og afhjælpe ulykker, 
katastrofer og utilsigtede hændelser.  
 
Vi skal løse relevante serviceopgaver for vores 
ejerkommuner og andre offentlige virksomheder. 
 
Vision 

Vi skaber tryghed og sikkerhed for borgere og 
virksomheder. 
 

Vi møder borgere, virksomheder og kunder med 
kompetente og veluddannede medarbejdere. 
 
Vi leverer effektive, troværdige og fagligt 
velfunderede løsninger, med respekt og 
anerkendelse for borgerens, virksomhedens og 
kundens behov.  
 
Vi er en moderne, dynamisk og professionel 
virksomhed, som er synlig, og i relation til kvalitet 
og udvikling går foran i et samfund i stadig 
udvikling. 
 
Vi er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og 
fastholder kvalificerede og motiverede 
medarbejdere. 

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS VÆRDIER 
 
Vi er anerkendende og tillidsskabende 

Det betyder, at vi har fokus på en åben, ærlig og 
dialogbaseret tilgang i vores måde at arbejde 
sammen på både internt i organisationen og 
eksternt med kunder og samarbejdspartnere. Det 
betyder, at vi loyalt deler viden og udviser respekt 
og tillid i relation med andre. 
 
Vi gør en forskel 

Det betyder, at vi sætter en ære i at hjælpe andre. 
Det betyder, at vi sætter fagligheden højt og 
værner om medarbejderens stolthed og 
engagement. 
 
Vi er ansvarsbevidste og prioriterer ordentlighed 

Det betyder, at vi i forhold til vores kunder og 
borgere yder vores bedste og agerer omsorgsfuldt 
i forhold til opgaveløsningen. 
 

Vi er nysgerrige og innovative 

Det betyder, at vi hele tiden søger at være på 
forkant med udviklingen i forhold til den 
virkelighed og det samfund, som vi er en del af. Vi 
vil gerne udfordre de eksisterende rammer med 
henblik på at optimere vores ydelser. 
 
Vi skaber tryghed for borgerne og vore 
medarbejdere 

Det betyder, at vi i samarbejde med kommunerne 
aktivt bidrager til fundamentet, der skaber tryghed 
og omsorg for borgerne, og sikkerhed for 
virksomhederne. Vi bestræber os på at skabe en 
attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved tryghed og 
sikkerhed for medarbejderne.  
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ÅRETS VÆSENTLIGSTE BEGIVENHEDER 
 
 

 
 

Ved Nordsjællands Brandvæsen har 2019 
været året, hvor vigtige aftaler for alvor skulle 
stå deres prøve. Det gælder eksempelvis 
samarbejdsaftaler for drift af de fælles 
hjælpemiddeldepoter i henholdsvis Nærum og 
Fredensborg samt Lokalaftale vedr. aflønning 
af deltidsansatte brandmænd.  
 
Og målsætningen er nået med en flot indsats 
på hjælpemiddeldepoterne, hvor samarbejdet 
med kommunerne er styrket og der er tillid til 
vores opgaveløsning. 
 
Ligeledes har lokalaftalen på det operative 
område vist sig bæredygtig. Ønsket om 
harmonisering ved at erstatte 
vagtforpligtigelse med et princip om, at ”alle 
kaldes til alle hændelser” er implementeret 
med succes. Med solid opbakning fra 
medarbejderne har den indledende 
beredskabsfaglige bekymring vist sig 
ubegrundet. 
 
Serviceniveauet er umiddelbart uændret, og 
økonomien ser fornuftig ud – ikke mindst da vi 
i 2019 har været godt hjulpet af en del færre 
hændelser end normalt. 
 
I administrationen har især 
digitaliseringsprojektet med implementering af 
nyt økonomisystem drænet ressourcerne. Nu 
nærmer vi os målet, og arbejdet begynder at 
give resultat. Et stort og vigtigt arbejde, som 

fremadrettet kommer til at danne grundlag for 
en styrket kvalitet i vores opgaveløsning og 
langt bedre indblik i egen organisation og drift. 
 
Investeringer i det operative beredskab 

SINE-radioer 

Som en konsekvens af massive problemer med 
de 10 år gamle SINE-håndradioer blev det 
besluttet at udskifte dem alle i starten af 2019. 
Radioerne er udskiftet til Motorola MTP 3550. 
Et udvalg bestående af superengagerede 
repræsentanter fra alle stationer gennemførte 
en meget tilfredsstillinde proces, der handlede 
om at sikre en nem og brugervenlig betjening 
af radioer samt udvælge egnet tilbehør for 
anvendelse til røgdykkere. 
 
Hjelme udskiftet på alle stationer 

Mange af de gamle hjelme stod til udskiftning 
som følge af forfald for levetid. Der blev 
nedsat et udvalg, som foretog en rundspørge 
blandt mandskab om et udvalg af hjelmtyper, 
som udvalget havde peget på. 
 
Udvalget indstillede et entydigt ønske om den 
hjelmtype, der var et klart flertal for. 
Forhandlinger med leverandør pågik 
efterfølgende, og indstillingen fra udvalget 
blev fulgt af ledelsen.Valget faldt på 
Rosenbauers HEROS-TITAN.

  
  

Punkt 3, Bilag 1: Regnskab 2019 - Nordsjællands Brandvæsen 20200309.pdf



 

Årsregnskab 2019 | 10 
 

 

ANDRE BEGIVENHEDER
 
Tema: Brandsikkerhed på plejehjem  

I 2019 er mindst fem personer døde i brand 
på plejehjem. Og i august 2018 kostede en 
brand på Plejecenter Farsøhthus på Djursland 
tre ældre kvinder livet. Det fik daværende 
boligminister, Ole Birk Olesen (LA), til at 
igangsætte en undersøgelse af 
brandsikkerheden på landets plejehjem. 
Undersøgelsen viste, at der eksisterede et 
behov for at se på brandsikringen i den 
danske plejesektor. Nuværende 
boligminister, Kaare Dybvad (S), vil nu 
stramme reglerne, så det ikke længere er 
muligt at dispensere fra brandkravene, når 
det handler om sikkerhed. De nye 
bestemmelser forventes at træde i kraft i 
2020. 
 
Vores fire kommuner – Allerød, Fredensborg, 
Hørsholm og Rudersdal – har i et fælles 
samarbejde i 2020-21 valgt at afsætte de 
fornødne midler til en grundig gennemgang 
af brandsikkerheden på alle kommunale 
plejecentre, skoler og institutioner. Det sker i 
form af en ekstra bevilling. 
 

TRiM i Nordsjællands Brandvæsen 

Med brandvæsenets målsætning om en god 
og passende arbejdsmiljøindsats har 
Nordsjællands Brandvæsen i 2019 valgt at 
implementere TRiM som 
kollegastøtteordning. Det overordnede 
formål med TRiM er at give udsatte og 
kriseramte medarbejdere den nødvendige 
hjælp på det rette tidspunkt.TRiM står for 
Trauma Risk Management, og det er en 
evidensbaseret metode og et værktøj til 
håndtering af medarbejdere og kolleger, der 
udsættes for voldsomme eller traumatiske 
hændelser. Den hurtige indsats kan bidrage til 
bedre trivsel for den enkelte og/eller 

medarbejdergrupperne, så 
langtidssygemeldinger kan minimeres. 

TRiM har afløst den gamle 
kollegastøtteordning. 
 
OPERATIVT BEREDSKAB 
 
Udrykningsaktivitet 

Året 2019 har været et år med færre udkald 
end normalt. Der har været et markant fald i 
antallet af reelle alarmer på omkring 24 %.  
Antallet af blinde alarmer er samlet set steget 
en anelse i forhold til forrige år, med omkring 
4 %. Blinde ABA alarmer er faldet med 3 % i 
forhold til 2018. Den samlede stigning skyldes 
derfor hovedsageligt blinde alarmer fra 
alarmcentralen 112.  Året har dog som altid 
budt på mange forskelligartede opgaver for 
det operative beredskab. 
 
Arbejdsmiljø, handleplaner og fokusområder 

Operativt beredskab har i 2019 haft et stort 
fokus på arbejdsmiljøet. AMR-gruppen og 
fastansat personale i operativt beredskab har 
løbende arbejdet med handleplaner og 
fokusområderne.  
 
Indsatsområder i 2019  

• Instruktion og tilsyn  
• Det psykiske arbejdsmiljø   
• De fysiske lokaliteter  
• De kollegiale bånd – korpsånd  
• Kommunikation  
• Udstyr  
• Læring og udvikling  
• Retningslinjer for indsatser 
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Hvervning 

Vi har igangsat en målrettet hvervekampagne 
af deltidsbrandfolk i 2019, herunder særligt i 
dagtimerne på Station Birkerød og Station 
Allerød. Der har kørt en række kampagner på 
Facebook, som har resulteret i mange 
henvendelser og flere nye brandfolk. Alle nye 
brandfolk er nu indstillet til 
grunduddannelsen i starten af 2020. 
I tillæg er der blevet arbejdet på næste fase 
for hvervning - fokus på ansatte i 
kommunerne, som ønsker at blive 
brandmænd – særligt i dagtimerne. Det 
samme gør sig gældende for det lokale 
erhvervsliv.  
Borgmestrene i Allerød og Rudersdal har 
bidraget positivt i arbejdet med at sikre 
beredskab i dagtimerne. 
Beredskabsforbundet har bidraget med 
rådgivning og støttet hvervekampagnen med 
mannequindukker, banner mv. 
 
100-års jubilæum for brandvæsenet i 
Fredensborg 
 
Fredensborg Brandmandsklub havde 
arrangeret et flot jubilæum på Jernbanegade i 
Fredensborg med en lang række aktiviteter 
for både børn og voksne.  
Det var godt besøgt til trods for koldt og vådt 
vejr. 
Fejringen af jubilæet sluttede af med en fest, 
hvor brandmænd fra Station Fredensborg 
med ledsagere, borgmester og ledelsen 
deltog. 

MYNDIGHED OG KURSUS 
 
Byggesagsbehandling 

Brandvæsenet har i 2019 fortsat det gode 
samarbejde med ejerkommunernes 
byggemyndigheder og støttet op om den 
kommunale byggesagsbehandling. Vi har i 
den forbindelse leveret skriftligt input i 77 

byggesager – og har derudover deltaget i 
møder og sparret med byggemyndighederne i 
det daglige.  
Der blev den 1. januar 2018 indført nyt 
bygningsreglement (BR18). Det har medført 
en væsentlig ændring i den kommunale 
byggesagsbehandling, idet den tekniske 
byggesagsbehandling, herunder 
sagsbehandling af brandforhold ved 
nybyggeri, ikke længere skal foretages af 
kommunerne, men af certicerede rådgivere. 
Ændringerne implementeres fuldstændigt d. 
1. januar 2020. Brandvæsenet har derfor 
forberedt en ny samarbejdsaftale med 
kommunerne, som sikrer, at 
sagsbehandlingen sker i overensstemmelse 
med bygningsreglementet, og at 
brandvæsenet fortsat inddrages, hvor dette 
er påkrævet. 
 
Beredskabsplanlægning 

Kommunerne er ansvarlige for at planlægge 
en fortsat drift under usædvanlige 
omstændigheder. Brandvæsenet er ansvarlig 
for at udarbejde det øverste niveau (I) i 
beredskabsplanlægningen for kommunerne 
og rådgiver og faciliterer i øvrigt ved 
kommunernes udarbejdelse af planer på 
niveau II og III, bl.a. ved at stille C3-
planlægningsværktøj til rådighed.  
Desuden er der i 2019 gennemført et arbejde 
om planlægning af krisestyringsøvelser for 
kommunerne. Det ventes gennemført i 2020.  
En stor del af det forberedende arbejde er 
gennemført af en studerende, som en del af 
et praktikophold under uddannelsen som 
Katastrofe- og Risikomanager på 
Professionshøjskolen. 
 
Skoleøvelser 

Igen i 2019 har brandvæsenet taget initiativ 
til at afvikle evakueringsøvelser på skoler i de 
4 kommuner.  

Punkt 3, Bilag 1: Regnskab 2019 - Nordsjællands Brandvæsen 20200309.pdf



 

Årsregnskab 2019 | 12 
 

 

Det er ambitionen, at brandvæsenet 
medvirker ved øvelser på alle skoler med 3-4 
års interval, og at skolerne selv afvikler 
øvelser hvert år. Øvelserne er med til at 
fastholde skoleledelsens, personalets og 
elevernes kendskab til lokale planer og 
procedurer, hvilket vil være altafgørende i en 
”skarp” situation. De senere år har der 
endvidere – som et naturligt element i 
dialogen omkring øvelserne – været fokus på 
planer og procedurer ved en såkaldt PLOV-
hændelse (PLOV = Påbegyndt Livsfarlig Og 
Voldelig). 
 
Særligt projekt 

På forespørgsel fra Allerød Kommune har 
brandvæsenet udarbejdet træningshæfter til 
personalet i en række institutioner, som har 
automatiske brandalarmanlæg. Hæfterne kan 
bruges til at træne, hvad personalet skal gøre, 
når alarmen går.  
 
Hæfterne er specielt tilpasset til den enkelte 
institution og kan bruges, når det passer ind i 
hverdagen. Det kræver ikke lang forberedelse 
eller involvering af brandvæsenet eller andre, 
når træningen gennemføres. Et godt trænet 
personale kan gøre en stor forskel den dag, 
det bliver alvor, og på den måde får man fuldt 
udbytte af, at der er installeret et automatisk 
brandalarmanlæg i bygningen.  
 
Vi forventer, at flere kommuner og 
institutioner vil vise interesse for 
træningshæftet i 2020. 
 
Kursusafdeling 

Brandvæsenet har fortsat tilbudt kurser i 
førstehjælp og elementær 
brandbekæmpelse, primært til institutioner 
og ansatte i ejerkommunerne. Vi oplever en 
stigende interesse og efterspørgsel på 
kurserne.  

I 2019 har vi introduceret et nyt 
hjælperedskab i førstehjælpsundervisningen i 
form af datamoduler, som kan 
”kvalitetssikre” den hjertelungeredning, der 
bliver øvet, og som i øvrigt kan vise 
resultaterne på en iPad e.l. – herunder evt. 
opmuntre til små konkurrencer på holdet. 

VAGTCENTRAL 
 
Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral har 
haft et travlt 2019. Den døgnbemandende 
vagtcentral har varetaget mere end 440.000 
ekspeditioner fra kommunernes borgere.  
Vagtcentralen varetager serviceopgaver fra 
kommuner og fungerer samtidigt som 
operativ vagtcentral ved udrykning fra vores 
fem brandstationer.  
 
Vi har gennemført en række forbedringer af 
det tekniske set-up på vagtcentralen med 
henblik på en øget driftssikkerhed, blandt 
andet indkøb af nyt IT-udstyr og udskiftning 
af et ældre nødstrømsanlæg, så der nu sker 
en automatisk indkobling af nødstrøm ved 
eventulle nedbrud på den eksterne 
strømforsyning.   
 
Som et led i den samlede udrulning af 
digitalisering i organisationen har 
vagtcentralen idriftsat et nyt system til 
registrering af udkald til brand, således at al 
registrering samles ét sted. Derved sker der 
en registrering af vogne, mandskab og tider 
administrativt. Dette letter indberetning til 
blandt andet Odin (Redningsberedskabets 
Online Dataregistrerings- og 
Indberetningssystem).  
 
Vagtcentralen har i årets løb været i løbende 
dialog med vores fire ejerkommuner om 
opgaveløsninger, som en døgnbemandet 
vagtcentral giver mulighed for.  
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SERVICE OG LOGISTIK 

Hjælpemiddeldepoterne 

Fredensborg 

2019 har været et meget tilfredsstillende år 
for hjælpemiddelcentralen i Fredensborg. 
Effekterne af det store arbejde, som 
medarbejdere og ledelse har lagt i optimering 
af driften, er begyndt at vise sig.  
Arbejdet er blevet rost af forvaltningerne i 
både Fredensborg og Helsingør Kommune, 
der har mærket et klart kvalitetsløft i 
opgaveløsningen. Der er samtidigt etableret 
et stærkt og energisk arbejdsmiljø, som er 
med til at skabe gode resultater.    
Hjælpemiddeldepotet har gennemført 
lageroptælling og ajourført lageret, 
udarbejdet manualer, driftshåndbog samt 
optimeret lageret med ny indretning og flere 
nye biler, herunder en sengebil.  

Nærum 

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal 
kommuner valgte i 2017 at gå sammen om et 
fælles hjælpemiddeldepot i Nærum.  Depotet 
blev en realitet den 25. april 2018, hvor den 
gennemrenoverede bygning stod klar.  
I 2018 var der fokus på sammenlægningen – 
nye kollegaer, arbejdsgange og materiel. Så 
2019 blev det første fulde år med en daglig 
drift. Det er gået godt. Den 1. maj 2019 
tiltrådte der en ny leder af 
hjælpemiddeldepotet. Han har fra første dag i 
tæt samarbejde med medarbejderne fortsat 
det store arbejde med at skabe effektive 
arbejdsgange og optimere drift og udstyr. 

Status 

Status for alle hjælpemiddeldepoter er 
positiv. Organisationen er på plads, og vi har 
afsluttet sammenlægninger, større 

renoveringer m.m. I Allerød er planlagt en 
udvidelse for at sikre bedre arbejdsmiljø. 
Generelt har vi i 2019 fået meget positive 
tilbagemeldinger fra de fire ejerkommuner 
for måden, hvorpå der løbende arbejdes med 
optimering af driften.  

Kørsel og værksted 

Kørselsafdelingen på Station Hørsholm har i 
2019 arbejdet med optimering af den daglige 
busdrift og madudbringning. Afdelingens 18 
chauffører har effektivt og sikkert 
transporteret borgere rundt i kommunerne, 
og 5 chauffører har bragt maden ud til 
borgerne. 

Vi har i 2019 fortsat udskiftningen af en 
række ældre køretøjer. Vi har siden 
sammenlægningen i 2016 gradvist udskiftet 
en række udtjente busser. Vi er endnu ikke 
helt i mål med denne proces, da det 
økonomiske grundlag skal hænge sammen.  

I samarbejde med Rudersdal Kommune blev 
der i 2018 gennemført en analyse af driften 
med henblik på optimering. Samarbejdet og 
driften er på den baggrund blevet styrket i 
2019. 

Værkstedet har igen haft et travlt år. Der er til 
stadighed et stort behov for service af vores 
mange forskelligartede køretøjer. Vi råder 
over en stor flåde af køretøjer af ældre dato, 
som kræver mange små og store 
reparationer.  

Kørselsafdelingen har været særligt udfordret 
af et antal busser, som må betegnes som 
udtjente. Der er derfor sat fart på 
udfasningen af denne del af flåden i 2019-
2020. 
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UDVIKLING I FORUDSÆTNINGER I FORHOLD TIL BUDGET 
 

Nordsjællands Brandvæsens besparelseskrav i 
forbindelse med sammenlægningen i 2015 
blev indarbejdet allerede fra 1. januar 2015. 
For de fire ejerkommuner Allerød, 
Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal betød 
det en besparelse med en indfasning på ca. 4 
mio. kr. (2018-priser) i 2015. Og fra 2016 blev 
den fulde besparelse indarbejdet på ca. 4,7 
mio. kr. (2018-priser). 
 
Med udgangen af 2018 har Nordsjællands 
Brandvæsen færdigimplementeret den fulde 
besparelse, der var opdraget fra 
strukturreformen på beredskabsområdet i 
2015.  
 
En af de vigtige målsætninger for 
Nordsjællands Brandvæsen er, at skabe et 
råderum til investeringer i udvikling af 
beredskabet. 
 
Digitaliseringsprojektet har været en væsentlig 
prioritet i udviklingen af Nordsjællands 
Brandvæsen, der har til hensigt at skærpe 
virksomhedens samlede IT-infrastruktur for at 
optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt 
administrativt workflow, der kan styrke en høj 
kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.  
 
Samtidig er det en af Nordsjællands 
Brandvæsens målsætninger at skærpe 
styringen af serviceaftaler samt 
prisfastsættelsen af ydelser leveret til 
ejerkommuner.Der er således påbegyndt et 
omfattende arbejde i afdækning af 
eksisterende aftaler og dokumentationen 
heraf i form af aftalegrundlag, 
ydelsesbeskrivelser, forholdsordrer mv. 
 
Årets samlede driftsresultat for 2019 udgør et 
mindreforbrug på ca. 1.875.000 kr.  
 

BRAND  

Det samlede driftsregnskab på brand viser et 
mindreforbrug på ca. 1.916.000 kr.  
 
Finansielle leasingudgifter 

Mindreforbruget skyldes primært en 
forventning om idriftssættelse af en ny 
drejestige i Hørsholm samt udskiftning af 
autosprøjte i Fredensborg. Nordsjællands 
Brandvæsen gik i udbud sammen med 5 øvrige 
beredskaber om indkøb af drejestige. Den 
forventede idriftssættelse er dog udskudt til 
2020, hvormed udgifterne til leasing 
tilsvarende først falder i 2020. 
 
Samtidig er indkøb af autosprøjte udskudt, 
hvormed den budgetterede leasingudgift 
tilsvarende ikke er afholdt i 2019. 
 
For dele af budgettet for de finansielle 
leasingudgifter indgår udover leasingudgifter 
også forsikring og brændstof. Dele af 
budgettet for finansiel leasing burde i stedet 
fremgå under driftsomkostninger og forsikring. 
 
Budget for leasingudgifter på det frivillige 
område har været sat for højt med ca. 130.000 
kr. Samtidig er de afholdte leasingudgifter til 
et af de frivilliges køretøjer ved en fejl afholdt 
på en af brandstationernes budget.  
 
Personaleudgifter 

Der har været færre udgifter til løn, da der i 
2019 har været færre hændelser end de 
foregående år. Budgettet var beregnet på ca. 
1.000 hændelser, men med blot 878 
udrykninger i 2019 har dette medført  lavere 
lønudgifter end budgetteret. 
 
Dertil kommer, at der i administration og 
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myndighed har været vakante stillinger i 
perioder af 2019, der samtidig giver færre 
lønudgifter. 
 
IT og administrationsomkostninger 

Udgifter til afledte effekter 
digitaliseringsprojektet, såsom licenser mv. er 
afholdt under administrationsudgifter fremfor 
IT-udgifter, hvor budget fremgår. Der er 
således en divergens mellem budget og 
forbrug på begge områder. 
 
Grunde og bygninger 

Betalingsforpligtelsen til Kokkedal Industripark 
14 udløber med udgangen af 2019 for 
Helsingør kommunes andel. 
Det årlige bidrag på ca. 305.000 kr. indgik i 
refusionsopgørelsen i forbindelse med 
opløsningen i 2016. 
 
Beløbet har ligget på en mellemregningskonto 
i Rudersdal kommune, hvorfra andelen er 
overført i 2019. Budgettet har ikke taget højde 
for denne andel, hvormed forbruget 
forekommer lavere end budgetteret. 
Fra 2020 vil den fulde udgift til 
administrationsbygningen påhvile 
Nordsjællands Brandvæsen. 
 

SERVICE  

På serviceområdet er der et samlet 
merforbrug på ca. 41.000 kr.  
 
Andre opgaver 

Nordsjællands Brandvæsen løser opgaver, som 
varetages af medarbejdere på tværs af 
organisationen, herunder håndslukker og 
kursusvirksomhed. Opgaverne varetages af 
fuldtidsansatte medarbejdere, som i 
dagstimerne ligeledes løfter opgaven omkring 

servicevagten. 
Uden for normal arbejdstid varetages 
opgaverne i servicevagten primært af 
deltidsbrandmænd, der kaldes ud, når der er 
behov for hjælp. 
 
Den primære forklaring på merforbrug på 
disse andre opgaver, findes på indkøb af 
slukkermateriel med henblik på videresalg. 
Udgifter forbundet med indkøb af materiel vil 
således kompenseres over tid i forbindelse 
med salg af materiel. 
 
Brandkadetter 

Mindreforbruget på brandkadetterne i 2019 
skyldes delvist at fondsmidler for 2018 først 
blev udbetalt i 2019.  
Samtidig har der i 2017 og 2018 været behov 
for investeringer i materiel og mundering, 
hvormed der i regnskab 2017 og 2018 har 
været et merforbrug på hhv. 218.000 kr. og 
109.000 kr. 
 
I 2019 har der været fokus på genanvendelse 
af materiel mv. med tilsvarende lavere udgifter 
til følge. 
 
Dertil kommer en fordeling af aktiviteter, hvor 
de fleste aktiviteter lå i 2018 med dertil 
knyttet udgifter. Hvorimod aktiviteterne i 2019 
har været reduceret for at få balance i 
omkostningerne så der leves op til princippet 
om at økonomien skal ”hvile i sig selv” over 
årene. Der er ikke budgetteret med 
fondsmidler i 2019, da disse er ophørt. 
 
De øvrige serviceområders 
regnskabsresultater har ikke givet anledning til 
forklaringer. 
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MÅL OG EVALUERING PÅ VÆSENTLIGE OMRÅDER  
 
Med udgangspunkt i brandvæsenets vision er 
der i virksomhedsplanen opstillet en række 
strategier, som danner grundlag for de mål, 
som de enkelte afdelinger og medarbejdere 
arbejder med. 
 
Byggesagsbehandling 

Brandvæsenet har i 2019 fortsat det gode 
samarbejde med ejerkommunernes 
byggemyndigheder og støttet op om den 
kommunale byggesagsbehandling. Vi har i 
den forbindelse leveret skriftligt input i 77 
byggesager – og har derudover deltaget i 
møder og sparret med byggemyndighederne i 
det daglige.  
 
Der blev den 1. januar 2018 indført nyt 
bygningsreglement (BR18). Det har medført 
en væsentlig ændring i den kommunale 
byggesagsbehandling, idet den tekniske 
byggesagsbehandling, herunder 
sagsbehandling af brandforhold ved 
nybyggeri, ikke længere skal foretages af 
kommunerne, men af certicerede rådgivere. 
Ændringerne implementeres fuldstændigt d. 
1. januar 2020. Brandvæsenet har derfor 
forberedt en ny samarbejdsaftale med 
kommunerne, som sikrer, at 
sagsbehandlingen sker i overensstemmelse 
med bygningsreglementet, og at 
brandvæsenet fortsat inddrages, hvor dette 
er påkrævet. 
 
Serviceaftaler 

Nordsjællands Brandvæsen løser – ud over de 
egentlige beredskabsmæssige opgaver – en 
række opgaver for vores ejerkommuner.  
Der er behov for at harmonisere 
aftalegrundlaget for de ydelser, 
Nordsjællands Brandvæsen leverer til vores 

ejerkommuner. Det sker med det formål at 
sikre en ensartet og transparent håndtering 
af vores ejerkommuner og samtidig skabe 
bedre forudsætninger for prisfastsættelse af 
ydelserne. 
 
Det er en omfattende proces, som er igangsat 
i 2019, hvor alle aftaler, der er indgået i de 
tidligere beredskaber indtil nu, er afdækket 
og skal håndteres i henhold til ovenstående 
formål. 
 
Samtidigt udvikles et aftaleparadigme for at 
skabe et bedre grundlag for anvendelsen af 
aftaler. Det nye aftaleparadigme forventes 
klar i løbet af 2020. 
 
Nyt økonomisystem 
 
2019 var året, hvor Nordsjællands 
Brandvæsen – i forlængelse af 
digitaliseringsprojektet – overgik til et nyt 
økonomisystem. Det nye økonomisystem, 
Navision, blev således sat i drift pr. 1. oktober 
2019. Hensigten med det nye økonomisystem 
er at skabe et fundament, der muliggør 
smidigere arbejdsgange mellem de 
aktiviteter, der foregår i Nordsjællands 
Brandvæsen, og de udgifter og indtægter, der 
knytter sig hertil. Det nye økonomisystem er 
blot et led i den kæde, der skal skabe et 
bedre overblik og styring af aktiviteterne på 
både myndighedsområdet og 
serviceområdet.  
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HOVED- OG NØGLETAL 
 
 

Oversigt over væsentlige økonomiske 
nøgletal i 1.000 kr. 

Regnskab 
2017 

Regnskab 
2018 

Regnskab 
2019 

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)       
Resultat af ordinær driftsvirksomhed 886 -776 -1.875 

Balance, aktiver       
Anlægsaktiver i alt 17.778 16.156 19.550 
Omsætningsaktiver i alt 2.691 3.131 6.789 
Likvider i alt    6.644 

Balance, passiver       
Egenkapital 3.137 3.142 5.778 
Hensatte forpligtigelser 71 277 266 
Langfristet gæld 17.221 14.805 20.248 
Kortfristet gæld 40 1.062 6.691 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
  
 

Generelt 

Nordsjællands Brandvæsen er et 
fælleskommunalt samarbejde oprettet efter § 
10 i beredskabsloven samt den kommunale 
styrelseslovs § 60, hvorfor regnskabet 
aflægges i henhold til gældende lovgivning og 
efter de retningslinjer, der er fastlagt af 
ministeriet i Budget– og regnskabssystem for 
kommuner. Styrelsesloven fastsætter, at 
årsregnskabet i fornødent omfang skal være 
ledsaget af bemærkninger, navnlig 
vedrørende væsentlige afvigelser mellem 
bevillings- og regnskabsforløb. Der skal også 
udarbejdes bemærkninger til regnskabet i  
tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse 
mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men 
hvor de aktiviteter eller formål, som var 
forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er 
realiseret. Den anvendte regnskabspraksis er 
således uændret i forhold til sidste år. 

God bogføringsskik 

Selskabets bogføring foretages i 
overensstemmelse med god bogføringsskik. 
Den gode bogføringsskik kan beskrives som 
den praksis, der til enhver tid anses for god 
skik og brug blandt kyndige og 
ansvarsbevidste fagfolk inden for 
bogføringsområdet. Det er en forudsætning 
for god bogføringsskik, at reglerne i 
Budget– og regnskabssystem for kommuner 
samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. 
Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske 
registreringer, herunder transaktionsspor, 
beskrivelser af bogføringen, herunder 
aftaler om elektronisk dataudveksling, 
beskrivelser af systemer til at opbevare og 
fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, 
bilag og anden dokumentation, oplysninger 
i øvrigt, som er nødvendige for 
kontrolsporet, regnskaber samt revision.
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DRIFTSREGNSKAB 
 
 
Indregning af indtægter, udgifter og 
omkostninger 

Indtægter indregnes så vidt muligt i det 
regnskabsår, de vedrører, jf. 
transaktionsprincippet. Driftsudgifter i 
udgiftsregnskabet indregnes i det 
regnskabsår, de vedrører, jf. 
transaktionsprincippet, forudsat at de er 
kendte for selskabet inden udløbet af 
supplementsperioden. Udgifter vedrørende 
regnskabsåret afholdt i supplementsperioden 

indtil den 25. februar 2020 indregnes. 
Anlægsudgifter indregnes i udgiftsregnskabet 
i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften 
afholdes. 
 
Præsentation i udgiftsregnskabet 

Det udgiftsbaserede regnskabs primære 
funktion er at kunne sammenholde 
regnskabet med budgettet, der er opgjort 
efter udgiftsbaserede principper.  

 

BALANCEN 
 

 

Præsentation af balancen 

Formålet med balancen er at vise selskabets 
aktiver og passiver opgjort henholdsvis 
ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved 
passiver forstås summen af egenkapital og 
forpligtigelser. 
 
Der er af ministeriet fastsat formkrav til, 
hvordan balancen skal udarbejdes. 
 
Materielle anlægsaktiver 

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen 
til kostpris og afskrives over den forventede 
levetid. Ejendomsretten dokumenteres via 
bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. 
 
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder 
— samt aktiver under 100.000 kr., herunder 
overdragede aktiver – afskrives straks og 
registreres således ikke i anlægskartoteket. 
 
Indretning af lejede lokaler samt anlæg, 

driftsmateriel og inventar, herunder EDB-
udstyr, måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. 
 
Kostprisen omfatter anskaffelse samt 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at 
blive taget i brug. 
 
Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en 
væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber 
eller en væsentlig forlængelse af et aktivs 
levetid, aktiveres sammen med det 
pågældende aktiv og afskrives over den nye 
levetid. Udgifter til mindre reparationer o.l., 
som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets 
levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i 
det regnskabsår, hvori de afholdes. 
 
Øvrige materielle anlægsaktiver 

Øvrige materielle anlægsaktiver er 
indregnet til anskaffelsespris med fradrag 
af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 
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kr., der indgår som en del af et større 
anlæg, registreres som et samlet anlæg. 
Inventar indkøbt til samme formål 
aktiveres, når der er tale om en 
start/nybygning eller om en væsentlig 
modernisering eller udvidelse. 
 
Levetider er fastlagt til følgende: 

 

Aktivtype 
 

Levetid 

Specialkøretøjer 
Køretøjer i øvrigt 
Specialudstyr, maskiner m.m. 
Inventar, IT-udstyr m.m. 
Personlige enkelthjælpemidler 

7-15 
5-8 

10-15 
3-5 
5 

 
Såfremt der er afveget fra levetiderne 
udmeldt af ministeriet, er dette anført 
som note til anlægsnoten i regnskabet. 
 
For enkelte aktiver fastsættes ved 
anskaffelsen en forventet scrapværdi, der 
ikke afskrives. Der afskrives ikke på 
materielle anlæg under udførelse. Først 
når anlægget er udført, påbegyndes 
afskrivning over anlæggets forventede 
levetid. 
  
Finansielt leasede anlægsaktiver 

Leasingkontrakter for materielle 
anlægsaktiver, hvor Nordsjællands 
Brandvæsen har alle væsentlige risici og 
fordele forbundet med ejendomsretten 
(finansiel leasing), registreres i 
anlægskartoteket og indregnes til 
kostprisen. Kostprisen måles som den 
laveste af enten dagsværdien af det 
leasede aktiv eller nutidsværdien af 
minimumsleasingydelserne med tillæg af 
omkostninger. Finansielt leasede 
anlægsaktiver afskrives over den 
forventede levetid, der fastsættes efter 

typen af aktiv. Der er ved indtræden i det 
nye fælles beredskab ikke skelnet til 
perioden for aftalerne. Det betyder, at 
der har været afholdt udgifter i det ene 
regnskabsår, der vedrører et andet. Men 
da den samlede årlige ydelse er 
uafhængig af perioden, som betalingen 
dækker, periodiseres ikke for udgifterne, 
da de vil være fortløbende.  
 
Omsætningsaktiver – tilgodehavender 

Indtægter modtaget inden 
regnskabsårets udgang, men som 
vedrører efterfølgende regnskabsår, er 
klassificeret som 
periodeafgrænsningspost under 
omsætningsaktiver – tilgodehavender.  
Indtægter, som vedrører indeværende 
regnskabsår, men som først betales i det 
efterfølgende regnskabsår, er 
klassificeret som kortfristet 
tilgodehavende. 
 
Mellemværende med Rudersdal 
kommune indeholder netto 
mellemværende af debitorer og 
kreditorer. 
 
Kortfristet gæld 

Udgifter afholdt inden regnskabsårets 
udgang, men som vedrører efterfølgende 
regnskabsår, er klassificeret som 
periodeafgrænsningspost under 
omsætningsaktiver – tilgodehavender.  
Kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v. 
optages med restværdien på 
balancetidspunktet. Fællesskabet 
indregner ikke feriepengeforpligtelse 
under den kortfristede gæld, da 
medarbejderne ved etableringen af 
Nordsjællands Brandvæsen blev 
overdraget med deres ferie uden 
mellemregning/afregning.  
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HENSÆTTELSER 
 
Tjenestemandsforpligtelser 

Brandvæsenets tjenestemandspensions-
forpligtelse er delvis dækket ved forsikring 
i Sampension A/S.  
 
Forpligtelsen omfatter erhvervsaktive 
tjenestemænd og pensionister. 
 
I forbindelse med årsregnskab 2015 blev der 
udarbejdet en aktuarberegning på 
tjenestemandsforpligtelserne (februar 2016).  
 
Allerød kommune har siden fået foretaget en 
ny aktuarberegning i november 2018. 
Aktuarberegningen gav anledning til at 
forpligtelsen blev forøget for den ene af de to 
tjenestemandsforpligtelser, som 
Nordsjællands Brandvæsen har. Forpligtelsen 
blev indarbejdet i regnskab 2018. 
Den årlige udgift er dog ikke afviget 
væsentligt.  
 
Tilsvarende må det forventes, at forpligtelsen 
for den anden tjenestemandsforpligtelse er 
øget. Der er dog endnu ikke en ny 

aktuarberegning, som foretages af 
Fredensborg kommune senest i 2021. 
Det vurderes dog, at ændringerne i 
driftsudgifter heller ikke her vil være af 
væsentlig karakter. 
 
Noter til driftsregnskab og balance 

Der er udarbejdet noter til henholdsvis 
driftsregnskab og balance, i det omfang 
der er væsentlige forhold, som bør 
belyses, og/eller ministeriet har stillet krav 
om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 
 
På brand afgives en samlet forklaring, og 
på serviceområdet afgives forklaringer på 
de enkelte områder med et mer- eller 
mindreforbrug på over 200.000 kr. 
 
Ajourføring af regnskabspraksis 

Ajourføring af ovennævnte regelsæt, 
herunder indarbejdelse af evt. nye tiltag 
udmeldt fra Indenrigsministeriet, foretages 
af beredskabsdirektøren.

Punkt 3, Bilag 1: Regnskab 2019 - Nordsjællands Brandvæsen 20200309.pdf



 

Årsregnskab 2019 | 21 
 

DRIFTSREGNSKAB 
 

Noter Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Budget 
2019 

Regnskab 
2019 

Brand opgaver     

 Indtægter      

1 Kommunale bidrag  -26.607 -26.606 

2 Øvrige indtægter -3.259 -3.386 

  Indtægter i alt -29.866 -29.992 

3 Driftsudgifter      
 Personale (løn, uddannelse, forsikring mv.) 16.769 16.059 
 Materiale- og aktivitetsudgifter (telefoni, kontorartikler, abonnementer, forsikring mv.) 1.765 2.759 
 - efterpostering, diverse adm. udgifter   3 
 IT, Inventar og Materiel (ekskl. leasing) 2.672 2.781 
 Leasing, brand*  2.830 1.680 
 Grunde og bygninger, drift** (husleje, forsikring, forbrugsafgifter mv.) 3.846 3.484 
 Udviklingspulje*** 1.234 847 
 Frivillige, inkl. leje af Beredskabsgården i Vassingerød og leasingudgifter 750 466 

  Driftsudgifter i alt 29.866 28.076 

  RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (BRAND) 0 -1.916 

        

Service opgaver Budget 
2019 

Regnskab 
2019 

 Indtægter      
 Vagtcentral -7.535 -7.380 
 Kørsel og logistik -15.699 -15.784 
 Hjemmeplejebiler, reservedele mv.  -309 
 Hjælpemiddeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler -1.251 -1.228 
 Hjælpemiddelcentral i Fredensborg -5.669 -5.739 
 Hjælpemiddeldepot i Nærum -8.118 -7.736 

4 Andre opgaver (håndslukker, servicevagt, kursus mv.) -5.864 -5.110 

 - heraf efterposteringer, eftersyn af håndslukker   -27 

5 Brandkadetter -271 -421 

  Indtægter i alt -44.407 -43.707 
 Driftsudgifter      
 Vagtcentral 7.535 7.433 
 Kørsel og logistik 15.699 15.575 
 - heraf efterpostering, refusioner   -121 
 Hjemmeplejebiler, reservedele mv.  328 
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Note: Indtægter/mindreforbrug angives med (-) minus. Merforbrug angives med positivt resultat 

  

 Hjælpemiddeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler 1.251 1.234 
 Hjælpemiddelcentral i Fredensborg 5.669 5.657 
 Hjælpemiddeldepot i Nærum 8.118 7.903 

4 Andre opgaver (håndslukker, servicevagt, kursus mv.) 5.864 5.438 

5 Brandkadetter 271 180 
      

  Driftsudgifter i alt 44.407 43.748 

  RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (SERVICE) 0 41 
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BALANCE 
 
 

  01.01.2019 31.12.2019 

    
Note AKTIVER     

 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER     

6 Værdi af anlægsaktiver 16.156 19.550 

      

 I alt 16.156 19.550 

7 OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER     

 Kortfristede tilgodehavender 632 3.806 

 Øvrige tilgodehavender 2.499 2.983 

 I alt 3.131 6.789 

 LIKVIDE BEHOLDNINGER   6.644 

 
     

 AKTIVER I ALT 19.287 32.983 

    

 PASSIVER     

8 EGENKAPITAL 3.143 5.778 

9 HENSATTE FORPLIGTIGELSER 277 266 

10 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER 14.805 20.248 

11 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER 1.062 6.691 

 PASSIVER I ALT 19.287 32.983 

 
 Negative tal angives med (-) 
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NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE 
 

1 Indtægter, Kommunale bidrag 
  Budget Regnskab 

 Kommunale bidrag til Nordsjællands Brandvæsen                -26.607.000                -26.606.000  

    
Fredensborg 
bidrag               -9.184.000                  -9.184.000  

   Allerød bidrag               -5.216.000                  -5.216.000  

   Hørsholm bidrag               -3.775.000                  -3.774.000  

     Rudersdal bidrag               -8.432.000                  -8.432.000  

     Bidrag i alt             -26.607.000                -26.606.000  

       

      
2 Øvrige indtægter 

   Budget Regnskab 

 Blinde alarmer                   -2.920.000                  -2.869.230  

 Miljøuheld*                    -200.000                     -146.072  

 Frivillige; Enhedstimer**                      -50.000                       -29.238  

 Salg af køretøjer/materiel                               -                         -84.840  

 Diverse indtægter***                      -89.000                     -256.974  

 Indtægter i alt                 -3.259.000                 -3.386.354  

 
* Indtægter fra miljøuheld. NSBV har modtaget fuldmagt til at udføre oprydning efter den akutte fase på vegne af 
kommunen. Der er pt. modtaget fuldmagt fra alle fire ejerkommuner i 2019. 

 

** Enhedstimebetalings systemet udbetales 
aconto i 2019, og afregnes i 2020. Således har 
NSBV modtaget kr. -116.824 for 2019, men 
tilbagebetalt kr. 87.586 for 2018. 

    

 
*** Indtægter fra KST øvelser, udarbejdelse af beredskabsplaner mv. - herunder indtægt for pionerberedskab for både 
2018 og 2019 

      

      
3 Driftsudgifter Nordsjællands Brandvæsen     

 Nordsjællands Brandvæsen, i 1.000 kr.     Budget Regnskab 

 Personale (løn, uddannelse, forsikring mv.)                16.769.000                 16.059.366  

 
Materiale- og aktivitetsudgifter (telefoni, kontorartikler, abonnementer, 
forsikring mv.)                1.765.000                   2.759.429  

 IT, Inventar og Materiel (ekskl. leasing)                  2.672.000                   2.780.893  

 Leasing, brand*                   2.830.000                   1.679.953  

 
Grunde og bygninger, drift** (husleje, forsikring, 
forbrugsafgifter mv.)                 3.846.000                   3.483.537  

 Udviklingspulje***                  1.234.000                      846.708  

 
Frivillige, inkl. leje af Beredskabsgården i Vassingerød 
og leasingudgifter                    750.000                      466.398  

 Nordsjællands Brandvæsen, i alt                 29.866.000                 28.076.284  

 

* Leasing: Afholdte udgifter til leasingaftaler. Beløbene er eksklusiv leasingudgifter til det frivillige beredskab, som 
fremgår af de samlede udgifter til det frivillige område. 
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** Grunde og bygninger: 5 brandstationer og 1 administrationsbygning. Samtlige lokationer beredskabet anvender lejes 
af de respektive ejerkommuner, med undtagelse af administrationsbygningen, der lejes af privat ejer.  
I 2016 modtog Nordsjællands Brandvæsen i forbindelse med udskillelse af Helsingør kommune refusion på kr. 
1.092.581,- til huslejeforpligtelse for perioden 2016-2019. Heraf blev der ultimo 2016 hensat kr. 914.719,- til husleje i 
perioden 2017-2019. Pr. ultimo 2019 udløber Nordsjællands Brandvæsens huslejeforpligtelse, hvormed hensættelse 
hertil fra Helsingør kommunes andel er fuldt afskrevet. 

 

*** Udviklingspulje. Puljen anvendes til initiativer, der bidrager til udviklingen af organisationen. I 2018 er et 
digitaliseringsprojekt iværksat med særligt fokus på at automatisere en del af de manuelle processer i organisationen og 
dermed effektivisere arbejdsgangene i Nordsjællands Brandvæsen. Beredskabskommissionen godkendte 20. marts 
2018 at finansiering af etablering af det nye IT-system kan ske ved træk på egenkapitalen på ca. kr. 789.000,- med 
tilbagebetaling over 5 år. Det har dog hidtil kunne afholdes inden for det skabte råderum i forbindelse med etablering af 
den årlige udviklingspulje. I 2019 har udviklingspuljen også dækket udgifter til indkøb af SINE radioer på ca. 700.000 kr. 
 
Der er sket en efterpostering på brand på ca. 3.000 kr., der indgår i driftsresultatet. 

 Indtægter og udgifter, serviceområdet 
    

 

Serviceområdet er indtægtsstyret virksomhed, som forventes at hvile i sig selv, og balancere ved årets udgang. 
Det bemærkes, at serviceområdets budget er et udtryk for en forventet efterspørgsel, som kan afvige, idet hovedparten 
af serviceområdets ydelser afregnes efter et faktisk forbrug. 
Regnskabsforklaringer sker således i relation til regnskabsresultatets indtægter og udgifter, hvor afvigelser der 
overstiger 200.000 kr. for regnskabsresultatet på den samlede opgavefunktion forklares i noter. 

4 Den primære forklaring på merforbrug på andre opgaver, skal findes på indkøb af slukkermateriel med henblik på 
videresalg. 
Udgifter forbundet med indkøb af materiel vil således kompenseres over tid i forbindelse med salg af materiel. 

5 Mindreforbruget på brandkadetterne i 2019 skyldes delvist at indtægten for sidste års fondsmidler i 2018 først blev 
udbetalt i 2019.  
Samtidig har der i 2017 og 2018 været behov for investeringer i materiel og mundering, hvormed der i regnskab 2017 og 
2018 været et merforbrug på hhv. 218.000 kr. og 109.000 kr. 
I 2019 har der været fokus på genanvendelse af materiel mv. med tilsvarende lavere udgifter til følge. 
Dertil kommer en fordeling af aktiviteter, hvor de fleste aktiviteter lå i 2018 med dertil knyttet udgifter. Hvorimod 
aktiviteterne i 2019 har været reduceret for at få balance i omkostningerne så der leves op til princippet om at 
økonomien skal ”hvile i sig selv” over årene. 
Der er ikke budgetteret med fondsmidler i 2019, da disse er ophørt. 
 
Der er sket en efterpostering på service på ca. 148.000 kr., der indgår i driftsresultatet. 
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Note 6. Tekniske anlæg mv. 

ANLÆGSOVERSIGT                  

  Grunde og  Tekniske  Inventar Materielle  Immaterielle  Anlægsaktiver Immaterielle I alt 

  bygninger anlæg   anlægsaktiver anlægsaktiver under udf. anlægsaktiver   

Kostpris pr. 01.01.2019                -    
        
50.820.346            -                         -                         -                         -                         -    

        
50.820.346  

Tilgang                -    
          
6.879.539            -                         -                         -                         -                         -    

          
6.879.539  

Afgang                -    
         -
1.498.612            -                         -                         -                         -                         -    

         -
1.498.612  

Kostpris pr. 31.12.2019                -    
        
56.201.273            -                         -                         -                         -                         -    

        
56.201.273  

                  

Ned- og afskrivninger pr. 01.01.2019                -    
        
34.664.695            -                         -                         -                         -                         -    

        
34.664.695  

                  

Afskrivninger pr. 31.12.2019                -    
          
3.485.301            -                         -                         -                         -                         -    

          
3.485.301  

Ned- og afskrivninger på afhændede 
aktiver                -    

         -
1.498.612            -                         -                         -                         -                         -    

         -
1.498.612  

                  

Ned- og afskrivninger pr. 31.12.2019                -    
        
36.651.384            -                         -                         -                         -                         -    

        
36.651.384  

                  

Regnskabsmæssig                 

værdi pr. 31.12.2019                -    
        
19.549.889            -                         -                         -                         -                         -    

        
19.549.889  

                  

Anvendte levetider    3 - 15              

                  
Regnskabsmæssige værdi af leasede 
aktiver udgør                -    

        
18.701.871            -                         -                         -                         -                         -    

        
18.701.871  

 

Note 7. Kortfristede tilgodehavender 
 

Tilgodehavende ultimo dækker over en periodisering af leasingaftaler, hvor udgifterne er afholdt i 2019 for aftaleperioder 
gældende efter 1. januar 2020.  

Samtidig er der ved overgangen til et nyt økonomisystem i Nordsjællands Brandvæsen udarbejdet en opgørelse over 
restancer på eksempelvis salg af køretøjer, manglende betaling af gebyr på blinde alarmer mv. I restancelisten fremgår 
manglende betalinger tilbage fra før sammenlægningen (2015) og indtil 30. september 2019. Da alle restancer (nuværende og 
tidligere beredskaber) indtil 30. september 2019 indgår i proceduren for indbringelse til Gældsstyrelsen, hvor Rudersdal 
kommune automatisk får overført opkrævede midler i takt med Gældsstyrelsens behandling af sagerne, vil udbetalte 
restancer overføres til Nordsjællands Brandvæsen.  
Nordsjællands Brandvæsen har pr. 1. oktober 2019 ansvaret for opkrævning, hvormed inddrivelse og evt. tab varetages af 
Nordsjællands Brandvæsen. 
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Derudover udgør de kortfristede tilgodehavender af indfrielse af kommunal moms, mellemregning med 
Fredensborg kommune bestående af tilgodehavende af indefrysning af feriepengeforpligtelse, der er betalt for 
meget, samt opgørelse af mellemregning med Rudersdal kommune if. overgang til nyt økonomisystem, hvor NSBV 
overdrages likvider mv. til egen bankkonto. 

Note 8. Egenkapital  

Nedenfor oversigt over udvikling i egenkapital. 

Egenkapital 31.12.2018                          3.143  

   

+/- Periodens resultat                           1.875  

-Overførsel                         -2.499  

+/- ændringer i bankbeholdning                          6.644  

+/- Periodens afskrivninger på fysiske anlægsaktiver                         -3.485  

+Periodens nettotilgang af leasede fysiske anlægsaktiver                          6.880  

+/- udvikling i modposter til leasinggæld                         -4.202  

+/- udvikling i modposter til pensionsforpligtelse                               11  

+/- Kortfristet tilgodehavender                          3.970  

+/- Kortfristet gæld                         -5.320  

+/- langfristet gæld                         -1.239  

Egenkapital 31.12. 2019                          5.778  
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Note 9. Hensatte forpligtelser 
 
Forpligtelser ultimo dækker over de tjenestemandspensionsforpligtelser, der påhviler Nordsjællands Brandvæsen.  
Ifølge seneste aktuarberegning for Fredensborg (februar 2016) fra Sampension udgør den samlede forpligtelse nul, 
såfremt udbetalingen af tjenestemandspensionen sker fra 62 år. Det bemærkes, at der kan blive en forpligtelse, hvis 
de anvendte forudsætninger i beregningen ændrer sig. Vurderingen er dog, at det vil være et relativt lille beløb. 
Tidligere tjenestemandspensionsforpligtelser påhviler de tidligere ejerkommuner. Der er udarbejdet ny 
aktuarberegning for Allerød, der bevirkede en forøgelse af den beregnede kapitalværdi med ca. kr. 206.000,- siden 
primo 2018. 
Den årlige udgift på ca. kr. 11.000,- er dog ikke afviget.  

 
 

Note 10. Langfristede gældsforpligtigelser 
 
De langfristede gældsforpligtigelser består hovedsageligt af selskabets leasingsforpligtigelse.  
Dertil kommer gæld til indefrosne feriepengeforpligtelser i forbindelse med den nye ferielov. 
 
 

Oversigt over finansielle leasingaftaler 

Aftalenr. Nordsjællands Brandvæsen 
Anskaffelsesår Årlig ydelse Restgæld 

  Nordsjællands Brandvæsen 

A04241 Redningsmateriel - Ramme 1 2004 136.686,75 0,00 

A04812 Redningsmateriel - Ramme 2 2004 73.864,85 0,00 

A09641 Udrykningskøretøj 2008 55.000,00 0,00 

A10110 Mercedes-Benz Axor II 1829 2008 130.000,00 838.863,48 

A10227 Mercedes-Benz Atego II 1329 2008 130.000,00 936.341,34 

A11613 Tankvogn V1 2010 100.000,00 0,00 

A14669 Tanksprøjte 2011 197.088,23 548.795,15 

A16468 Autosprøjte 2011 122.714,03 1.068.497,38 

A16824 Drejestige 2011 249.883,46 2.509.891,40 

A17767 2 Tanksprøjter V1 og V2 2012 333.950,46 2.275.981,20 

A22524 2 VW Touran 2014 70.800,68 70.000,00 

A23721 Kombikøretøj 2014 78.296,50 539.158,52 

A23942 Miele udstyr 2014 4.000,00 0,00 

A26701 3 Sharp kopimaskiner 2015 20.000,00 0,00 

A32547 Indsatslederbil P2 Nord 2017 61.402,32 222.906,21 

A33681 Materiel og værktøj 2017 90.391,40 715.755,41 

A38473 Drejestige 2019 0,00 4.234.428,80 

 Brand leasingaftaler   1.854.078,68 13.960.618,89 

A18143 VW Crafter 2,0 TDI 2012 40.000,00 0,00 

A18144 Citroen Berlingo 90 HDI 2012 20.000,00 0,00 

A27857 VW Crafter 2015 59.428,58 50.000,01 

A28185 2 Ford Transit Custom 270 2016 46.624,56 157.957,03 

A32334 Mercedes Sprinter Bus 2016 70.448,40 273.748,25 

A32724 Mercedes Sprinter Bus 2017 69.651,96 277.162,25 
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A32991 Ford Transit Custom 270S 2017 23.363,04 98.309,67 

A33447 Mercedes Sprinter 316 R3 2017 45.527,64 245.074,35 

A34063 Mercedes 316 Bus I 2017 51.882,16 269.098,89 

A34064 Mercedes 316 Bus II 2017 49.326,04 257.052,35 

A36841 Mercedes-Benz 316 R3 2018 46.346,44 322.420,64 

A36867 Mercedes-Benz 316 R3 2018 46.346,44 322.420,64 

A37870 Mercedes-Benz 314 A3 RWD 2018 0,00 0,00 

A38923 Ford Transit 350 L3H2 130 Van Trend 2019 22.545,03 234.787,92 

A40402 VW Crafter L3 KSV 35 2,0 TDI 2019 19.907,35 362.272,74 

A40404 VW Crafter L3 KSV 35 2,0 TDI 2019 19.907,35 362.272,74 

A41434 Mercedes-Benz Sprinter 2019 55.259,68 328.273,02 

A41440 VW Caddy 2,0 TDI DSG 2019 15.247,94 250.195,99 

A41625 Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 2019 21.646,40 344.965,96 

A41652 Mercedes-Benz Sprinter 316  2019 18.415,50 297.111,82 

A42469 Mercedes-Benz Vito 116 CDI Aut 2019 8.303,60 288.128,29 

 Service leasingaftaler   750.178,11 4.741.252,56 

 Leasingaftaler i alt   2.604.256,79 18.701.871,45 
 

 
 

Huslejeforpligtelser (ikke ejerkommuner), i 2020-priser I 1.000 kr. 

Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal / Uopsigelig indtil pr. 1. januar 2020    

Årlig husleje*          472 

Aconto forbrugsudgifter, årlig          98  

Aconto ejendomsudgifter, årlig          78  

Beregnet forpligtelse 2019-2020      648  
*Huslejen reguleres hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks - januar 2010 (indeks 100),                              
 jf. huslejekontrakt. 
 
Note: Huslejeforpligtelsen i Kokkedal Industripark 14 udløber pr. 31. december 2019. Helsingør kommunes 
andel for perioden 1. juni 2016 til 31. dec. 2019 indgik i refusionsopgørelsen pr. 11. august 2016 med samlet 
1.092.581 kr. Med udgangen af 2019 er refusionsopgørelsen nedskrevet til 0 kr. 
 

 
Eventuelrettigheder og Forpligtelser 
 
Der er ikke nogen eventuelrettigheder. 

 
 

Note 11. Kortfristede gældsforpligtigelser 
Den kortfristede forpligtelse ultimo dækker over udgifter til eksempelvis toldmoms i forbindelse med salg af varer 
samt betaling af regninger, hvor forfaldsdato er i 2020 for varer købt i 2019. 

 
 

 
 
 
 

Punkt 3, Bilag 1: Regnskab 2019 - Nordsjællands Brandvæsen 20200309.pdf



 

Årsregnskab 2019 | 30 
 

 

NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE 
 

  
 
Personaleoversigt Årsværk  

Noter    

 Personaleoversigt Årsværk  

 Brand    

 Administration, brand         10,70   
A Deltidsbrandmænd/honorarlønnede indsatsledere         15,26   

 Service    

 Administration, service  4,30  
 

 Vagtcentralen  9,00  
 

 Kørsel og logistik  31,00  
 

B Servicevagt  8,97  
 

 Hjælpemiddelcentral i Nærum  14,00  
 

 Hjælpemiddelcentral i Fredensborg  11,00  
 

 Hjælpemiddelcentral, Allerød  2,00  
 

 Håndildslukkere  2,00  
 

 Nordsjællands Brandvæsen, samlet 108,23 
 

 Personaleoversigt Årsværk  

    

    
 

Noter 
 

 

 Opgørelse af administrationen, brand og service er på baggrund af en fordeling på opgaver. Fuldtidsansatte på 
serviceområdet er fordelt på opgaver. Timelønnede er beregnet ud fra antal timer/gns. årsløn.  

• Fastansatte: 85.  
• Deltidsansatte brandmænd: 129, heraf ca. 20 fastansatte. 
• Frivillige: ca. 20.  

 
A Der er taget udgangspunkt i antallet af udkald i 2019: 878 udkald x 10 mænd pr. udkald x 2 timer i gns. pr. udkald = 

17.560 timer 

Dertil kommer ca. 129 deltidsansatte brandmænd x 30 obligatoriske øvelsestimer = 3.870 timer 

17.560 +3.870/1.680 årsværk = 12,76 + 2,5 årsværk på udkald for indsatsledere = 15,26 årsværk 
 

B Der er taget udgangspunkt i afholdte lønudgifter på servicevagten divideret med en gns. lønudgift for et årsværk 
(360.000 kr.). 
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NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN, CVR-NR. 28 32 68 58 

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Roskilde

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET FOR 2019

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Nordsjællands
Brandvæsen for det regnskab, som sluttede 31. december 2019. Revisionen udføres med det formål at
kunne forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt dette giver et retvisende billede
af Nordsjællands Brandvæsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og af
resultatet af dets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni - 31. december 2019 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Det er vores ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven.

Vi bekræfter efter vores bedste overbevisning følgende forhold:

at samtlige transaktioner, herunder alle indtægter og omkostninger, for regnskabsåret er medtaget i
årsregnskabet og er periodiseret korrekt,

at vi har ansvaret for regnskabs- og interne kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser
og fejl,

at vi har givet adgang til alle oplysninger og dokumenter vedrørende formodede og konstaterede
besvigelser, herunder oplyst vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde
fejlinformation som følge af besvigelser,

at der ikke ud over det oplyste i årsregnskabet og ledelsesberetningen er forekommet tilfælde af
besvigelser eller formodning herom, som kan have påvirket årsregnskabet eller §60 selskab,

at §60 selskab er en going concern, og forudsætningerne og planerne for §60 selskabs fortsatte drift er
rimelige og mulige at gennemføre,

at aktiverne tilhører §60 selskab, er til stede på årsafslutningsdagen, og at vurderingen af disse er
foretaget forsvarligt og i overensstemmelse med god, redelig og tidssvarende forretningsskik samt
fremgår på rigtig måde af årsregnskabet,

at vi ikke har konkrete planer eller hensigter, som kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller
klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet,

at ingen af de §60 selskab tilhørende aktiver er pantsatte eller er behæftet med ejendomsforbehold,
ud over det i årsregnskabet anførte,

at de foretagne hensættelser til imødegåelse af tab på aktiverne er tilstrækkelige til at dække den
risiko, der på årsafslutningsdagen påhviler disse, samt at der herudover kun er tale om normal
forretningsmæssig risiko,

at der er taget hensyn til betydelige eller usædvanlige risici vedrørende uopfyldte købs- og salgs-
kontrakter,

at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,

at alle væsentlige gældsforpligtelser, der påhviler §60 selskab, er medtaget i og fremgår på rigtig
måde af årsregnskabet,

at §60 selskab ikke har påtaget sig kautions-, garanti- eller lignende forpligtelser, herunder afgivet
hensigtserklæringer, som ikke fremgår af årsregnskabet,
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at årsregnskabet indeholder de lovkrævede oplysninger om transaktioner med nærtstående parter,

at §60 selskab ikke har påtaget sig pensionsforpligtelser eller lignende, ud over hvad der fremgår af
årsregnskabet,

at der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til §60 selskabs forhold skønnes tilstrækkelige til at
dække §60 selskabs eventuelle skadessituationer,

at der ikke, ud over det i årsregnskabet og ledelsesberetningen anførte, er rejst retssager, skattesager
eller andre krav, som må tillægges betydning for bedømmelsen af §60 selskabs finansielle stilling,

at revisor har fået oplyst alle kendte tilfælde af manglende overholdelse af love og øvrig regulering,
hvis indvirkninger bør overvejes ved udarbejdelsen af årsregnskabet,

at der ikke, ud over det i årsregnskabet og ledelsesberetningen anførte, i perioden fra regnskabsårets
udløb og indtil dato er indtrådt ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici, som
væsentligt påvirker §60 selskabs indtjening eller finansielle stilling,

at årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af §60 selskabs resultat og den
finansielle stilling,

at de forudsætninger, der er anvendt ved udøvelsen af regnskabsmæssige skøn, er rimelige,

at alle modtagne meddelelser angående ejerbeviserne i §60 selskab er indført i de hertil indrettede
bøger, registre, fortegnelser og protokoller,

at de i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet foretagne om- og efterposteringer er godkendt
af os og indgår i §60 selskabs bogholderi,

at revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige for
bedømmelse af årsregnskabet.

Kokkedal, den 17. marts 2020

________________________ ________________________
Lars Rosenwanger Thomas Lykke Pedersen
Beredskabsdirektør Beredskabskomissionsformand
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Til Beredskabskommissionen 

IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2019 

Vi har revideret det af bestyrelsen/ledelsen udarbejdede årsregnskab for 2019. 

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 

• Resultat     1.875 t.kr. 

• Aktiver       32.983 t.kr. 

• Egenkapital           5.778 t.kr. 

1.1 KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2019 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. 

Vores kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 3. 

Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores til-
trædelsesberetning af 1. februar 2017.  

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere 
oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold 
eller fremhævelse af forhold. 

1.2 REVISIONENS BEMÆRKNINGER

1.2.1 Generelt 

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af bestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er 
anført under afsnit 1.2.2. 

Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis 

• regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger

• der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser

• lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom

• der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kon-
trolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konsta-
terede mangler

• foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt

• udførelsen af bestyrelsens beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig
måde.

1.2.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet

Den udførte revision har ikke givet anledning bemærkninger. 
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1.2.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 
 
Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre 
forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. 
 
Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning. 
 
 
 REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION 

 
2.1 RISIKOVURDERING OG REVISIONSSTRATEGI 
 
Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi.  
 
Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forret-
ningsmæssige og administrative områder af betydning for årsregnskabet. 
 
Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i 
forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen udvalgt relevante revisionshandlinger. 
 
 
2.2 IT-ANVENDELSE  
 
En række administrative procedurer er baseret på informationsteknologiske hjælpemidler (IT). 
 
En væsentlig del af vores revisionshandlinger er baseret på interne kontroller i og omkring disse systemer.  
 
Vi vurderer derfor løbende de administrative it-systemer, som 

 påvirker årsregnskabet 

 repræsenterer en væsentlig værdi 

 er af væsentlig betydning for opgaveløsningen. 

 
På baggrund af vurderingen fastlægger vi arten og omfanget af det videre revisionsarbejde under hen-
syntagen til eventuelle svagheder i sikkerheden eller i de interne kontroller, som ofte kan kompenseres 
ved konkrete revisionshandlinger. 
 
Nordsjællands Brandvæsen har i 2019 anvendt to økonomisystemer, idet der er foretaget et skift fra 
OPUS til Navision midt i året. Desuden anvender Nordsjællands Brandvæsen Fredensborg Kommunes 
decentrale indberetning af løn, som er omfattet af IT-sikkerhedsrevisionen i Fredensborg Kommune. 
 
Det er konstateret, at efter skiftet fra Opus til Navision, at dele af balancen ikke er lagt i Navision pr. 
31.12.2019. Vi skal anbefale, at man får bogført anlægskartoteket mv. ind i Navision, således primo-
saldoen for 2020 er retvisende. 
 
 
2.3 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER 
 
2.3.1 Generelt 
 
Som en del af revisionen har vi undersøgt og vurderet, om rapporteringssystemer, forretningsgange og 
interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, 
troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 
 
For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi revideret et antal bogfø-
ringsbilag. 
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Det er vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange samt interne kontroller hen-
set til selskabets størrelse er indrettet på en god og hensigtsmæssig måde.  

Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og 
forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling. 

Det anbefales dog, at Nordsjællands Brandvæsen snarest får ajourført kasse og regnskabsregulativet, 
således at de administrative rutiner beskrives ud fra anvendte økonomisystem Navision.  

2.3.2 Manglende funktionsadskillelse 

På grund af virksomhedens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administra-
tive opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol. Vores revision er derfor kun i mindre 
omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Ledelsen har etableret 
interne kontroller til imødegåelse af risici for fejl, som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger 
eller mangler. Dette sker blandt andet ved budgetansvarliges ledelsestilsyn, og ved at bilag betales og 
bogføres af en anden person, end den der bestiller ydelsen.

Vi har dog ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser. 

2.3.3 Drøftelser med ledelsen om besvigelser 

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os op-
lyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig 
fejlinformation som følge af besvigelser.  

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgel-
ser af formodede besvigelser.  

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om be-
svigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET 

3.1 REGNSKABSOPGØRELSEN 

Vi har foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer virk-
somheden, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabsprak-
sis. 

Vi har analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi 
har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt omkostninger er korrekt indreg-
net i balancen.  

Vi har påset, at lønninger, der er udbetalt til det personale, der forestår lønudbetalinger eller foreta-
ger edb-indberetninger, er korrekte. 

Lønudbetalingen foretages af Fredensborg Kommunes lønkontor, hvorfor revisionen af forretningsgange 
for lønadministration er omfattet af lønrevisionen, der udføres i Fredensborg Kommune. 

Vedrørende afregning, afstemning og lønoplysning af de ansattes A-indkomst, A-skat og andre udbe-
talte ydelser har vi ligeledes påset, at disse er korrekte. 

Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen. 
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3.2 BALANCEN 
 
3.2.1 Balancens enkelte poster 
 
Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Det er 
ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der påhviler dem, og som er revisionen bekendt, er kommet 
korrekt til udtryk i årsregnskabet. 
 
 
3.2.2 Anlægsaktiver 
 
Vi har gennemgået anlægsaktiverne og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettotilgan-
gen, stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være 
til vedvarende brug. 
  
Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver 
samt stikprøvevis kontrolleret årets til- og afgang. 
 
Endelig har vi gennemgået afgangen og de foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne 
afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores 
vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsakti-
verne som forsvarlig. 
 
 
3.2.3 Omsætningsaktiver 
 
Omsætningsaktiverne består af tilgodehavender/periodeafgrænsningsposter og likvide beholdninger. 
 
Vi har påset, at mellemværender med pengeinstituttet er optaget til saldiene pr. 31. december og er 
afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet. 
 
Vi har gennemgået forretningsgangen for afstemning af konti i pengeinstituttet. Forretningsgangen skal 
bl.a. sikre, at der jævnligt foretages afstemning med pengeinstituttets noteringer. Der er ved revisio-
nen ikke set løbende afstemning for konti i pengeinstitut. Vi vil anbefale, at man løbende får afstemt 
konti i pengeinstitut.     
 
I forbindelse med vores revision har vi kontrolleret, at varebeholdningerne er værdiansat i overens-
stemmelse med sidste år og den valgte regnskabspraksis. Vi har foretaget en stikprøvevis kontrol af de 
anvendte priser og varebeholdningernes tilstedeværelse. 
 
Vi har gennemgået debitorlisten og udsendt saldobekræftelser til en stikprøve af debitorerne. Det er 
efter gennemgangen af debitorerne vores opfattelse, at debitormassen ikke indeholder væsentlige 
tabsrisici.  
 
Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender er foretaget ud fra en individuel vurdering. Vi 
har gennemgået reservationen og kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne 
værdiansættelser.  
 
 
3.2.4 Hensættelser 
 
Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne hensættelser, som består af 
266 t.kr.  
 
 
3.2.5 Gæld 
 
Vi har gennemgået de finansielle dispositioner, herunder de indgåede leasingaftaler. 
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Den langfristede gæld udgør i alt 20.246 t.kr. Vi har kontrolleret, at den optagne langfristede gæld er i 
overensstemmelse med leasingselskabernes noteringer. Herunder har vi foretaget en gennemgang af 
nye leasingaftaler indgået i 2019.  
 
Den kortfristede gæld består af udgifter til kreditorer og toldmoms/salgsmoms. Vi har gennemgået af-
stemningerne og stikprøvevis foretaget sammenholdelse til underlæggende dokumentation mv.  
 
Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med 
oplysninger fra kreditorerne. 
 
Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med 
oplysninger fra kreditorerne. 
 
 
3.2.6 Moms og afgifter 
 
Vi har kontrolleret, om der er foretaget korrekt momsafløftning. 
  
Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. 
 
Det er ved revisionen konstateret, at købsmomsen, som dog er en relativ lille andel af IM momsen, ikke 
bliver bogført særskilt. Vi vil anbefale, at man tager stilling til, hvorvidt det reelle momsbeløb er købs-
moms eller IM moms, således dette bliver registeret på hver sin konto og afregnet korrekt til Skattesty-
relsen. 
 
 
3.3 NOTER 
 
Årsregnskabet indeholder de nødvendige noter i forhold til aflæggelse af årsregnskabet i henhold til 
reglerne bekendtgørelse om Budget- og Regnskabssystemer for kommuner. 

Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på at være en uddybning/supple-
ment i forhold til driftsregnskabet og balancen. 
 
 
3.4 PANTSÆTNINGER OG EVENTUALPOSTER 
 
Vi har gennemgået pantsætninger og eventualposter, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelses-
erklæring. 
 
 
3.5 FORSIKRINGSFORHOLD 
 
Forsikringsforhold er normalt ikke omfattet af revisionen, men ledelsen har over for os oplyst, at der er 
tegnet forsikringer i et sådant omfang, at aktiver og driften skønnes rimeligt dækket i eventuelle ska-
desituationer. 
 
 
3.6 BESTYRELSESPROTOKOL 
 
Bestyrelsens beslutningsprotokol indtil mødet den 27. november 2019 har vi gennemgået og påset, at 
beslutninger af økonomisk karakter er indarbejdet i regnskabet. 
 
Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger. 
 
Vi har påset, at revisionsprotokollat vedrørende sidste regnskabsår har været forelagt og er godkendt 
af bestyrelsen.  
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3.7 LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING OG IKKE-KORRIGEREDE FEJL I ÅRSREGNSKABET 
 
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi anmodet den daglige ledelse om at bekræfte en 
række oplysninger inden for særlige vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventualforpligtelser 
og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed. 
 
Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet. 
 
 
 JURIDISK-KRITISK REVISION OG LOVPLIGTIG FORVALTNINGSREVISION, JF. STANDARD FOR OF-

FENTLIG REVSION (SOR 6 OG 7)  
 
Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision 
og løbende forvaltningsrevision. 
 
Forvaltningsrevisionen og den juridisk kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den fi-
nansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.  
  
Forvaltningsrevisionen har haft fokus på mål- og resultatstyring, hvor den juridisk kritiske revision har 
haft fokus på Beredskabets gebyropkrævning.   
 
I det omfang vore vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, 
har vi vurderet, om ressourcer m.v. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. 
 
Den udførte forvaltningsrevision er blandt andet foretaget ved interview af ledelsen, hvorved det er 
kontrolleret, hvorvidt man i Beredskabet har overholdt de af Beredskabsstyrelsen gældende krav om 
afgangstid. Afgangstiden er kontrolleret ud fra udrykning til brand, som er en af hovedopgaverne hos 
Beredskabet.  
 
Det vurderes, at Beredskabet foretager den indsats, de er påkrævet, i forhold til Beredskabsstyrelsen 
krav for afgangstid inden for 5 minutter. Det er oplyst, at det ikke er alle adgange, der bliver nået in-
den for kravet om 5 minutter. Dertil kan det suppleres, at der foretages indberetninger til Beredskabs-
styrelsen hver måned, hvor sådanne tal fremsendes. Det er vores forståelse ud fra det oplyste, at Be-
redskabsstyrelsen ikke kommenterer yderligere på dette. 
 
Den udførte juridisk kritisk revision har haft fokus på prisberegning af serviceydelser. Svarende til op-
gaver udover myndighedsopgaverne. Den udførte revision er blandt andet foretaget ved interview af 
analysemedarbejder, hvorved det er kontrolleret, hvorvidt man i Beredskabet har gjort sig overvejelser 
om prisfastsættelsen, herunder fokuspunkter til prisberegningen.  
 
 
FORVALTNINGSREVISION 
 
Det vurderes samlet set, at effektiviteten på indsatsen omkring afgangstid indenfor 5 minutter er in-
denfor målopfyldelsen fra Beredskabsstyrelsen. Det kan således konkluderes, at Nordsjællands Brand-
væsen har hensigtsmæssigt mål- og resultatstyring heraf.  
 
 
JURIDISK KRITISK REVISION  
 
Det vurderes, at man bør foretage en genberegning af serviceydelse priserne. Det er ydermere oplyst, 
at der er ansat en analysemedarbejder til at få rettet op på dette, herunder tiltag til fokuspunk-
ter/rette elementer der skal indgå i prisberegningen. Vi vil følge op på dette ved revisionen for 2020.  
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 RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER 
 
Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 14. marts 2019 har vi udført følgende opgaver: 

• Afgivet erklæring om enhedstimeregnskabet for 2019 vedrørende uddannelsesaktiviteter for 
frivillige  

• Ydet assistance i forbindelse med afstemning af årsregnskab 2019 mv.  

 
 
 ØVRIGE OPLYSNINGER 

 
6.1 HABILITET M.V.  
 
Vi skal i forbindelse med revisionen erklære: 

1. at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og 

2. at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

 
 
 

 Roskilde, den 17. marts 2020 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
                                                    

    
Lasse Jensen Michael S. Nielsen 
Statsautoriseret revisor Registreret revisor 
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 Kokkedal, den 17. marts 2020 
 
 
 
 
     
Thomas Lykke Pedersen 
 

 Karsten Längerich  Jens Ive 

 
 
     
Morten Slotved  Carsten Bo Nielsen  Bo Hilsted 

 
 
 
     
Christoffer Buster Reinhardt  Kristine Thrane  Kristin Arendt 

 
 
 
     
Annette Wiencken 
 

 Esben Buchwald  Merete Them Kjølholm 

 
 
     
Søren Simonsen 
 

 Preben Merrild  Jens-Christian Bülow 
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Punkt 4: Risikobaseret dimensionering - Temaer

Sagsfremstilling

Planen for risikobaseret dimensionering (RBD) af Nordsjællands Brandvæsen skal
udarbejdes/revideres mindst én gang i hver kommunale valgperiode. Dette arbejde blev
igangsat ved Beredskabskommissionens godkendelse af procesplan på møde d. 27.
november 2019 med henblik på, at endeligt oplæg til ny risikobaseret dimensionering kan
fremlægges for Beredskabskommissionen på møde i november 2020.

Med henblik på at afstemme forventninger og sikre det videre arbejde den rigtige retning
har NSBV udarbejdet det vedhæftede notat med nedenstående centrale temaer til
drøftelse på mødet,

• Serviceniveau - Nu og i fremtiden.
• Erfaringer med målopfyldelse vedr. serviceniveau.
• Håndtering af krav i medfør af ny "Bekendtgørelse om risikobaseret
dimensionering af det kommunale redningsberedskab".

Myndighedschefen og Chefen for Operativt Beredskab vil begge deltage i mødet under
behandling af dette punkt.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at beredskabskommissionen drøfter de på mødet præsenterede temaer.

Beslutning for Punkt 4: Risikobaseret dimensionering -
Temaer

Beredskabskommissionen besluttede:

At servicemålene fra den nugældende RBD benyttes som udgangspunkt for
udarbejdelsen af den kommende plan for RBD.

At årsagerne til udfordringer med overholdelse af servicemål vedr. 98 % fremmøde
indenfor 15 minutter afdækkes nærmere.

At en eller flere modeller, hvor en højere grad af fuldtidsberedskab analyseres, med
henblik på at sikre robusthed og imødegå nye krav i lovgivning.

5 / 16
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Hovedemner i bilag 1  
Beredskaber i grænselandet til NSBV ................................................................................... 1 

Frederiksborg Brand og Redning - FBBR .............................................................................. 1 

Helsingør Kommunes Beredskab - HKB ................................................................................ 2 

Beredskab Øst - BEROS ....................................................................................................... 2 

 

Beredskaber i grænselandet til NSBV   
 
Bilag 1 beskriver kort serviceniveauet for de omkringliggende kommuner, som grænser op til 
NSBVs samlede område. 
 
Der grænser tre beredskaber op til NSBVs samlede område, herunder Helsingør Kommunes 
beredskab, Frederiksborg Brand og Redning samt Beredskab Øst.  

Frederiksborg Brand og Redning - FBBR 
 
FBBR ligger mod vest, sydvest og nordvest med kommunerne Hillerød, Gribskov, Halsnæs, 
Frederikssund, Egedal og Furesø 
 
FBBR er baseret på deltidsberedskab, med undtagelse af brandstationen i Hillerød, hvor der 
er én holdleder og én brandmand på døgnvagt.  
 
Serviceniveauet i FBBR er beskrevet i den risikobaserede dimensionering som følger: 

 Brand- og redningsindsatser i høj risiko områder: 

Første udrykningskøretøj er fremme i 76 % af udkaldene indenfor 10 min og 95 % 

af udkaldene indenfor 15 min. 

 

Brand og redningsindsatser i mellem risiko områder: 
Første udrykningsenhed fremme i 55 % af udkaldene indenfor 10 min og i 90 % 

af udkaldene indenfor 15 min. 

 
Redningsindsatser ved færdselsuheld med fastklemte som kræver indsats af beredskabet: 
Redningskøretøjet (køretøj med indsatsmateriel) er i 70 % af udkaldene fremme indenfor 10 
min og har en gennemsnitlig respons tid på under 10 min, og i 95 % af tilfældene inden for 
15 min. 
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Helsingør Kommunes Beredskab - HKB 
 
HKB ligger mod nord med alene én kommune.  
 
HKB er baseret på deltidsberedskab. 
 
Serviceniveauet er i HKB beskrevet i den risikobaserede dimensionering som følger: 

 

Udrykningstid i byerne med brandstationer (Hornbæk, Helsingør, 

Tikøb og Espergærde) må ikke overstige 10 minutter i gennemsnit. 

De øvrige steder i kommunen må udrykningstiden ikke overstige 15 

minutter i gennemsnit. 

Hvis udrykningen sammensættes af køretøjer fra 2 eller flere brandstationer, 

må udrykningstiden ikke overstige 15 min i gennemsnit. 

Udrykningstiden for indsatsleder må ikke overstige 15 min i gennemsnit. 
 

Beredskab Øst - BEROS   
 
BEROS ligger mod syd med kommunerne Gentofte, Lyngby, Herlev, Gladsaxe og Ballerup.   
BEROS er baseret på døgnbemanding på alle brandstationer, suppleret af deltid på enkelte 
stationer. 
 
Serviceniveauet er i BEROS beskrevet i den risikobaserede dimensionering som følger: 
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Baggrund 
 
Planen for risikobaseret dimensionering (RBD) af Nordsjællands 
Brandvæsen skal revideres i 2020, jfr. procesplan fremlagt i 
Beredskabskommissionen d. 27-11-2019. Af procesplanen fremgår det, at 
udvalgte temaer/opmærksomhedspunkter skal drøftes på 
Beredskabskommissionens første møde i 2020. Drøftelsen vil medvirke til at 
sætte retningen for det fremadrettede arbejde med at revidere planen.  
 
Temaer 
 
Følgende temaer er centrale i revisionen af planen: 

 Aktuelt serviceniveau 
 Overholdelse af serviceniveau 
 Ny bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering 

 
Aktuelt serviceniveau 
Det aktuelle servicemål for NSBV er fastsat i plan for risikobaseret 
dimensionering fra 2016. Heraf fremgår det, at områder, der rummer 
særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tættere, 
sammenhængende bebyggelse skal kunne nås indenfor 10 minutter fra 
modtagelse af alarmen, og at øvrige områder skal kunne nås indenfor 15 
minutter. 
 
Det skal bemærkes, at ovennævnte servicemål er et planlægningsværktøj, 
som benyttes til placering af ressourcer (brandstationer). I praksis kan der 
opstå situationer, hvor ovenstående servicemål pga. samtidige alarmer, 
eller behov for specialberedskaber, ikke kan overholdes, men dette bør ikke 
være hyppigt forekommende. Derfor er der tillige fastsat et servicemål om, 
at alle dele af slukningsområdet i alle tilfælde skal kunne nås af et 
pumpekøretøj, eller et andet for opgaven relevant specialkøretøj, indenfor 
15 minutter fra modtagelse af alarmen i mindst 98 % af alle tilfælde. 
 
Desuden er der fastsat et servicemål om, at alle dele af slukningsområdet 
skal kunne nås af en indsatsleder indenfor 17 minutter i mindst 98 % af alle 
tilfælde. 
 
Endelig er det i bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af 
redningsberedskabet fastsat, at ”Førsteudrykningen til et skadested skal 
afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter redningsberedskabets 
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modtagelse af alarmen fra alarmcentralen.” Dette kan opfattes som et 
bundet servicemål, som ligeledes skal iagttages. 
 
Sammenlignes servicemålene med andre beredskaber ses en vis forskel i 
den måde man opstiller servicemålene, som gør det svært at sammenligne 
mellem de enkelte beredskaber. Det står dog klart, at nogle beredskaber 
har højere servicemål end NSBV, andre lavere. Dette hænger dog helt 
naturligt sammen med eksempelvis forskelle i infrastruktur, beredskabets 
organisering m.v. Se bilag 1 for eksempler på servicemål fra de nærmeste 
naboberedskaber. 
 
Endvidere er der forskel på driftsbetingelserne for de forskellige 
beredskaber, se skemaet herunder. 
 
Beredskab Areal  

(km2) 
Antal  
kommuner 

Antal  
indbyggere 

Budget  
(mio.) 

Udgift pr. 
indbygger 

Beredskab Øst 135 5 277.806 68.4501  246 

Frederiksborg Brand og Redning 1.046 6 248.027 45.8802  185 

Helsingør Kommunes Beredskab 66 1 62.686 12.1703 194 

Nordsjællands Brandvæsen 403 4 147.031 26.1114 178 

 
 
Anbefaling: 

 At servicemålene fra den nugældende RBD benyttes som 
udgangspunkt for udarbejdelsen af den kommende plan for RBD. 

 
 
Overholdelse af serviceniveau 
Overholdelse af servicemålene i NSBV er udfordret. Det gælder primært 
målet/kravet om at afgå indenfor 5 minutter efter modtagelse af alarmen 
fra alarmcentralen. Data fra Beredskabsstyrelsens årlige opgørelse 
”Redningsberedskabet i tal” viser, at NSBV de sidste år har haft en 
gennemsnitlig afgangstid på ca. 4 minutter og 40 sekunder. Selvom 
gennemsnittet ligger indenfor 5-minutters kravet, dækker tallene over, at 
ca. 1/3 af udrykningerne afgår efter mere end 5 minutter efter modtagelse 
af alarmen. 
 
Desuden konstateres det, at en responstid på 15 minutter, dvs. tiden der 
går fra modtagelse af alarm og til fremmøde på skadestedet, overholdes i 
97 % af tilfældene (servicemålet er 98 %). 
 
En stor del af forklaringen på udfordringerne med at kunne afgå indenfor 5 
minutter fra modtagelse af alarm er, at NSBV oplever stigende problemer 
med at rekruttere og fastholde deltidsbrandfolk. Der er især problemer 

                                        
1 Beredskab Øst, Årsberetning 2018, Kommunalt basistilskud 
2 Frederiksborg Brand og Redning, PWC rapport, ejerbidrag 2018 
3 Helsingør Kommunes Beredskab, Årsberetning 2017, Budget 2018 
4 Nordsjællands Brandvæsen, Årsregnskab 2018 
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med at rekruttere deltidsbrandfolk, der kan indgå i beredskabet indenfor 
almindelig arbejdstid (mange deltidsbrandfolk arbejder udenfor NSBV’s 
dækningsområde).  
 
Udfordringerne kan imødegås på forskellige måder: 
 

1. Der kan arbejdes mere målrettet med hvervning af deltidsbrandfolk 
som kan støtte op om beredskabet indenfor almindelig arbejdstid, 
f.eks. blandt ansatte i ejerkommunerne. 

2. Der kan i højere grad planlægges efter at NSBV’s ansatte indenfor 
serviceområdet kan/skal indgå i dagtime-beredskabet. 

3. Der kan arbejdes hen imod højere grad af fuldtidsansatte brandfolk.  
 
Løsning 1 Der arbejdes kontinuerligt med hvervning, men uden den store 
effekt, så det ses ikke umiddelbart som en varig løsning på udfordringerne. 
Muligheden for at indarbejde et formelt krav om at indgå i NSBVs 
beredskab ved besættelse af kommunale stillinger kunne overvejes. 
 
Løsning 2 benyttes også p.t. men konflikter af og til med løsning af 
serviceopgaverne. Desuden er løsningen følsom overfor NSBV’s mulighed 
for at påtage sig og fastholde serviceopgaver i konkurrence med andre 
udbydere. 
 
Løsning 3 er den mest robuste ud fra et beredskabsfagligt synspunkt, men 
er også den tungeste rent økonomisk. Fuldtidsansatte brandfolk vil 
naturligvis også kunne løse andre opgaver end rent operative opgaver, men 
vil først og fremmest være ansat til at løse de beredskabsfaglige opgaver. 
 
Der kan kombineres elementer fra de enkelte løsninger, f.eks. dagtime 
beredskab med fuldtidsbrandfolk, som i en vis udstrækning løser andre 
opgaver, og anvendelse af deltidsbrandfolk udenfor alm. arbejdstid. 
 
Anbefaling: 

 At årsagerne til udfordringer med overholdelse af servicemål vedr. 
98 % fremmøde indenfor 15 minutter afdækkes nærmere. 

 At det drøftes, hvordan ejerkommunerne i højere grad ville kunne 
medvirke til, at der kan hverves deltidsbrandfolk, der kan 
understøtte beredskabet i dagtimerne. 

 At det drøftes, om konceptet hvor en betydelig del af dagtime-
beredskabet understøttes af ansatte indenfor serviceområdet kan 
påregnes som en langsigtet løsning. 

 
 
Ny bekendtgørelse 
Der er i 2019 udgivet en revideret bekendtgørelse om risikobaseret 
dimensionering af redningsberedskabet. Af denne fremgår det bl.a. at det 
skal sikres ”at der indsættes nærmeste relevante udrykningsenhed med de 
rette kompetencer og materiel, uafhængigt af kommunegrænser og 
grænser for de samordnede redningsberedskaber.” 
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Baggrunden for kravet er, at det set fra den enkelte borgers perspektiv, er 
ligegyldigt hvilket beredskab der kommer til undsætning, blot det sker så 
hurtigt som muligt.  
 
I forhold til implementeringen af kravet betyder det, at det i 
grænseområder mod naboberedskaber skal analyseres, hvilket beredskab 
der hurtigst kan indsættes ved brand o.l.  
 
Et eksempel er den sydvestligste del af Rudersdal Kommune (Holte-
området). Her ses det, at naboberedskabet mod syd, Beredskab Øst, vil 
kunne betjene en del af området hurtigere end NSBV selv kan, se 
omstående figur 1. Dette skyldes især, at Beredskab Øst bemander 
brandstationen i Lyngby med fuldtidsberedskab, som kan afgå fra 
brandstationen indenfor 1 minut, døgnet rundt/ året rundt. 
 
Det bemærkes, at området allerede i dag er dækket tilfredsstillede i forhold 
til servicemålene fastsat i RBD for NSBV, men at forskellen i serviceniveau 
mellem NSBV og Beredskab Øst med den nye bekendtgørelse vil medføre et 
højere serviceniveau i den del af NSBVs område. 
 
Der ses umiddelbart to principielle måder at imødegå kravet på: 

1. Indgåelse af formel aftale med Beredskab Øst om at dække Holte-
området. 

2. Tilpasning af eget beredskab mhp. at forbedre dækningen i Holte-
området. 

 
Løsning 1 vil kræve, at der afses økonomi til at indgå aftale med Beredskab 
Øst. Desuden vil en del af udnyttelsen af NSBVs brandstation i Nærum 
aftage, uden at det umiddelbart vil muliggøre reduktioner i beredskabet. 
 
Løsning 2 vil kræve at NSBVs beredskab tilpasses, hvilket primært tænkes 
gjort ved i et vist omfang at benytte fuldtidsberedskab. Dette vil have 
økonomske konsekvenser, men kan dog ligeledes medvirke til at afbøde 
andre udfordringer i beredskabet (bemanding i dagtimer), jfr. afsnittet 
vedrørende overholdelse af servicemål, samt at forbedre serviceniveauet i 
andre dele af NSBVs område. 
 
Anbefaling: 

 At en eller flere modeller, hvor en højere grad af 
fuldtidsberedskab analyseres, med henblik på at sikre robusthed 
og imødegå nye krav i lovgivning (anvendelse af nærmeste 
beredskab).   
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Figur 1: Illustration af 
dækningen fra 
brandstationerne i 
Birkerød og Nærum med 5 
minutters afgangstid 
(øverst), samt tillagt 
dækningen fra 
brandstationen i Lyngby 
med 1 minuts afgangstid 
(nederst). 
Farvemarkeringerne 
orange-grå-blå svarer til 
responstiderne 6-7-8 
minutter. 
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Punkt 5: Placering af brandvæsenets administration

Sagsfremstilling

På Beredskabskommissionens møde d. 27.11.19 blev administrationens fremtidige
placering drøftet under punkt 8. Anledningen var, at bindingsperioden for lejemålet på
Kokkedal Industripark 14 udløb, og det derfor kunne være relevant at undersøge en evt.
genplacering af administrationen. Det blev derfor besluttet, at Nordsjællands
Brandvæsen på Beredskabskommissionens møde i marts 2020 skulle præsentere et
oplæg vedr. de tre scenarier:

1. Mulighederne for forbedring af indeklimaet ved etablering af
ventilation/klimaanlæg.

2. Mulighederne for at flytte til alternative lejemål. Der er optaget dialog med en
erhvervsmægler.

3. Mulighederne for at gennemføre ombygning så administrationen kan flytte til
Station Hørsholm, Ådalsvej 52, Hørsholm.

Scenarie1

I oplægget fra DEAS er der opstillet forskellige tiltag for opnåelse af et bedre indeklima i
administrationslokalerne.

I forhandlingerne med DEAS er der opnået et forslag om etablering af udvendig solfilm,
som forventes at reducere solvarmen med ca. 60%. Dertil kommer etablering af
airmaster til bedre udnyttelse af klimaanlægget i Vagtcentralen samt etablering af ventiler
i udvalgte lokaler for at opnå en større afkøling af bygningen i de kølige timer af døgnet.

I forhandlingen med DEAS er NSBV nået frem til at disse tre tiltag kan etableres på
eksisterende huslejevilkår, dvs. uden huslejestigning, men dog med en forlængelse af
den uopsigelige periode til 1. januar 2023.

Etablering af ovennævnte tiltag vil kunne forventes færdig med udgangen af maj/start
juni, såfremt det iværksættes hurtigst muligt.

Såfremt NSBV forventes at fraflytte domicilet tidligere end den foreslåede
uopsigelighedsperiode, så kan der alternativt indgås en aftale om, at udgifterne påføres
huslejen i en nærmere aftalt kortere periode.

Scenarie 2

Der har endnu ikke været henvendelser fra erhvervsmægleren vedr. muligheder for
alternativ placering.

Scenarie 3

Som en del af beslutningsgrundlaget på Beredskabskommissionens møde d. 27.11.19
indgik et oplæg fra marts måned fra Hørsholm Kommune. Oplægget var en indledende
screening af mulighederne for at ombygge de lokaler, som hidtil har været brugt til
hjælpemiddeldepot. Det blev vurderet, at det ville være muligt at gennemføre en
ombygning til formålet for ca. 6 mio. kr.

Nordsjællands Brandvæsen kontaktede på den baggrund Tegnestuen Hornbæk for at få
udarbejdet et forslag til indretning og økonomi i projektet. I opgaven til Tegnestuen
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Hornbæk var det afgørende, at oplægget til projekt var fremtidsikret således, at det
fremadrettet også ville være muligt at ombygge brandstationen, så forventede fremtidige
arbejdsmiljøkrav for brandmændene vedr. opdeling i rene og urene zoner kunne
imødekommes.

Tegnestuen Hornbæk har derfor udarbejdet et forslag til ombygning af Hørsholm
Brandstation, hvor denne problemstilling er løst. I forslaget er hjælpemiddeldepotets
kvadratmetre inddraget som en del af løsning af de forventede fremtidige krav til
arbejdsmiljø for brandfolkene, idet Tegnestuen Hornbæk vurderede, at det ikke var
muligt at få tilstrækkeligt med dagslys til kontorarbejdspladser.

En alternativ placering af administrationen er løst ved at tilbygge en førstesal på en del af
bygningen.

I notat af 21.11.19 fra Rudersdal Kommune, blev det vurderet, at en sådan tilbygning (1.
sal) vil beløbe sig til 7-9 mio. kr.

I forslaget fra Tegnestuen Hornbæk er der foretaget en samlet optimering i brugen af
lokalerne, og tilbygningen af førstesalen er estimeret til at beløbe sig til 7,427 mio. kr.
Dertil kommer et beløb på 4,122 mio. kr. til ombygning af de nuværende administrative
lokaler, samt endelig nogle mindre anlægsarbejder for 250.000 kr., i alt 12,979 mio. kr.

Såfremt administrationen flyttes til Ådalsvej 52, Hørsholm, vil det være nødvendigt at
etablere parkering til indsatslederkøretøjerne, hvilket i Tegnestuen Hornbæks forslag er
estimeret til 650.000 kr.

En flytning af administrationen vil med udgangspunkt i det foreliggende forslag derfor
beløbe sig til samlet 13,629 mio. kr.

I det skitserede forslag vil der ved ombygning af den eksisterende indretning blive
inddraget bade- og omklædningsfaciliteter, idet disse tænkes at indgå i de nye rene og
urene zoner i den operative del. Ved gennemførelse af den skitserede ombygning til
administration, vil der derfor skulle etableres alternative omklædnings- og badefaciliteter
som erstatning for de eksisterende.

Derudover vil der komme udgifter til etablering af parkeringsmuligheder for
administrationens køretøjer samt medarbejderne.

En gennemførelse af det samlede skitserede projekt vil beløbe sig til følgende fordelt på
områder:

Udgifter i skitseforslag
Administration 12.978.900
Brandvæsen 4.950.000
Parkering 3.280.460
I alt 21.209.360

Da der er tale om et væsentligt højere beløb end det oprindelige estimat på 6 mio. kr.,
som blev drøftet på kommissionens møde d. 27. november er beredskabsdirektøren
indgået i en fornyet dialog med Tegnestuen Hornbæk om mulighederne for tilretning af
projektet og med primær fokus alene på den del, som handler om flytning af
administrationen.
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Beredskabsdirektøren forventer inden mødet, at kunne eftersende et bilag med
estimerede driftsøkonomiske konsekvenser ved flytning af administrationen. Endelig vil
beredskabsdirektøren orientere om status på mødet.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. At beredskabsdirektøren orienterer om forslag til ombygning af station Hørsholm
samt de foreløbige resultater af den fornyede dialog med Tegnestuen Hornbæk.

2. At beredskabskommissionen tager stilling til i hvilket omfang, der skal arbejdes
videre med de tre muligheder.

Beslutning for Punkt 5: Placering af brandvæsenets
administration

Beredskabskommissionen besluttede:

at Nordsjællands Brandvæsen arbejder videre med scenarie 1.

Punkt 6: Whistleblowerordning

Sagsfremstilling

Fredensborg Byråd har på møde den 16. december 2019 besluttet at indføre en
whistleblowerordning, som skal gøre det muligt for kommunens ansatte at indberette
alvorlige eller gentagne fejl eller forsømmelser i kommunen. På mødet tilkendegav flere
byrådsmedlemmer, at man også gerne så at de selskaber, som kommunen er ejer eller
medejer af, indførte lignende ordninger for deres ansatte.

Borgmesteren har på den baggrund rettet henvendelse til NSBV med en opfordring til at
bestyrelsen drøfter indførelse af whistleblowerordning i selskabet.

En whistleblowerordning er en ordning, der faciliterer, at personer, der ønsker at
indberette ulovligheder eller potentielle ulovligheder til deres arbejdsgiver eller andre, kan
gøre dette anonymt og uden at skulle frygte repressalier, herunder ansættelsesretlige
konsekvenser.

Whistleblowerordninger vil hovedsageligt blive etableret med henblik på at give en
myndighed eller en virksomheds ansatte mulighed for at foretage indberetning
(anonymt), men kan også etableres således at andre med tilknytning til
myndigheden/virksomheden, herunder borgere, kunder, leverandører m.fl. kan benytte
ordningen.

Rådet for den Europæiske Union har den 7. oktober 2019 vedtaget et direktiv, som
forpligter blandt andet offentlige myndigheder til at etablere en whistleblowerordning.
Med implementering af direktivet i dansk ret vil det således blive et krav at etablere
whistleblowerordning, men de nærmere krav og præmisser i kommende dansk lovgivning
er endnu ukendte.
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Aktuelt har to af NSBV´s ejerkommuner, Fredensborg og Rudersdal, indført
whistleblowerordning. Fredensborg Kommune i form af et samarbejde med et
advokatfirma, mens Rudersdal Kommune har etableret en ordning internt i kommunen.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at beredskabskommissionen drøfter indførelse af whistleblowerordning i NSBV

Beslutning for Punkt 6: Whistleblowerordning

Beredskabskommissionen besluttede:

at Nordsjællands Brandvæsen arbejder videre med at få etableret en whistleblower-
ordning, som præsenteres for Beredskabskommissionen.
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Whistleblowerordning 

På mødet den 16. december 2019 besluttede Fredensborg Byråd at indføre en 

whistleblowerordning. Ordningen skal gøre det muligt for kommunens ansatte at 

indberette alvorlige eller gentagne fejl eller forsømmelser i kommunen, og det kan 

evt. ske anonymt, hvis den ansatte ikke ønsker at opgive sit navn. Vi har antaget 

et eksternt advokatfirma til at administrere ordningen, således at advokatfirmaet 

modtager og screener indberetningerne før de sendes videre til behandling i 

kommunen.  

 

Der er flere og flere kommuner, der indfører whistleblowerordninger, og de er også 

efterhånden udbredt til private og offentlige selskaber.  

 

Flere byrådsmedlemmer tilkendegav på mødet, at man også gerne så at de 

selskaber, som kommunen er ejer eller medejer af, indførte lignende ordninger for 

deres ansatte. På den baggrund skal jeg opfordre bestyrelsen til at drøfte 

indførelsen af whistleblowerordninger i selskabet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Lykke Pedersen 

 

 

Borgmester  

Telefon 72565242 

borgmester@fredensborg.dk 

 

Sagsnr. 19/5943 

17. december 2019 

Bestyrelsen i 

Nordsjællands Brandvæsen 

Att.: Lars Rosenwanger 
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Punkt 7: Status på beredskabet i forbindelse med
COVID-19

Sagsfremstilling

Med henblik på at sikre den fortsatte drift af Nordsjællands
Brandvæsens samfundskritiske funktioner er der iværksat følgende driftsmæssige tiltag:

Operativt

I relation til det daglige operative beredskab så er der aktuelt ingen ændringer. Der er
således fortsat fuldt operativt beredskab.

For at opretholde dette, sikre medarbejderne og undgå evt. smittespredning, er der
indført adgangsforbud til brandstationerne og indskærpet, at man som deltidsbrandmand
kun må møde og opholde sig på den lokale brandstation i forbindelse med alarmer.

Dette betyder således også, at al øvelsesvirksomhed, uddannelse, møder, fælles sociale
aktiviteter m.v. er aflyst indtil nærmere tilgår.

Serviceopgaver

I relation til serviceopgaverne så er niveauet for de kritiske opgaver tilpasset
kommunernes aktuelle behov.

Hjælpemiddeldepoterne

Driften fortsætter, men i dialog med kommunerne søges det at begrænse
opgavebestillingen til det absolut nødvendige med henblik på at kunne etablere nøddrift
og derved minimere risikoen for lukning af et helt depot på grund af sygdom.

Kørselstjenesten

Kørsel af ældre er indstillet, men der opretholdes dog et nødberedskab til eksempelvis
håndtering af ældre, hvis genoptræning har kritisk betydning. Efter en periode uden
kørsel af skolebørn genoptages transporten fra mandag d. 20. april, dog med flere
busser end normalt for at tilsikre den nødvendige afstand mellem eleverne. Med hensyn
til madudbringning til borgerne så har det kørt som normalt i hele perioden, mens
udbringning til daginstitutioner nu genoptages fra mandag d. 20. april efter at have været
indstillet i en periode.

Servicevagten

Driften fortsætter uændret med kørsel til løft, tyverialarmer m.v.

Øvrige serviceopgaver

Ikke kritiske opgaver som eksempelvis slukkereftersyn, kursusvirksomhed og værksted
er indstillet.

Administration og vagtcentral

10 / 16



I relation til vagtcentralen så er der taget særlig forholdsregler for at isolere funktionen og
sikre fortsat drift, mens samtlige medarbejdere i administrationen arbejder hjemmefra.
Driften fortsætter således i muligt omfang hjemmefra og via virtuelle møder, men
eksempelvis gennemførelse af brandsyn er delvis indstillet.

Krisehåndtering

Brandvæsenets egen beredskabsplan er aktiveret og krisestaben mødes dagligt virtuelt.

Endelig indgår brandvæsenet i varierende grad i overensstemmelse med de kommunale
beredskabsplaner som ressource i de kommunale krisestabe/ledelser, hvor vi står til
rådighed med sparring og rådgivning i relation til håndtering af den aktuelle situation og
ikke mindst som forbindelsesled til politiets lokale operative beredskabsstab (LBS).

Beskyttelse/værnemidler

Der er for samtlige medarbejdere et særligt fokus på håndtering af smitterisici med
henblik på at minimere egen eksponering og smittespredning. Sundhedsmyndighedernes
anbefalinger følges og der udsendes løbende reviderede retningslinjer for arbejde og
samvær i brandvæsenet.

Beredskabsdirektøren vil på mødet supplere ovenstående med eventuelle ændringer i
aktuel status.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 7: Status på beredskabet i
forbindelse med COVID-19

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Analyse af de kommunale redningsberedskabers
robusthed og dimensionering

Sagsfremstilling

I Aftalen om forsvarsområdet 2018-2023 indgik, at der skulle ”igangsættes en
undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale
redningsberedskaber”. Undersøgelsen blev offentliggjort den 20. december 2019.
Beredskabskommissionen er løbende blevet orienteret om arbejdet med analysen.

I det følgende er undersøgelsens konklusioner opsummeret.

Undersøgelsen havde 3 overordnede mål:

• at kortlægge baggrunden for den aktuelle dimensionering af de kommunale
redningsberedskaber
• at beskrive ”best practice”
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• at analysere hvorvidt Beredskabsstyrelsens værnepligtige kan støtte de
kommunale redningsberedskaber.

Overordnet konkluderer undersøgelsen at de kommunale redningsberedskaber hver især
har været robuste og med egne kapaciteter har kunnet håndtere langt de fleste
hændelser – i gennemsnit 98 % af alle hændelser i perioden 2016-2018.

Med assistance fra andre kommunale redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsen og
andre aktører har de kommunale redningsberedskabet været robuste over for større og
samtidige hændelser.

De kommunale redningsberedskaber understøtter en tværgående robusthed gennem
formaliserede samarbejdsaftaler om operativ støtte og gennem fælles løsninger på
tværs, herunder fælles vagtcentraler med tværgående disponering for udvalgte
beredskaber.

Det vurderes at de kommunale redningsberedskaber tilsammen har haft tilstrækkelig
med stationer, mandskab og materiel samt simultankapacitet til håndtering af de
historiske hændelser.

Undersøgelsen peger på 16 eksempler på god praksis, som kan understøtte
robustheden i de kommunale redningsberedskaber inden for følgende fem temaområder:

1. Dimensionering og risikoanalyse
2. Operativ ledelsesstøtte
3. Øvelse, Træning og Uddannelse
4. Samarbejde
5. Borgerrettet forebyggelse

Endvidere er der 8 forslag til at øge robustheden hos de kommunale
redningsberedskaber. Forslagene retter sig mod områder, hvor undersøgelsen har
identificeret behov for støtte.

Forslagene vedrører:

1. Regionalt samarbejde om koordination af kapaciteter til håndtering af større
hændelser

2. Vagtcentraler med tværgående overblik over ledige og indsatte kapaciteter
3. Øget regionalt samarbejde om øvelse og træning
4. Overblik over Forsvarsministeriets ressourcer
5. Udvikling af den risikobaserede dimensionering
6. Forbedret kvalitet af data til indsatsanalytiske formål
7. Udvikling af nye analytiske værktøjer
8. Nationalt samarbejde om udvikling og spredning af viden om god praksis
på beredskabsområdet

Det har ikke været muligt at finde ideelle modeller for støtte med Beredskabsstyrelsens
værnepligtige til de kommunale redningsberedskaber.

Anbefalinger

Selv om samarbejdet mellem stat og kommune er blevet forbedret de seneste år, er det
dog også indtrykket, at udvikling af netop samarbejdet rummer et potentiale for at øge
robustheden af det samlede redningsberedskab. Hertil kommer et potentiale for øget
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robusthed gennem udvikling af de tværgående samarbejder mellem de kommunale
redningsberedskaber.

Alle redningsberedskaber har udarbejdet planer for risikobaseret dimensionering, men
der er brug for et nyt koncept for den risikobaserede dimensioneringsproces, hvis
dimensioneringen skal holde trit med de forventede ændringer i risikobilledet og fortsat
skal understøtte og bidrage til at styrke robustheden.

Udvikling af operativ ledelsesstøtte, og samarbejde herom, rummer et potentiale for
forbedret robusthed. Det gælder i forhold til øget og mere specialiseret støtte til
indsatslederen på taktisk og strategisk niveau samt bedre muligheder for at indsætte og
forskyde kapaciteter på tværs af beredskabsgrænser. Heri indgår også udbredelse af it-
løsninger, der ved de kommunale vagtcentraler kan bidrage til at skabe overblik over
ledige og indsatte kapaciteter samt kan formidle data og efterretninger mellem
indsatsleder og den strategiske ledelsesstøtte.

Øvelser indgår i forskelligt omfang i hverdagen i de enkelte kommunale
redningsberedskaber. Mange kommunale redningsberedskaber øver ekstraordinære
hændelser og samarbejder om øvelser. Flere redningsberedskaber tilkendegiver, at der
primært foretages skrivebordsøvelser af ekstraordinære hændelser, og at det er
vanskeligt at frigøre ressourcer til at øve med brandfolk. Flere tværgående øvelser kan
øge robustheden.

Alle kommunale redningsberedskaber gennemfører borgerrettede
brandforebyggelsesinitiativer. Indsatsen varierer på tværs af redningsberedskaberne,
hvilket afspejler, at der ikke er eksplicitte regler eller krav, der regulerer karakteren og
omfang af den borgerrettede brandforebyggelse ved de kommunale
redningsberedskaber.

Det videre arbejde med robusthedsanalysen

Forligskredsen bag forsvarsforliget og KL’s bestyrelse er præsenteret for undersøgelsen
og KL har d. 6. februar haft foretræde for forsvarsudvalget, men der er endnu ikke
kommet officielle udmeldinger om opfølgning på undersøgelsens konklusioner og
anbefalinger.

I relation til det videre arbejde bemærkes anbefalingen om et øget fokus på datavaliditet
og analyseværktøjer. Denne udvikling finder NSBV afgørende for, at skabe grundlaget
for den fremtidige udvikling af beredskabet, og dermed forstærke robustheden overfor
borgerne.

På tilsvarende vis tænkes anbefalingen om et stærkere nationalt samarbejde om
udvikling af god praksis at kunne bidrage, ligesom NSBV ikke er i tvivl om, at et styrket
samarbejde mellem beredskaberne, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret kan udvikle
kompetencer, materiel og indsatstaktik for fremtiden.

I relation til det forebyggende arbejde så konkluderes, at indsatsen varierer på tværs af
redningsberedskaberne, hvilket afspejler, at der ikke er eksplicitte regler eller krav, der
regulerer karakteren og omfang af den borgerrettede brandforebyggelse.
Sammenholdes dette med de lovgivningsmæssige ændringer af bygningsreglementet,
herunder ændringernes betydning for samarbejdet med kommunerne om byggesager,
samt konsekvenserne af operative bindinger under indsatser, så havde et større fokus på
netop forebyggelsesområdet været relevant. Det er et område, som har afgørende
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betydning for brandvæsenets indsatsmuligheder, herunder i forhold til den fremtidige
investerings- og udskiftningsplaner for køretøjer og materiel.

Undersøgelsen er i høj grad baseret på historiske data og erfaringer, mens det er NSBV
oplevelse, at der savnes opmærksomhed på forventningerne til hvad beredskabet skal
kunne håndtere i fremtiden. Den samfundsmæssige udvikling med nye teknologier,
klimaforandringer, terror og massetilskadekomst med samtidige og længerevarende
hændelser til følge er eksempler på udfordringer, som kan sætte beredskabets robusthed
under pres.

Endelig bemærkes at der ikke sat fokus på de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som
redningsberedskaberne oplever. Arbejdsmiljøområdet har stort fokus og NSBV har
igangsat flere initiativer for at sikre brandmandens arbejdsforhold. Dette arbejde
fortsætter i 2020, men der er samtidig behov for at løfte det på landsplan, ikke mindst på
grund af presset på deltidssystemet og de økonomiske konsekvenser for beredskaberne.

NSBV vil i regi af Danske Beredskaber følge arbejdet med opfølgning på
robusthedsanalysen, men også inddrage relevante konklusioner og anbefalinger fra
undersøgelsen i den daglige drift samt i processen med udarbejdelse af plan for
risikobaseret dimensionering 2020.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Analyse af de kommunale
redningsberedskabers robusthed og dimensionering

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.
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1. Indledning og sammenfatning 

 Hovedindtryk  
Undersøgelsen af de kommunale redningsberedskaber indeholder tre fokusom-
råder: 

For det første skal undersøgelsen kortlægge baggrunden for den aktuelle di-
mensionering af de kommunale redningsberedskaber, arbejdet med borgerret-
tet brandforebyggelse, udviklingen i de kommunale redningsberedskabers ind-
satser over en 10-årig periode, og omfanget af assistancer udefra (fra andre 
kommuner, Beredskabsstyrelsen, kapaciteter i civilsamfundet m.fl.). 

For det andet skal undersøgelsen beskrive ’best practice’ på området og kom-
me med forslag til, hvordan de kommunale redningsberedskaber kan gøres 
mere robuste bl.a. gennem en forbedret  udnyttelse af samfundets samlede 
ressourcer, herunder Beredskabsstyrelsens kapaciteter. 

For det tredje skal undersøgelsen analysere, hvorvidt Beredskabsstyrelsens 
værnepligtige kan støtte i relevante kommunale redningsberedskaber i forbin-
delse med værnepligten. 

Undersøgelsen har vist, at de kommunale redningsberedskaber hver især har 
været robuste og med egne kapaciteter har kunnet håndtere langt de fleste 
hændelser1 – i gennemsnit 98 pct. af alle hændelser i perioden 2016-2018.  

De kommunale redningsberedskaber har alene eller med assistance fra andre 
kommunale redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsen og andre aktører kun-
net håndtere alle hændelser og vurderes – ud fra hændelsesmønstret i perio-
den 2016-2018 – tilsammen at have været robuste over for større og samtidige 
hændelser. Ved de hændelser, hvor de kommunale redningsberedskaber har 
fået støtte fra Beredskabsstyrelsen, har der typisk været tale om større og/eller 
længerevarende indsatser. 

De kommunale redningsberedskaber understøtter en tværgående robusthed 
gennem formaliserede samarbejdsaftaler om operativ støtte og gennem fælles 
løsninger på tværs, herunder fælles vagtcentraler med tværgående disponering 
for udvalgte kommunale redningsberedskaber.   

Vurderingen af robustheden hviler særligt på, at de kommunale redningsbered-
skaber tilsammen har haft tilstrækkelig dækning med stationer, mandskab (godt 
1.900 vagtsatte brandfolk mv.) og materiel samt simultankapacitet (håndtering 
af samtidige hændelser) til håndtering af de historiske hændelser. Samtidig 
indikerer det aktuelle assistanceniveau på under 2 pct. af alle hændelser væ-
sentlig robusthed. 

De gennemsnitlige responstider (dvs. tiden fra alarmering til første udryknings-
køretøj er fremme ved indsatsen) i de kommunale redningsberedskaber er ste-
get marginalt, men omfanget og baggrunden for stigningen peger ikke på, at 

 
1 Hændelser henviser til reelle alarmer – det vil sige udrykninger til uheld og ulykker, hvor rednings-
beredskabet rent faktisk gennemfører en indsats, eller uheld og ulykker som kunne have udviklet 
sig til indsatskrævende hændelser, jf. Beredskabsstyrelsens definition.  
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dette skulle være udtryk for generelle problemer med robustheden af de kom-
munale redningsberedskaber. 

De kommunale redningsberedskaber efterspørger ikke yderligere operativ støt-
te med generelle kapaciteter fra Beredskabsstyrelsen, men der efterspørges 
specialkapaciteter, der kan supplere de kommunale redningsberedskabers 
kapaciteter. 

Mulighederne for at styrke robustheden yderligere bør derfor ses i lyset af disse 
konklusioner om håndtering af hændelser i perioden 2016-2018.  

Selv om samarbejdet mellem stat og kommune er blevet forbedret de seneste 
år, er det dog også indtrykket, at udvikling af netop samarbejdet rummer et po-
tentiale for at øge robustheden af det samlede redningsberedskab. Hertil kom-
mer et potentiale for øget robusthed gennem udvikling af de tværgående sam-
arbejder mellem de kommunale redningsberedskaber. 

Alle kommuner har udarbejdet planer for risikobaseret dimensionering, men der 
er brug for et nyt koncept for den risikobaserede dimensioneringsproces, hvis 
dimensioneringen skal holde trit med de forventede ændringer i risikobilledet og 
fortsat skal understøtte og bidrage til at styrke robustheden. 

Udvikling af operativ ledelsesstøtte, og samarbejder herom, rummer et potentia-
le for forbedret robusthed. Det gælder i forhold til øget og mere specialiseret 
støtte til indsatslederen på taktisk og strategisk niveau samt bedre muligheder 
for at indsætte og forskyde kapaciteter på tværs af beredskabsgrænser. Heri 
indgår også udbredelse af it-løsninger, der ved de kommunale vagtcentraler 
kan bidrage til at skabe overblik over ledige og indsatte kapaciteter samt kan 
formidle data og efterretninger mellem indsatsleder og den strategiske ledel-
sesstøtte.  

Øvelser indgår i forskelligt omfang i hverdagen i de enkelte kommunale red-
ningsberedskaber. Mange kommunale redningsberedskaber øver ekstraordinæ-
re hændelser og samarbejder om øvelser. Flere redningsberedskaber tilkende-
giver, at der primært foretages skrivebordsøvelser af ekstraordinære hændel-
ser, og at det er vanskeligt at frigøre ressourcer til at øve med brandfolk. Flere 
tværgående øvelser kan øge robustheden. 

Alle kommunale redningsberedskaber gennemfører borgerrettede brandfore-
byggelsesinitiativer. Indsatsen varierer på tværs af redningsberedskaberne, 
hvilket afspejler, at der ikke er eksplicitte regler eller krav, der regulerer karakte-
ren og omfang af den borgerrettede brandforebyggelse ved de kommunale 
redningsberedskaber. 

Undersøgelsen peger på i alt 16 eksempler på god praksis, som kan understøt-
te robustheden i de kommunale redningsberedskaber inden for følgende fem 
temaområder: 

• Tema 1. Dimensionering og risikoanalyse 
• Tema 2. Operativ ledelsesstøtte 
• Tema 3. Øvelse, træning og uddannelse 
• Tema 4. Samarbejde 
• Tema 5. Borgerrettet forebyggelse  

Det vil være lokale forhold, som vil afgøre, hvilke af eksemplerne der konkret 
kan inspirere og bidrage til øget robusthed ved det enkelte kommunale red-
ningsberedskab. 
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Der er endvidere otte forslag til at øge robustheden hos de kommunale red-
ningsberedskaber. Forslagene retter sig mod områder, hvor undersøgelsen 
enten har identificeret redningsberedskabets behov for støtte fra Beredskabs-
styrelsen, eller hvor der er identificeret et potentiale for at styrke robustheden 
gennem øget samarbejde.  

Forslagene vedrører:  

1. Regionalt samarbejde om koordination af kapaciteter til håndtering af 
større hændelser 

2. Vagtcentraler med tværgående overblik over ledige og indsatte 
kapaciteter  

3. Øget regionalt samarbejde om øvelse og træning  
4. Overblik over Forsvarsministeriets ressourcer  
5. Udvikling af den risikobaserede dimensionering 
6. Forbedret kvalitet af data til indsatsanalytiske formål  
7. Udvikling af nye analytiske værktøjer  
8. Nationalt samarbejde om udvikling og spredning af viden om god 

praksis på beredskabsområdet 

Det har ikke været muligt at finde ideelle modeller for støtte med Beredskabs-
styrelsens værnepligtige til de kommunale redningsberedskaber. Det skyldes 
bl.a., at der de fleste steder ikke er den nødvendige geografiske nærhed til et af 
Beredskabsstyrelsens centre, og at behovet for støtte fra de værnepligtige 
umiddelbart er størst på de deltidsbrandstationer, hvor muligheden for at bidra-
ge til og opretholde kvalitet i værnepligtsuddannelsen er mindst grundet lav eller 
ingen fast bemanding. 

Der er således ingen af modellerne, der entydigt vil kunne anbefales i generel 
forstand henset til de ulemper, der vil være forbundet hermed. 

Analysen peger på tiltag ved Beredskabsstyrelsen, som vurderes at kunne bi-
drage til at styrke rekrutteringen af tidligere værnepligtige til de kommunale 
redningsberedskaber – ikke mindst deltidsberedskaberne. Det gælder særligt 
informations- og oplysningskampagner for værnepligtige undervejs i uddannel-
sen ved Beredskabsstyrelsen og ved hjemsendelse. 

 Undersøgelsens baggrund og tilrettelæggelse  
Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader 
på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror og 
krigshandlinger, eller ved overhængende fare herfor2. 

Redningsberedskabet i Danmark omfatter de kommunale redningsberedskaber 
og Beredskabsstyrelsen. Det er således en opgave, som løses af kommunerne 
og staten i fællesskab.  

Organiseringen af den kommunale side er ændret markant siden midten af 
00’erne. Udviklingen har dels været drevet af opgave- og strukturreformen, hvor 
271 kommunale redningsberedskaber fra og med 2007 blev sammenlagt til 98 
enheder.  

 
2 Jf. beredskabslovens §1, stk. 1.  

REDNINGSBEREDSKABETS 
OPGAVER LØSES AF 
KOMMUNER OG STAT I 
FÆLLESSKAB 

REDNINGSBEREDSKABETS 
OPBYGNING OG ORGANI-
SERING ER ÆNDRET BETY-
DELIGT DE SENESTE 15 ÅR 
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Siden blev der i forlængelse af arbejdet i redningsberedskabets strukturudvalg i 
2015 gennemført en strukturreform, som pålagde kommunerne en yderligere 
konsolidering til omkring 20 redningsberedskaber. Aktuelt3 er der 24 kommuna-
le redningsberedskaber, hvoraf 19 er organiseret som fælleskommunale §60 
selskaber.  

Det har været en stor og ressourcekrævende opgave at gennemføre en så 
omfattende strukturel ændring af det kommunale redningsberedskab. Det orga-
nisatoriske fokus i den kommunale del af redningsberedskabet har derfor de 
seneste år naturligt været rettet mod etablering og konsolidering inden for ram-
merne af disse nye og større enheder4.  

Beredskabsstyrelsen overgik i 2004 til at være en del af Forsvarsministeriets 
ressort. I 2018 indgik et flertal af partierne i Folketinget en flerårig aftale om 
forsvarsområdet for 2018-2023, som for første gang omfattede det statslige 
redningsberedskab.  

Som led i forsvarsaftalen aftalte regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre i januar 2018, at der skal ”igangsættes en undersø-

gelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsbered-

skaber. Det analyseres i den forbindelse, om værnepligtige i det statslige red-

ningsberedskab kan støtte relevante kommunale beredskaber i forbindelse med 

værnepligten”.   

Undersøgelsen har ”ikke til formål at ændre ved den overordnede opgave-, 

ansvars- og kompetencefordeling på området, ligesom undersøgelsen ikke 

vedrører fordelingen af udgifter til redningsberedskabet mellem kommune og 

stat”.  

Undersøgelsens tre hovedtemaer  
Undersøgelsen skal for det første kortlægge en række forhold, herunder: 

• baggrunden for den aktuelle dimensionering af kapaciteterne i de 
kommunale redningsberedskaber, herunder hvorledes der er taget højde 
for lokale risici, fremtidige klimaudfordringer og håndtering af større ulykker 
og katastrofer, særligt i forhold til støtte fra kapaciteter udefra (fx andre 
kommuner, øvrige civile aktører, Beredskabsstyrelsen m.fl.). Årsagerne til 
eventuelle forskelle i dimensioneringen skal således afdækkes.  

• hvordan de kommunale redningsberedskaber i perioden 2016-2018 har 
arbejdet med den borgerrettede brandforebyggelse. 

• hvordan de kommunale redningsberedskabers indsatser har udviklet sig 
over en 10-årig periode, herunder med udgangspunkt i antallet og 
karakteren af udrykninger på tværs af de kommunale redningsberedskaber 
og inden for de kommunale redningsberedskaber over tid.   

• i hvilket omfang de kommunale redningsberedskaber i perioden 2016-2018 
har tilkaldt assisterende kapaciteter udefra (fra andre kommuner, 
Beredskabsstyrelsen, kapaciteter i civilsamfundet m.fl.), til hvilke 
beredskabsmæssige opgaver samt i hvilket omfang kommunernes 
anmodninger er blevet imødekommet.  

 
3 Pr. den 25.11. 2019. Det nuværende Østsjællands Beredskab opløses pr. 1. januar 2020. 
4 Det har ikke været formålet med denne undersøgelse at evaluere effekterne af denne strukturom-
lægning eller af det arbejde, de kommunale redningsberedskaber har gennemført i den forbindelse. 

ANALYSE AF DE KOMMU-
NALE REDNINGSBERED-
SKABERS DIMENSIONE-
RING OG INDSATS 

UNDERSØGELSEN ER EN 
DEL AF FORSVARSAFTALEN 
FOR 2018 

Punkt 8, Bilag 1: Analyse-af-de-kommunale-redningsberedskabers-robusthed-og-dimensionering-2019-Hovedrapport.pdf



  

7 

 

Hovedresultaterne af denne del af undersøgelsen gennemgås i afsnit 1.2 og 

afsnit 1.3, mens der henvises til kapitel 2 og kapitel 3 for en mere detaljeret 
gennemgang af undersøgelsen.  

For det andet skal undersøgelsen beskrive ’best practice’ på området og kom-

me med forslag til, hvordan de kommunale redningsberedskaber i nødvendigt 
omfang kan gøres mere robuste bl.a. gennem en forbedret udnyttelse af sam-
fundets samlede ressourcer, herunder Beredskabsstyrelsens kapaciteter. 

I den forbindelse ønskes der konkrete forslag til, hvorledes: 

• hvordan Beredskabsstyrelsen kan bidrage til at aflaste de kommunale 
redningsberedskaber i forhold til løsning af daglige hændelser under 
inddragelse af erfaringerne fra samarbejdet mellem Bornholms 
Regionskommune og Beredskabsstyrelsen 

• der kan ske en tættere inddragelse af de kommunale redningsberedskaber 
i udviklingen af Beredskabsstyrelsens kapaciteter, materiel mv., så de 
kommunale behov tilgodeses bedst muligt 

• kapaciteter fra hele Forsvarsministeriets område mere systematisk kan 
inddrages til støtte for de kommunale redningsberedskaber ved 
ekstraordinære hændelser  

• det løbende samarbejde mellem staten og kommunerne om udvikling og 
drift af det samlede redningsberedskab kan forbedres. 

Der er udvalgt 16 eksempler på god praksis og i alt 8 forslag til øget robusthed, 
som præsenteres i oversigtsform i afsnit 1.6 og afsnit 1.7. Der henvises til Bilag 

A og Bilag B for en mere uddybende gennemgang. 

Der ønskes for det tredje en analyse af, ”hvorvidt Beredskabsstyrelsens værne-
pligtige kan støtte i relevante kommunale redningsberedskaber i forbindelse 
med værnepligten”.  

Analysen gennemføres med udgangspunkt i forskellige modeller for mulig støt-
te. For hver model beskrives fordele og evt. ulemper, samt om modellerne er 
relevante for forskellige typer af kommunale redningsberedskaber. Modellerne 
udarbejdes med udgangspunkt i den nuværende værnepligtsuddannelse.  

Det skal i den forbindelse sikres:  

• at modellerne understøtter ambitionen om at øge rekrutteringen til 
Beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber efter endt værnepligt.  

• at de værnepligtige fastholder samme uddannelsesniveau som 
redningsspecialister.  

• at en evt. støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige ikke udhuler 
Beredskabsstyrelsens operative kapacitet eller robusthed, herunder den 
styrkelse af kapaciteten og robustheden, der følger af Aftale på 
forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.  

På baggrund af undersøgelsen afdækkes konkrete forslag til, om - og i givet 
fald hvordan - Beredskabsstyrelsens værnepligtige yderligere kan støtte de 
kommunale redningsberedskaber. 

Der er identificeret i alt 5 modeller/forslag, som kan overvejes, jf. oversigten i 

afsnit 0. Der henvises til Bilag C for en mere uddybende beskrivelse.  

Tilrettelæggelse af analysen 
Analysen har været ledet af en styregruppe med repræsentanter for Forsvars-
ministeriet (formand) og KL, som hver har udpeget tre medlemmer. Styregrup-
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pens arbejde har været understøttet af et sekretariat placeret i Forsvarsministe-
riet. 

Den er gennemført af Implement Consulting Group i perioden fra maj til decem-
ber 2019 i samarbejde med sekretariatet i Forsvarsministeriet.  

Analysen baserer sig på et omfattende datagrundlag, herunder registerdata fra 
Beredskabsstyrelsens ODIN-database, gennemgang af de kommunale red-
ningsberedskabers risikobaserede dimensioneringsplaner samt spørgeskema-
data, som har været indsamlet til brug for denne analyse hos de kommunale 
redningsberedskaber. 

De kommunale redningsberedskaber er forskellige mht. størrelse, geografi, 
risikoobjekter, demografi, driftsform og finansiering. Denne forskellighed har 
betydet, at der er gennemført særskilte drøftelser med hvert enkelt kommunalt 
redningsberedskab.  

Desuden er der gennemført workshops med de kommunale redningsberedska-
ber under ét for at teste tværgående konklusioner af analyser samt sikre rele-
vans, anvendelighed og implementérbarhed af undersøgelsens anbefalinger.  

Som led i analysen er der også gennemført interviews med Forsvarskomman-
doen, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet og re-
præsentanter for §60-selskabernes ejerkommuner.  

Alle analyser og udkast til konklusioner er kvalificeret gennem samarbejde med 
sekretariatet for undersøgelsen.  

Opbygning af analysen  
Hovedfokus for den samlede analyse er at belyse de kommunale redningsbe-
redskabers robusthed og dimensionering.  

Til det formål er gennemført to delanalyser af henholdsvis de kommunale red-

ningsberedskabers dimensionering og af de kommunale redningsberedskabers 

indsatser. Analyserne bidrager hver for sig til at belyse de kommunale red-
ningsberedskabers planlægning og opgaveløsning og gennemgås derfor sepa-
rat, jf. afsnit 2.2 og kapitel 3.  

Der findes ikke veldefinerede metoder til måling af robusthed. Derfor baserer 
analysen af de kommunale redningsberedskabers robusthed sig på et antal 
robusthedsindikatorer, som er blevet udvalgt og valideret i samarbejde med 
redningsberedskaberne. Der er her tale om en forholdsvis bred tilgang til be-
grebet robusthed, idet indikatorerne omfatter et bredt spektrum af forhold, som 
både vedrører de kommunale redningsberedskabers dimensionering og deres 
indsatser.  

Analysen af de kommunale redningsberedskabers robusthed trækker derfor på 
resultaterne af begge analyser, som er kombineret hvor relevant, jf. afsnit 1.5, 

som redegør for hovedresultaterne af disse analyser.  

  

ROBUSTHED BELYSES VED  
INDIKATORER, SOM TRÆKKER 
PÅ ANALYSERNE AF DIMENSI-
ONERING OG INDSATSER 

OMFATTENDE INVOLVERING 
AF DE KOMMUNALE RED-
NINGSBEREDSKABER OG AF 
BEREDSKABSSTYRELSEN 

ANALYSEN HVILER PÅ ET 
BREDT OG FORSKELLIGARTET 
DATAGRUNDLAG  
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 De kommunale redningsberedskabers dimensionering 
Der er foretaget en analyse, som beskriver, hvordan de kommunale rednings-
beredskaber er dimensioneret på en række parametre samt årsagerne til denne 
dimensionering, herunder betydningen af processen med udarbejdelsen af de 
risikobaserede dimensioneringsplaner5.  

Analysen er baseret både på tilgængelige kapacitetsdata fra ODIN-databasen, 
indsamlede spørgeskemabesvarelser fra de kommunale redningsberedskaber, 
gennemgang af de risikobaserede dimensioneringsplaner for de enkelte red-
ningsberedskaber, Beredskabsstyrelsens udtalelser til disse samt interviews 
med de enkelte kommunale redningsberedskaber.  

 

De kommunale redningsberedskaber er dimensioneret med udgangspunkt i 
lokale risici – den såkaldte risikobaserede dimensionering.  

Alle de kommunale redningsberedskaber har udarbejdet planer for den risiko-
baserede dimensionering. På landsplan har de kommunale redningsbered-
skaber 285 stationer og knap 1.900 ansatte brandfolk og ca. 70 indsatsledere 
på vagt. 

Risiciene i kommunerne er forskellige, hvilket naturligt også giver forskelle i 
de enkelte kommunale redningsberedskabers dimensionering, både i forhold 
til stationernes dækningsområder og ansættelsesformer for brandfolk og ind-
satsledere.  

Forskellene i risici og dermed i dimensioneringen kan blandt andet forklares 
ud fra det historiske hændelsesbillede og ud fra forskelle i geografiske og 
demografiske forhold. Hertil kommer betydningen af tidligere lovgivnings 
normerende principper, som både er baggrunden for den nuværende stati-
onsplacering og dimensionering, men som også stadig anvendes som di-
mensionerende principper i nogle kommunale redningsberedskaber ved ju-
steringer i redningsberedskabets dimensionering eller ved sammenlægninger 
af redningsberedskaber.  

Dimensioneringen de seneste år har især været rettet mod at fastlægge og 
harmonisere serviceniveauer i de nyetablerede kommunale redningsbered-
skaber. Dimensionering baseret på risikoanalyser – især rettet mod fremtidige 
og større hændelser - har i den forbindelse spillet en mindre rolle.  

De fleste redningsberedskaber har dog foretaget analyser af større risici som 
led i udarbejdelsen af de eksisterende risikobaserede dimensioneringsplaner. 
Sammenhængen mellem risici og dimensionering i de risikobaserede dimen-
sioneringsplaner har dog været utydelig og bør styrkes i det fremadrettede 
arbejde med risikobaseret dimensionering.  

For fremadrettet at styrke sammenhængen mellem risici og dimensionering er 
der brug for et nyt koncept for den risikobaserede dimensioneringsproces, 
hvis dimensioneringen skal holde trit med de forventede ændringer i risikobil-
ledet og fortsat skal understøtte og bidrage til at styrke robustheden. Under-

 
5 Jf. bek. nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale  
redningsberedskab. 
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støttende analytiske værktøjer kan ligeledes forstærkes og konceptet kan 
med fordel blive mindre input- og kapacitets-fokuseret og i højere grad blive 
fokuseret på redningsberedskabets effektskabelse og robusthed.  

Efter etablering af de nye og større kommunale beredskabsenheder er der 
kommet øget fokus på udviklingen af indsatsledelsen og i forlængelse heraf 
på behovet for operativ ledelsesstøtte til indsatslederne på skadestedet. 

Der er dog fortsat store forskelle på, hvorledes denne ledelsesstøtte er etab-
leret, ligesom der er store forskelle på, hvorledes den operative ledelsesstøtte 
er it-understøttet. Dette afhænger bl.a. af, hvorledes det enkelte kommunale 
redningsberedskab har valgt at organisere deres tilknyttede vagtcentral. 

 
Kapaciteter i det kommunale redningsberedskab6 
De kommunale redningsberedskaber anvender i alt 285 beredskabsstationer, 
som huser de operative kapaciteter, dvs. vagtsat mandskab og redningsudstyr. 
Tallet har været stabilt i en årrække med få eksempler på ændringer i stations-
strukturen.  

Stationerne er bemandet af fuldtids-, deltids-, eller frivillige brandfolk. 70 procent 
er stationer med deltidsansatte. Knap 10 pct. af stationerne er bemandet med 
fuldtidsansatte eller med en kombination af fuld- og deltidsansatte. Sidstnævnte 
er primært centreret omkring de tre største byer og deres forstæder. Stationer 
med bemanding af frivillige brandværnsforbund findes i Sønderjylland og dæk-
ker et relativt lille indbyggertal. 

Der er knap 1.900 vagtsatte holdledere og brandfolk og ca. 70 vagtsatte ind-
satsledere i de kommunale redningsberedskaber på tværs af landet.  

Samlet set har de kommunale redningsberedskaber godt 9.500 brandfolk, ind-
satsledere og øvrige ledere, heraf godt 3.000 frivillige med kontraktlig tilknytning 
til redningsberedskaber. Heraf indgår knap 1.300 frivillige i Sønderborg Brand 
og Redning Brandvæsen og Brand og Redning Sønderjylland7. Det store antal 
frivillige i Sønderjylland afspejler en særlig driftsform i denne landsdel, hvor 
redningsberedskaberne er baseret på frivillige brandværn.  

Vagtberedskabet kan reetableres gennem vagtsætning af yderligere personale 
samt frivillige eller ved træk på assisterende kapaciteter fra andre kommunale 
redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen.  

Beredskabsstyrelsen indgår i varierende omfang med kapaciteter i redningsbe-
redskabernes planlægning af indsatser. Kommunale redningsberedskaber med 
kortere afstand til nærmeste beredskabscenter trækker i højere grad på Bered-
skabsstyrelsen som assistanceberedskab end kommunale redningsberedska-
ber, der ligger længere væk fra Beredskabsstyrelsens centre.  

Der er mange eksempler på samarbejde mellem kommunale redningsbered-
skaber og andre aktører om assisterende kapaciteter. Samarbejder med civile 
aktører, herunder offentlige myndigheder og private virksomheder, er med til at 
øge robustheden af det samlede redningsberedskab. 

 
6 Se også afsnit 3.2 for en uddybning.  
7 Oplysninger om antal ansatte og frivillige hos KRB er indhentet fra KL 
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Operativ ledelsesstøtte og it-understøttelse8  
Hos langt de fleste redningsberedskaber har indsatslederen mulighed for at få 
støtte fra en vagtcentral. Hos en række redningsberedskaber kan støtte gives 
fra en chefvagt eller en operationschef.  

Vagtcentralerne er således bemandet med varierende kompetenceniveauer. 
Flere af de mindre vagtcentraler er bemandet af kommunale medarbejdere, 
mens andre er bemandet af brandfolk og indsatsledere. Syv af de 24 kommuna-
le redningsberedskaber har en operativ chef eller chefvagt i bagvagt, som kan 
give beredskabsfaglig operativ støtte til indsatslederen. To steder i landet er der 
en særligt uddannet operationschef på vagtcentralen døgnet rundt, hvoraf ope-
rationschefen i Hovedstadsområdet dækker flere kommunale redningsbered-
skaber.  

Der er i dag forskelle i den teknologiske understøttelse af de kommunale red-
ningsberedskabers operative ledelse, både på skadesstedet og i baglandet. 
Enkelte større redningsberedskaber og vagtcentralsamarbejder har foretaget 
væsentlige investeringer i it-systemer til at understøtte indsatslederens opgaver 
og skabe overblik på vagtcentralerne, mens de mindre redningsberedskaber 
generelt benytter sig af en outsourcet vagtcentralløsning med dertilhørende it-
understøttelse og har en mindre grad af teknologiunderstøttet indsatsledelse. 

Den operative ledelsesstøtte er under udvikling, og der er flere beredskaber, 
som har arbejdet med koncepter herfor efter udenlandsk forbillede. Både tilba-
gemeldinger fra de kommunale redningsberedskaber samt indenlandske og 
udenlandske erfaringer understøtter, at sammenhængende og professionel 
operativ ledelsesstøtte spiller en afgørende rolle for håndtering af større og 
samtidige hændelser.  

 
Årsager til dimensionering af de kommunale redningsberedskaber9 
Analyserne har afdækket fire forhold med betydning for redningsberedskaber-
nes dimensionering:  

• Dimensioneringen er i et vist omfang historisk betinget, da lovgivningen 
frem til midten af 00’erne detaljeret normerede de kommunale 
redningsberedskabers dimensionering med hensyn til bemanding, 
afgangstid, udrykningstid og slukkende enheder. I dag findes ikke lignende 
lovkrav med undtagelse af et krav om 5-minutters afgangstid. Hertil 
kommer, at den historiske kommunestruktur fra før 2007 genfindes i den 
eksisterende brandstationsstruktur. Der er kun få eksempler fra nyere tid 
på tilpasning af stationsstruktur i redningsberedskaberne. 

• Geografi og befolkningstæthed spiller en central rolle. I områder med høj 
befolkningstæthed er dette den afgørende faktor for dimensioneringen, 
mens det i mere tyndt befolkede områder i højere grad er geografien, som 
bestemmer dimensioneringen med afsæt i aftalte responstider.  

• Ejerkommunernes prioritering påvirker serviceniveau og dermed 
dimensionering gennem krav til responstid, stationer og størrelsen af 
slukningstog. Disse krav har spillet en stor rolle ved dannelsen af 
beredskabsfællesskaberne i 2015 og 2016. Nogle fællesskaber har valgt et 
ensartet serviceniveau, mens andre arbejder med differentiering gennem 

 
8 Se også afsnit 3.6 for en uddybning. 
9 Se også afsnit 3.1 for en uddybning. 
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mulighed for tilkøb, f.eks. af fuldtidsbemanding, størrelse på slukningstog, 
responstider mv. 

• Risici spiller en rolle, bl.a. som følge af lovkrav om risikobaserede 
dimensioneringsplaner. Redningsberedskabernes indsatsledelse, 
mandskab og materiel dimensioneres primært efter historiske hændelsers 
placering, type og omfang. Planlægning efter risikoobjekter med lav 
uheldssandsynlighed forekommer i omkring halvdelen af 
redningsberedskaberne. De aktuelle dimensioneringsplaner indeholder få 
eksempler på ændring i dimensioneringen som en direkte følge af de 
gennemførte  risikovurderinger. Som generel betragtning spiller 
klimaændringer en relativ beskeden rolle i dimensioneringen, selv om flere 
redningsberedskaber har planer for håndtering af klimahændelser.   
 

De risikobaserede dimensioneringsplaner10 
De risikobaserede dimensioneringsplaner udarbejdes af hvert kommunalt red-
ningsberedskab som minimum i hver valgperiode. år. Beredskabsstyrelsen afgi-
ver en udtalelse over planen, som skal forelægges kommunalbestyrelsen (eller 
den fælles beredskabskommission) sammen med den risikobaserede dimensi-
oneringsplan, når sidstnævnte skal godkendes.  

Gennemgangen af dimensioneringsplanerne viser, at planerne har meget for-
skelligt omfang, og at de skal tjene flere formål på samme tid. De fleste følger 
vejledningen om risikobaseret dimensionering fra Beredskabsstyrelsen, mens 
enkelte kun meget overordnet beskriver redningsberedskabets dimensionering.   

De fleste af de aktuelle risikobaserede dimensioneringsplaner blev udarbejdet i 
forlængelse af sammenlægninger af redningsberedskaberne i perioden 2015-
2016. Det betyder, at planerne i mange tilfælde er udarbejdet ved sammen-
skrivning af dimensioneringsplaner fra de tidligere kommunale redningsbered-
skaber. Der ses en generelt højere kvalitet og dybde i de planer, som er udar-
bejdet i 2017 og 2018, dvs. efter sammenlægningerne. 

Koblingen mellem risikoanalyse og dimensionering er forskellig på tværs af 
planerne. I mange tilfælde konkluderes der ikke – eller kun overordnet – på 
risikoanalyserne. Det er ikke tydeligt beskrevet i de risikobaserede dimensione-
ringsplaner, hvordan risikoanalyserne påvirker dimensioneringen af redningsbe-
redskabet.  

Der er en generel god bredde i risikoanalyserne, som forholder sig til et bredt 
udsnit af risici. Halvdelen af de kommunale redningsberedskaber har udarbejdet 
scenarier for hændelser af en størrelse, som kræver involvering af mere end 
eget beredskab. 

Alle beredskaber gennemfører den lovpligtige uddannelse, ligesom de fleste 
beredskaber gennemfører målrettede og tematiserede øvelser. Planlægningen 
af uddannelse, øvelser og forebyggelse er de fleste steder ikke koblet sammen 
med risikoprofilen eller fastlagte målsætninger.  

To redningsberedskaber forholder sig i deres risikobaserede dimensionerings-
plan til, hvilket udbytte de ønsker af uddannelse. Seks redningsberedskaber 
oplyser, at der kun i begrænset omfang er øvelser ud over dem, der indgår i 
den lovpligtige uddannelse. Enkelte (fuldtids)beredskaber gennemfører øvelser 

 
10 Se også afsnit 3.1.1 for en uddybning. 
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så hyppigt, at der foretages analyser af effekten på responstid af, at en station 
er på øvelse, mens andre stationer dækker stationsområdet. 

De fleste planer indeholder afsnit om forebyggelse og anviser tiltag eller projek-
ter, som ønskes gennemført i den næste planperiode. I 10 ud af 24 planer fore-
tages en prioritering af forebyggelsestiltag. 3 af 24 planer indeholder refleksio-
ner over, hvilke tiltag der giver den største effekt.  

Der er få redningsberedskaber, der har beskrevet deres robusthed, herunder i 
forhold til samtidighed, ledelsesmæssig involvering og genetablering og afløs-
ning ved længerevarende hændelser. Beskrivelser af robusthed indgår ikke 
som en del af kravene til udformningen af de risikobaserede dimensionerings-
planer. 

Beredskabsstyrelsens koncept for de risikobaserede dimensioneringsplaner 
fokuserer på nuværende tidspunkt kun i begrænset omfang på redningsbered-
skabets effektskabelse og robusthed. De kommunale redningsberedskaber har 
efterlyst et nyt koncept og tilhørende vejledninger. Beredskabsstyrelsen har 
igangsat det indledende arbejde med at revidere koncept og vejledninger, bl.a. 
med en ny bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering (med virkning pr. 
15. november 2019) samt en igangværende revision af vejledningen om planen 
for det kommunale redningsberedskab. 

 De kommunale redningsberedskabers indsatser  
Der er foretaget en analyse af udviklingen de seneste 10 år i omfang og karak-
ter af alarmer og tilknyttede hændelser, som har krævet indsættelse af de 
kommunale redningsberedskaber.  

Analysen belyser desuden omfanget af assistancer mellem de kommunale red-
ningsberedskaber indbyrdes og fra Beredskabsstyrelsen. Datagrundlaget giver 
ikke mulighed for at belyse udviklingen over en længere tidsperiode, hvorfor der 
alene gives en status for situationen i de seneste tre år efter strukturreformen.  

På tilsvarende vis gives en status for mandtimeforbruget på reelle alarmer og 
fordelingen heraf på kommunale og statslige personaleressourcer for de sene-
ste tre år. Endelig belyses udviklingen i responstider siden 2012, og der gives 
en status for indsatsen for den borgerrettede brandforebyggelse.    

Analysen er baseret både på tilgængelige data for hændelser, indsatte kapaci-
teter, assistancer og responstider fra redningsberedskabets Online Dataregi-
strerings- og Indberetningssystem (ODIN), suppleret med spørgeskemabesva-
relser fra de kommunale redningsberedskaber til belysning af bl.a. den borger-
rettede brandforebyggelse. Hvor relevant er data og analyser blevet suppleret 
med input fra interviews med de enkelte kommunale redningsberedskaber og 
med Beredskabsstyrelsen.  

 

Antallet af reelle alarmer (hændelser) falder. Det er især antallet af brande, 
som falder. Omfanget af blinde alarmer, som ikke kræver samme grad af 
operativ indsats fra de kommunale redningsberedskaber, stiger derimod. 
Blinde alarmer falder dog relativt til udbredelsen af automatiske brandalarme-
ringsanlæg. 

Det er ikke muligt med de data, som er til rådighed, at drage nogen generel 

EGENTLIGE REDEGØRELSER 
FOR ROBUSTHED FORE-
KOMMER SJÆLDENT   

REGELSÆTTET TRÆNGER TIL 
AT BLIVE FORNYET 

HOVEDINDTRYK FRA  
ANALYSEN AF INDSATS 
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konklusion, om hvorvidt antallet af større, f.eks. klimarelaterede, hændelser 
stiger eller ej.  

De kommunale redningsberedskaber klarer 98 pct. af alle hændelser uden 
assistance udefra. Når der er brug for assistance fra Beredskabsstyrelsen, er 
det typisk i forbindelse med større og/eller længerevarende hændelser.  

Generelt bliver anmodninger fra kommunale redningsberedskaber om assi-
stancer fra Beredskabsstyrelsen imødekommet. På landsplan stiger respons-
tider svagt i de kommunale redningsberedskaber. Det kan henføres til æn-
dringer i fremkommelighed og i hændelsesmønstre og ikke til ændringer i 
dimensioneringen. 

Den borgerrettede brandforebyggelse er ikke eksplicit reguleret i Beredskabs-
loven. Indsatsen varetages derfor forskelligt i de enkelte kommunale red-
ningsberedskaber.    

 
 
Alarmer og hændelser11 
De kommunale redningsberedskaber blev i 2018 alarmeret i 42.800 tilfælde. 
Tallet er steget svagt de seneste 10 år, fordi antallet af blinde alarmer vokser. I 
dag er 45 pct. af alle alarmer hos de kommunale redningsberedskaber blinde 
eller falske, dvs. alarmer uden en reel hændelse bag12. Antallet af reelle alarmer 
falder omvendt og lå i 2018 på ca. 23.000 årligt. Det bemærkes, at blinde alar-
mer ikke stiger i samme takt som udbredelsen af automatiske brandalarm-
detektorer (ABA-detektorer). 

Samlet set falder de kommunale redningsberedskabers operative aktivitet til 
reelle alarmer svagt. Tendensen er generel for alle kommunale redningsbered-
skaber. 

60 pct. af alle reelle alarmer vedrører brand, mens forurening og trafikulykker 
udgør hovedparten af de øvrige hændelser. Forekomsten af brande falder og er 
årsagen til det samlede fald i reelle alarmer siden 2009. De andre større hæn-
delsestyper som trafikuheld og forurening har ligget på et nogenlunde stabilt 
niveau de seneste 10 år13. 

Der findes ikke data, som belyser udviklingen i omfanget af større hændelser14 
de sidste 10 år. Tal for de seneste 3 år viser, at der som gennemsnit er omkring 
600 større hændelser om året, svarende til ca. 2½ pct. af det samlede antal 
reelle alarmer.   

  

 
11 Se også afsnit 2.2 for en uddybning. 
12 En blind alarm er afgivet utilsigtet eller i god tro, mens falske alarmer angives i ond tro, dvs. som 
en bevidst handling. I begge tilfælde er der tale om alarmer uden brand eller anden skade eller 
overhængende fare herfor. 
13 Der forelægger ikke sammenhængende dataserier for klimarelaterede hændelser for de seneste 
10 år. 
14 I denne analyse er større hændelser defineret som hændelser med minimum fem indsatte køre-
tøjer og med en nettoindsatsvarighed over 3 timer. Nettoindsatsvarigheden er den tid, den operative 
indsats pågår på skadestedet. 

DE BLINDE ALARMER STIGER  
I ANTAL OG DE REELLE ALAR-
MER, SPECIELT TIL BRAND, 
FALDER 

60 PCT. AF ALLE ALARMER 
VEDRØRER BRAND 

DER ER CA. 600 STØRRE  
HÆNDELSER OM ÅRET.   
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Indsatser15 
På landsplan håndterer de kommunale redningsberedskaber i gennemsnit 98 
pct. af alle hændelser16 uden assistance. På tværs af redningsberedskaberne 
varierer andelen mellem 95 og 99 pct., dog med undtagelse af Bornholms 
Brandvæsen17.  

I ca. 400 tilfælde om året bliver der tilkaldt assistance udefra. Assistancen 
kommer i ca. 1/3 af tilfældene fra andre kommunale redningsberedskaber, 
mens ca. 2/3 af assistancerne ydes af Beredskabsstyrelsen.  

Beredskabsstyrelsens assistancer til de kommunale redningsberedskaber er 
som regel længerevarende, typisk i forbindelse med større brande og vejrligs-
betingede hændelser. Det gennemsnitlige mandtimeforbrug pr. assistance fra 
Beredskabsstyrelsen er således ca. 10 gange højere end for den gennemsnitli-
ge mellemkommunale assistance.  

Det samlede statslige og kommunale mandtimeforbrug på reelle alarmer udgør i 
størrelsesordenen 212.000 timer årligt18. Heraf udgør det kommunale mand-
timeforbrug knap 187.000 timer årligt19. De kommunale redningsberedskaber 
leverer ca. 88 pct. af det samlede antal medgåede mandtimer til reelle alarmer, 
mens Beredskabsstyrelsen leverer de resterende 12 pct. af mandtimerne, sva-
rende til i gennemsnit 25.000 timer20.  

På landsplan er responstiden21 i de kommunale redningsberedskaber steget fra 
7,6 min. i 2012 til 8,0 min. i 2018, svarende til ca. 5 pct. To ud af tre kommunale 
redningsberedskaber har haft stigende responstider i perioden. Det varierer på 
tværs af redningsberedskaberne, om det er ændret afgangstid eller kørselstid, 
der driver ændringen af responstid. Analyser viser, at ændringerne ikke kan 
henføres til dimensioneringen, men i stedet til andre forhold, herunder ændrin-
ger i hændelsesmønstre og fremkommelighed.  

Nettoindsatsvarigheden for de kommunale redningsberedskabers indsatser er 
nogenlunde uændret siden 2012, men ligger dog i 2018 på et højere niveau end 
i de forudgående år. Det højere niveau i 2018 skyldes bl.a. omfattende natur-
brande og øvrige brande i det fri hen over sommeren. 

 
15 Se også afsnit 3.2.3, afsnit 3.3 og afsnit 3.5 for en uddybning. 
16 Hændelser henviser til reelle alarmer – det vil sige de ca. 23.000 udrykninger til uheld og ulykker, 
hvor redningsberedskabet rent faktisk gennemfører en indsats, eller uheld og ulykker som kunne 
have udviklet sig til indsatskrævende hændelser. 
17 Bornholms Brandvæsen håndterer ca. 88 pct. af alle reelle alarmer. Det skyldes både aftaler 
med Beredskabsstyrelsen og at opgørelsen af egenhåndtering er relativ følsom overfor udsving i 
assistancemodtagelse givet den lavere frekvens af reelle alarmer på Bornholm. 
18 Gennemsnit for mandtimeforbrug i 2017 og 2018. Der er foretaget en korrektion på godt 40 BRS 
ID’er med forkerte tidsstempler i perioden 2016-2018. De forkerte tidsstempler medfører et for højt 
mandtimetal i opgørelser for samme periode. Opgørelsen her afviger således fra Redningsbered-
skabet i tal for 2018. Korrektionen vil indgå i Redningsberedskabet i tal i 2019. 
19 Mandtimeforbruget på blinde og falske alarmer udgør i gennemsnit omkring 24.000 timer i 2017-
2018. Dette er ikke genstand for yderligere analyse. 
20 I opgørelsen af mandtimer medregnes transport til skadestedet. Hjemtransport og reetablering 
medregnes ikke. Der medregnes timer for al redningsberedskabsmæssigt personel, der deltager på 
indsatsen inklusive frivillige, jf. også assistancebestemmelsernes bilag 3 i ODIN-vejledningen.  
21 Responstiden opgøres som perioden fra alarmering til første køretøj er fremme på skadestedet, 
dog ikke indsatslederen. Responstiden er i hovedtræk påvirket af afgangstiden fra stationen efter 
alarmering samt kørselstiden frem til skadestedet, hvor sidstnævnte igen kan være påvirket af 
karakteren af hændelsen.  

 

DE KOMMUNALE REDNINGS-
BEREDSKABER HÅNDTERER 98 
PCT. AF ALLE HÆNDELSER 
UDEN ASSISTANCE UDEFRA 

DER ER 400 ASSISTANCER OM 
ÅRET. 2/3 KOMMER FRA BE-
REDSKABSSTYRELSEN, TYPISK 
IFM. BRAND OG/ELLER LÆN-
GEREVARENDE HÆNDELSER 

RESPONSTIDEN ER STEGET 5 
PCT. SIDEN 2012. DET SKYLDES 
ET ÆNDRET HÆNDELSESMØN-
STER OG IKKE EN ÆNDRET  
DIMENSIONERING 
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Den borgerrettede brandforebyggelse er ikke eksplicit reguleret i Beredskabslo-
ven. Derfor varetages indsatsen forskelligt i de enkelte kommunale redningsbe-
redskaber.  

Det er frivilligt for de kommunale redningsberedskaber at deltage i de nationale 
forebyggelseskampagner. 15 kommunale redningsberedskaber medvirkede i et 
eller flere nationalt koordinerede borgerettede brandforebyggelsestiltag og gen-
nemførte derudover lokale forebyggelsestiltag i 2018. Fire kommunale red-
ningsberedskaber gennemførte kun lokale borgerrettede brandforebyggelsestil-
tag i 2018. 

Nationalt koordinerede forebyggelsestiltag – f.eks. Brandsikker bolig og Lær 
børn om brand – gennemføres hver især af hhv. 11 og 13 kommunale red-
ningsberedskaber.  

 De kommunale redningsberedskabers robusthed  
Hovedfokus for den samlede analyse er at belyse de kommunale redningsbe-
redskabers robusthed og dimensionering.  

Vurderingen af de kommunale redningsberedskabers robusthed hviler på en 
analysemodel med i alt 8 robusthedsindikatorer, som er blevet udvalgt og vali-
deret i samarbejde med redningsberedskaberne.  

Indikatorerne omfatter: 

1. planlægning af beredskabet 
2. stationer, mandskab og materiel 
3. responstid og indsatsvarighed 
4. simultankapacitet og resiliens 
5. samarbejder og assistancer 
6. operativ ledelsesstøtte 
7. øvelse, træning og uddannelse  
8. forebyggelse. 

Der er her tale om en forholdsvis rummelig tilgang til begrebet robusthed, idet 
indikatorerne omfatter et bredt spektrum af forhold, som både vedrører de 
kommunale redningsberedskabers dimensionering og deres indsatser. Analy-
sen trækker derfor på resultaterne af både dimensionerings- og indsatsanaly-
serne, som er kombineret hvor relevant, jf. også gennemgangen i afsnit 1.3 og 

afsnit 1.4.  

Resultaterne heraf er suppleret med et antal yderligere analyser, hvor relevant.  

Vurderingen af robustheden er baseret på en analyse af den aktuelle dimensio-
nering, af de historiske indsatser og en detaljeret gennemgang af de eksiste-
rende risikobaserede dimensioneringsplaner, jf. også kapitel 2 og 3. Analysen 
har derfor ikke været tilrettelagt med henblik på at kunne konkludere, om de 
kommunale redningsberedskaber i fremtiden vil være robuste over for større 
ulykker og katastrofer. 

 
De otte robusthedsindikatorer  
Alle kommuner har udarbejdet planer for den risikobaserede dimensionering. 
Tyngden i risikoanalyserne er lagt på dagligdags hændelser og baseres på 
historiske data. Analyser af store, herunder klimarelaterede, hændelser har en 
mindre vægt i analyserne.  

NÆSTEN ALLE GENNEMFØRER 
BORGERRETTEDE BRANDFO-
REBYGGELSESTILTAG, MEN 
MED FORSKELLIG KARAKTER 
OG INDHOLD  

ANALYSEN SKER PÅ BASIS AF 
EN BRED TILGANG TIL FOR-
HOLD SOM HAR BETYDNING 
FOR ROBUSTHED 

1. PLANLÆGNING AF  
REDNINGSBEREDSKABET  
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En række forhold giver anledning til forskelle i dimensionering. Det gælder bl.a. 
risici, geografi, demografi (befolkningstæthed), historik, regulering og ejerkom-
munernes prioriteringer 

Dimensioneringen de seneste år har især været rettet mod at fastlægge og 
harmonisere serviceniveauer i de nyetablerede kommunale redningsberedska-
ber. Dimensionering baseret på risikoanalyser – især rettet mod fremtidige og 
større hændelser - har i den forbindelse spillet en mindre rolle, om end ca. 
halvdelen af redningsberedskaberne har foretaget analyser af større risici. Der 
er gennemgående ikke en direkte kobling mellem risici og dimensionering i de 
risikobaserede dimensioneringsplaner.  

Gennemgangen af de risikobaserede dimensioneringsplaner efterlader et bille-
de af store forskelle i planernes form og indhold. Der er vurderingen, at der er 
brug for et nyt koncept for den risikobaserede dimensioneringsproces, samt 
udvikling af de data- og analyseværktøjer, som skal understøtte den, hvis di-
mensioneringen fortsat skal understøtte robustheden og holde trit med de for-
ventede ændringer i risikobilledet. 

Analysen viser, at den hidtidige planlægning og dimensionering af stationer, 
vagtsat mandskab, køretøjer og øvrigt materiel har matchet det historiske risi-
kobillede og dermed kravene til at kunne levere en forsvarlig indsats. 

Der er kun få og kortvarige eksempler på, at de kommunale redningsberedska-
ber, selv i et usædvanligt år som 2018 med ekstraordinært mange naturbrande, 
er løbet tør for operative kapaciteter.  

Den gennemsnitlige responstid er siden 2012 gået marginalt op. En væsentlig 
del af stigningen vedrører 2018, hvor et ekstraordinært hændelsesmønster med 
mange naturbrande har trukket i retning af en øget gennemsnitlig responstid.  

Mere generelt peger omfanget og baggrunden for den konstaterede stigning i 
responstiden ikke i retning af, at der skulle være generelle problemer med ro-
bustheden af de kommunale redningsberedskaber. Således kan der ikke påvi-
ses ændringer i dimensioneringen, der påvirker responstiden. 

Nettoindsatsvarigheden for alle alarmer falder på landsplan i perioden 2012-
2017, men stiger fra 2017 til 2018. De statistiske analyser viser, at forskydnin-
ger i reelle alarmer og forekomsten af brande i perioden påvirker udviklingen i 
nettoindsatsvarigheden. Der er ikke belæg for at drage konklusioner om de 
kommunale redningsberedskabers robusthed på dette grundlag.  

Analysen viser, at der er tilstrækkeligt med slukkende enheder til rådighed, når 
de kommunale redningsberedskaber anskues på tværs af dækningsområder. 
Slukkende enheder kan således nå frem til de fleste steder i Danmark inden for 
15 minutter. I alle brofaste dele af landet kan mindst én slukkende enhed være 
fremme inden for 15-30 minutter.  

Næsten alle kommunale redningsberedskaber angiver i spørgeskemaundersø-
gelsen at kunne opretholde indsatsledelsen i mere end to dage, hvis kun en 
indsatsleder er i gang. Redningsberedskaberne har almindeligvis indbyrdes 
aftaler, der giver adgang til at låne indsatsledere hos hinanden i situationer, 
hvor indsatsledelsen bliver tømt i eget redningsberedskab. 

I 2018 var det få redningsberedskaber, der havde alle slukkende enheder indsat 

på samme tid på trods af en usædvanlig høj forekomst af større og samtidige 
naturbrande i løbet af sommeren. Generelt fik redningsberedskaberne ikke brug 
for flere slukkende enheder og mandskab til betjening af disse end tilgængeligt 

4. SIMULTANKAPACITET  
OG RESILIENS  

2. STATIONER, MANDSKAB  
OG MATERIEL  

3. RESPONSTIDER OG  
INDSATSVARIGHED  
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med den forhåndenværende kapacitet og vagtsætning. På det mest belastede 
tidspunkt gennem hele 2018 havde 20 kommunale redningsberedskaber fortsat 
ledige slukkende enheder. I gennemsnit havde hvert redningsberedskab i 99,9 
pct. af tiden gennem 2018 ikke brug for flere aktive indsatsledere end normalt 
vagtsat. 

De kommunale redningsberedskaber håndterer 98 pct. af alle hændelser uden 
assistancer. Brand er den største enkeltstående hændelsestype, hvortil der 
tilkaldes assistancer. 2 ud af 3 anmodninger om assistancer rettes til Bered-
skabsstyrelsen og vedrører typisk større og/eller længerevarende hændelser.  

Der efterspørges ikke yderligere operativ støtte med generelle kapaciteter fra 
Beredskabsstyrelsen. Der efterspørges dog specialkapaciteter, der kan supple-
re de kommunale redningsberedskabers kapaciteter. 

Samarbejdsaftaler mellem kommunale redningsberedskaber om assisterende 
kapaciteter er udbredte. Der indgås også samarbejdsaftaler med en række 
andre civile aktører, som bidrager med adgang til ressourcer og specialmateriel. 
Det gælder bl.a. kommunale tekniske forvaltninger og private entreprenører. 
Endeligt indgås der aftaler med staten, herunder særligt Beredskabsstyrelsen 
om kapacitet, logistik og støtte samt specialmateriel. 

Hos de fleste kommunale redningsberedskaber kan indsatsledere modtage 
operativ støtte fra en vagtcentral. Vagtcentralerne er forskelligt dimensionerede, 
organiserede og bemandede. I 19 kommunale redningsberedskaber kan vagt-
centralen støtte med rekvirering af assistance og logistik. Syv kommunale red-
ningsberedskaber har derudover en operativ chef eller chefvagt på tilkald som 
bagvagt. To steder i landet er der særligt uddannede operationschefer på vagt-
centralen. De dækker tilsammen fem kommunale redningsberedskaber og om-
kring 40 pct. af befolkningen. 

Hovedstadens Vagtcentral har som den eneste et realtidsoverblik over alle ind-
satte og ledige kapaciteter på tværs af de kommunale redningsberedskaber i 
vagtcentralsamarbejdet. De øvrige kommunale redningsberedskaber har over-
blik over egne kapaciteter, men har ikke overblik over indsatte og disponible 
kapaciteter uden for eget dækningsområde. Et manglende overblik svækker 
muligheden for tværgående koordination og for at indsætte de rette kapaciteter, 
når hændelserne kræver, at der skal trækkes på andre kommunale redningsbe-
redskabers kapaciteter.  

De kommunale redningsberedskaber har desuden ikke overblik over relevante 
statslige kapaciteter uden for Beredskabsstyrelsens ressourcekatalog.   

Alle kommunale redningsberedskaber følger de statslige krav til uddannelse og 
øvelse. Men øvelse indgår i meget forskelligt omfang i de enkelte kommunale 
redningsberedskaber. Flere tværgående øvelser kan øge robustheden.  

Mange kommunale redningsberedskaber øver ekstraordinære hændelser og 
samarbejder om øvelser, men flere redningsberedskaber tilkendegiver, at der 
primært foretages skrivebordsøvelser af ekstraordinære hændelser, og at det er 
svært at frigøre ressourcer til at øve med brandfolk.   

Den borgerrettede brandforebyggelse prioriteres forskelligt på tværs af de 
kommunale redningsberedskaber. Det afspejler, at de kommunale redningsbe-
redskabers opgaver inden for borgerrettet brandforebyggelse ikke er eksplicite-
ret i Beredskabslovens kapitel 7 på samme måde som den tekniske brandfore-
byggelse. På den baggrund fortolkes borgerrettet brandforebyggelse som en 
ikke-lovpligtig ”kan” opgave fremfor en ”skal” opgave.  

7. ØVELSE, TRÆNING  
OG UDDANNELSE  

6. OPERATIV LEDELSESSTØTTE  

5. SAMARBEJDER OG  
ASSISTANCER  

8. FOREBYGGELSE  
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15 ud af 24 dimensioneringsplaner indeholder beskrivelser af sammenhæng 
mellem risikobillede og forebyggende tiltag, f.eks. ved at der i forbindelse med 
scenarieanalyser foreligger konkrete forebyggelsestiltag. Der forekommer sjæl-
dent en reel prioritering af forebyggelsestiltagene, og under halvdelen af de 
kommunale redningsberedskaber har fastlagt mål for forebyggelsesindsatsen.  

Undersøgelsen viser, at de fleste kommunale redningsberedskaber gennemfø-
rer borgerrettede brandforebyggelsestiltag enten som led i nationalt koordinere-
de kampagner eller lokalt tilrettelagte tiltag. Det er frivilligt for de kommunale 
redningsberedskaber at deltage i de nationale kampagner, hvilket forklarer, at 
ikke alle deltager i de nationalt koordinerede forebyggelsestiltag Brandsikker 

bolig og Lær børn om brand, som hver gennemføres af omkring halvdelen af de 
kommunale redningsberedskaber. 

 Udvalgte eksempler på god praksis  
Denne undersøgelse skal beskrive forskellige former for god praksis, som bi-
drager til at sikre robustheden i de kommunale redningsberedskaber, fx gen-
nem hensigtsmæssig dimensionering og samarbejde på tværs.  

De kommunale redningsberedskaber er meget forskellige med hensyn til geo-
grafiske og demografiske rammevilkår, hændelsesmønstre og risikobillede, 
organisering og størrelse samt driftsmodel, hvor spændet fra redningsbered-
skaber med hovedvægt på fuldtidsansatte brandfolk til redningsberedskaber 
baseret på frivillige brandværn er stort.  

Derfor kan god praksis komme til udtryk på forskellig måde, bl.a. på grund af 
disse variationer i rammer og vilkår. Således er eksemplerne på god praksis 
ikke kun hentet fra de største redningsberedskaber, men fra et bredt spektrum 
af kommunale redningsberedskaber med forskellig størrelse og rammevilkår. 

Formålet med eksemplerne er at understøtte udviklingen af samarbejde og 
videndeling på tværs af de kommunale redningsberedskaber samt samarbejdet 
med statslige aktører med henblik på at styrke den samlede robusthed på tværs 
af de kommunale redningsberedskaber. 

Eksemplerne er udvalgt på baggrund af Implements gennemgang af de risiko-
baserede dimensioneringsplaner samt spørgeskemabesvarelser og interviews 
med kommunale redningsberedskaber, ejerkommuner, Beredskabsstyrelsen og 
Beredskabsforbundet.   

De udvalgte eksempler er medtaget ud fra en vurdering af deres interesse og 
mulige potentiale for at kunne inspirere andre redningsberedskaber, idet det er 
de lokale forhold, som vil afgøre, hvilke af de udvalgte eksempler, der reelt kan 
inspirere og bidrage til øget robusthed. 

Der er udvalgt i alt 16 eksempler på god praksis som kan understøtte robusthe-
den i de kommunale redningsberedskaber, bl.a. gennem hensigtsmæssig di-
mensionering og samarbejde på tværs.  

Der henvises til bilag A med det samlede katalog for en mere indgående beskri-
velse, herunder eksempler på cases med redningsberedskabers konkrete an-
vendelse af god praksis. 

Tema 1. Dimensionering og risikoanalyse (3 eksempler) 
a) Risikobaseret dimensioneringsplan. Enkelte kommunale redningsbered-

skaber foretager analytisk prognosticering af byudvikling og ændret risici 
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med geo- og plandata. Der er også eksempler på simulering af scenarier for 
større hændelser f.eks. klimahændelser mv. hos enkelte 
redningsberedskaber. Flere har egentlige servicedeklarationer, der 
tydeliggør serviceniveauet over for borgere og virksomheder. Endelig er der 
eksempler på, at dimensioneringsplanerne efterprøves hos 
naboberedskaber og risikovirksomheder.   

b) Dimensionering, der sikrer tid til øvelser og uddannelse. Enkelte 
redningsberedskaber sikrer tid til større øvelser enten ved dimensionering 
eller aftaler om midlertidig stationsdrift eller forskydning af kapaciteter fra 
naboberedskaber, eller Beredskabsstyrelsen. 

c) Rekruttering til deltidsstillinger. En del steder ansættes brandfolk i 
fuldtidsstillinger til løsning af andre kommunale serviceopgaver. Der er også 
positive erfaringer med nationalt og lokalt koordinerede 
rekrutteringskampagner, central ledelsesmæssig deltagelse i rekruttering, 
samarbejde med andre beredskabsaktører om rekruttering, fokus på 
fastholdelse og uddannelse i opstartsperioden og ungdomsboliger til 
deltidsansatte brandfolk. 

Tema 2. Operativ ledelsesstøtte (5 eksempler) 
d) Vagtcentral med tværgående disponering.  I hovedstadsområdet deler flere 

kommunale redningsberedskaber vagtcentral. Her kan ressourcer afsendes 
og forskydes på tværs af redningsberedskaberne.  

e) Tværgående overblik over ledig kapacitet. Et enkelt sted i landet findes et 
vagtcentralsamarbejde, der har et fælles ressourceoverblik i realtid, hvor 
ledige og indsatte kapaciteter på tværs af redningsberedskaberne kan ses. 

f) Specialiseret operativ støtte til indsatslederen. Nogle redningsberedskaber 
har etableret specialiseret operativ støtte, så indsatslederen kan fokusere 
på indsættelse på skadesstedet.   

g) Taktisk støtte til indsatslederen. En del steder understøtter stabsoperatører 
indsatslederen på skadestedet i forhold til at indhente og videreformidle 
data, billeder, efterretninger mellem indsatsleder og vagtcentral. Der er 
også eksempler på, at der kan tilkaldes flere indsatsledere til skadesstedet 
som skadestedsledere ved større hændelser. Desuden er der eksempler på 
aftaler, hvor indsatsledere udlånes på tværs af redningsberedskaber ved 
særlige komplekse hændelser. 

h) Samlokaliseret vagtcentral. Enkelte redningsberedskaber har valgt at 
samlokalisere deres vagtcentral med regionale aktører (sundhedssektoren) 
og kommunale forvaltningsområder (f.eks. hjemmeplejen) for at fremme 
den tidlige koordination på tværs af aktørerne ved større hændelser.  

Tema 3. Øvelse, træning og uddannelse (3 eksempler) 
i) Fælles efteruddannelse af brandfolk. Enkelte kommunale redningsbered-

skaber samarbejder om planlægning og gennemførelse af 
vedligeholdelsesuddannelse. Og i nogle tilfælde i samarbejde med 
Beredskabsstyrelsen. 

j) Fælles efteruddannelse af indsatsledere. Der er en række eksempler, hvor 
kommunale redningsberedskaber med særlige erfaringer inden for 
specialiserede områder i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, udvikler 
nye uddannelsesaktiviteter. 

k) Fælles anvendelse af trænings- og øvelsesfaciliteter. I dag stiller både 
Beredskabsstyrelsen og en række kommunale redningsberedskaber deres 
trænings- og øvelsesfaciliteter til rådighed for hinanden.  

Tema 4. Samarbejde (3 eksempler) 
l) Formaliserede aftaler mellem kommunale redningsberedskaber om 

assisterende kapacitet. En række kommunale redningsberedskaber indgår 
formaliserede aftaler med andre kommunale redningsberedskaber om 
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assisterende kapacitet, som kan både være mandskab, køretøjer, 
specialudstyr, indsatsledelse, strategisk ledelse mv.   

m) Aftaler med andre aktører om assisterende kapacitet. En række kommunale 
redningsberedskaber indgår aftaler med andre lokale aktører om støttende 
kapacitet med særligt materiel, herunder ejerkommunernes tekniske 
forvaltninger og private entreprenører. 

n) Samarbejde om udviklingsopgaver. I en række tilfælde er KL, Danske 
Beredskaber, Beredskabsstyrelsen og/eller enkelte eller flere kommunale 
redningsberedskaber gået sammen, eventuelt med andre aktører, for at 
udvikle strategier, koncepter, metoder og retningslinjer.  

Tema 5. Borgerrettet forebyggelse (2 eksempler) 
o) Inddragelse af andre aktører i den borgerrettede forebyggelse. Flere 

kommunale redningsberedskaber samarbejder med kommunale 
forvaltninger og civile aktører om borgerrettede forebyggelsestiltag.   

p) Systematisk arbejde med nedbringelse af blinde alarmer. Halvdelen af 
redningsberedskaberne har i deres risikobaserede dimensioneringsplaner 
angivet en overordnet strategi for forebyggelse af blinde alarmer. En række 
redningsberedskaber forsøger at forebygge blinde alarmer gennem 
systematisk opfølgning på blinde alarmer med ABA-anlæggets ejere. Andre 
har analyseret på data fra ABA-anlæg med henblik på at målrette 
informationskampagner og andre tiltag, på de ejendomme, hvor risikoen for 
blinde alarmer er størst. 

 Forslag til øget robusthed 
Analysen af de kommunale redningsberedskabers robusthed er baseret på 
analyser af de historiske indsatser, den aktuelle dimensionering og de seneste 
risikobaserede dimensioneringsplaner. Analysen viser, at der ikke er grundlag 
for at komme med forslag, der generelt sigter mod at øge omfanget af den ope-
rative støtte til de kommunale redningsberedskaber. Disse vurderes således at 
have været robuste med hensyn til mandskab, stationsdækning og slukkende 
køretøjer og materiel, ligesom de kommunale redningsberedskaber ikke efter-
spørger yderligere operativ støtte i form af generelle kapaciteter fra Bered-
skabsstyrelsen.  

Forslagene retter sig i stedet mod andre områder, hvor undersøgelsen enten 
har identificeret et ønske om yderligere støtte fra Beredskabsstyrelsen, eller 
hvor der er identificeret et potentiale for at styrke robustheden gennem øget 
samarbejde.  

Som det fremgår af kommissoriet, fokuserer denne analyse særligt på det lø-
bende samarbejde mellem staten og de kommunale redningsberedskaber, idet 
samarbejdet mellem de kommunale redningsberedskaber indbyrdes dog også i 
et vist omfang er blevet berørt22.  

Alle parter, som har været involveret i denne analyse, udtrykker vilje til og øn-
ske om et velfungerende samarbejde i sektoren. Flere tilkendegivelser peger i 

 
22 Samarbejdet inden for rammerne af de enkelte fælleskommunale beredskabsenheder er også 
væsentligt for robustheden i den samlede opgaveløsning. Det har dog ikke været en del af opdraget 
for undersøgelsen at beskæftige sig med det interne samarbejde i de kommunale redningsbered-
skaber, herunder mellem ejerkommunerne.  
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retning af, at samarbejdet på tværs af stat og kommune er blevet forbedret de 
seneste år. Det er dog samtidig vores indtryk, at der på dette område vil være 
mulighed for at styrke samarbejdet og dermed styrke robustheden af rednings-
beredskabet.  

Det er vores anbefaling, at der fremover arbejdes med en partnerskabstilgang 
som ramme for det videre samarbejde om at styrke robustheden af det samlede 
beredskab.  

En sådan partnerskabsdrevet tilgang indebærer, at samarbejdet: 

• har opgaven i centrum og er drevet af en fælles forståelse af, hvordan den 
konkrete opgave ser ud, og af hvordan den løses bedst, så der skabes 
størst værdi for borger og samfund 

• er forpligtende og skaber resultater, som ikke kan opnås på andre måder 
• er ligeværdigt og skaber værdi ift. parternes egne målsætninger og 

opgaver 
• er kendetegnet ved klarhed om roller, ansvar, kompetencer og opgaver i 

forhold til opgaveløsningen  
• bringer de rigtige kompetencer i spil, uagtet formelle roller og ansvar 
• er baseret på en udstrakt gensidig tillid og anerkendelse af hinandens 

roller  

Denne tilgang er også lagt til grund for de konkrete forslag og anbefalinger, som 
stilles med henblik på at styrke den tværgående koordination og samarbejde i 
sektoren, både nationalt og regionalt på en række konkrete områder. 

En række af de skitserede forslag vil have udgiftsmæssige virkninger. De kon-
krete virkninger er ikke estimeret som en del af analysen og afhænger af den 
specifikke udmøntning og implementering af de skitserede forslag.  

Der stilles i alt otte forslag til at forbedre robustheden, jf. nedenstående oversigt. 
Der henvises til Bilag B for en uddybning og detaljeret beskrivelse af forslagene.  

• Med henblik på at sikre større sammenhæng mellem 
Beredskabsstyrelsens og de kommunale redningsberedskabers operative 
kapacitet kan der etableres et regionalt samarbejde om koordination af 
kapaciteter til håndtering af større hændelser. Samarbejdet har til formål at 
sammentænke Beredskabsstyrelsens og de kommunale 
redningsberedskabers kapaciteter med udgangspunkt i en systematisk 
afdækning af relevante risici. 

• Behovet for bedre koordinering og håndtering af logistik, mere overordnet 
beredskabsfaglig styring af samtidige og større hændelser samt et samlet 
overblik over kapaciteter kan løses gennem vagtcentraler med tværgående 
overblik over ledige og indsatte kapaciteter inden for 
sektoransvarsområdet. Den fulde effekt på robustheden opnås, hvis der i 
den forbindelse: 

 Etableres et samlet overblik over ledige og indsatte kapaciteter på tværs af de 
kommunale redningsberedskaber i realtid. Endvidere bør der etableres et til-
svarende overblik over Beredskabsstyrelsen kapaciteter.  

 Sker en styrkelse af den operative ledelsesstøtte gennem etablering af døgn-
bemandet operationsledelse og stabsorganisation på tværs af kommunale 
redningsberedskaber.   

 Sker styrkelse af samarbejdet om vagtcentralopgaven, hvor flere kommunale 
redningsberedskaber samarbejder om koordinering, håndtering af logistik, be-
redskabsfaglig styring og overblik over ressourcer. 

• Samarbejdet mellem de kommunale redningsberedskaber og med 
Beredskabsstyrelsen om øvelser og træning udbygges og systematiseres 
ved: 
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 Fælles afdækning af vigtige trænings- og øvelsestemaer.  
 At indholdet udvikles under inddragelse af al relevant national og international 

erfaring og viden. 
 At Beredskabsstyrelsen – hvor relevant – stiller trænings- og øvelsesfaciliteter 

til rådighed. 
 At de kommunale redningsberedskaber regelmæssigt træner og øver sam-

men på tværs og med Beredskabsstyrelsen, hvor det er relevant. 
• Beredskabsstyrelsen etablerer et overblik over Forsvarsministeriets 

samlede ressourcer med relevans for de kommunale 
redningsberedskabers indsats – særligt ved større eller længerevarende 
hændelser.  

• Samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, de kommunale 
redningsberedskaber og KL om udarbejdelse af et nyt koncept for de 
risikobaserede dimensioneringsplaner, med afsæt i følgende 
fremadrettede pejlemærker: 

 Tydeligere beskrivelse af det besluttede serviceniveau og de målsætninger, 
redningsberedskaberne har aftalt med ejerkredsen samt af foretagne ændrin-
ger og baggrunden for dem. Målsætningerne kan med fordel blive mere ef-
fektorienterede.  

 Tydeligere kobling mellem risikoanalyser og dimensioneringen og større fokus 
på store hændelser.  

 Tydeligere mål for udbyttet af samarbejdet mellem Beredskabsstyrelsen og de 
kommunale redningsberedskaber om dimensioneringsprocessen.  

 Bedre understøttelse fra Beredskabsstyrelsen af den risikobaserede  
dimensioneringsproces til de kommunale redningsberedskaber, som  
efterspørger dette, bl.a. gennem mere analytisk anvendelse af historiske data 
samt nye værktøjer til risikoanalyser af specielt ekstraordinære hændelser.  

• Forbedret kvalitet af data til indsatsanalytiske formål gennem følgende 
initiativer: 

 Øget automatisering af datafangsten  
 Mere klarhed og entydighed om registrering af assistancer og bedre lokal kva-

litetssikring af indberetninger.   
 Revision af ODIN-cirkulæret med henblik på at sikre indsamling af de analy-

tisk mest relevante oplysninger.  
 Øget udnyttelse af automatiseret datavalidering, herunder brug af testrobotter 

og machine learning baseret validering.  
 Nye data, herunder tredjepartsdata, som kan belyse kvalitet, resultater og ef-

fekter af redningsberedskabets indsats.  
 Forbedret funktionalitet og tilgængelighed ved udstilling af data.  

• Etablering af et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og de 
kommunale redningsberedskaber om udvikling af analytiske værktøjer, 
som stilles til rådighed for alle redningsberedskaber. Der kan f.eks. 
udvikles værktøjer, som gør det muligt at analysere responstider, 
robusthed – herunder ved samtidighed i hændelser, fremkommelighed og 
muligheder for fokusering af borgerrettet forebyggelse.  

• Der etableres et nationalt samarbejde omkring videns- og evidensudvikling 
på tværs af de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen. 
Efter behov kan eventuelt andre beredskabsaktører som politi og regioner 
inddrages i samarbejdet. Samarbejdet kan f.eks. omfatte: 

 Et nationalt forum med Beredskabsstyrelsen og de kommunale redningsbe-
redskaber og evt. andre aktører, der kan definere et nationalt program for ge-
nerering af ny beredskabsmæssig viden. 

 Etablering af overblik over og indsamling af relevant eksisterende viden på 
prioriterede områder såvel nationalt som internationalt. 

 Samarbejde med forskere og eksterne specialister, så der etableres et højt 
fagligt vidensniveau og sker en inddragelse af state-of-the-art-viden, som ikke 
findes i sektoren, om undersøgelsesmetoder og dataanalyse. 

  

UDVIKLING AF NYE  
ANALYTISKE VÆRKTØJER 

FORBEDRET KVALITET AF  
DATA TIL INDSATSANALYTISKE 
FORMÅL 

NATIONALT SAMARBEJDE OM 
UDVIKLING OG SPREDNING AF 
VIDEN OM GOD PRAKSIS PÅ 
BEREDSKABSOMRÅDET 

OVERBLIK OVER FORSVARS-
MINISTERIETS RESSOURCER 

UDVIKLING AF DEN RISIKO-
BASEREDE DIMENSIONERING 

Punkt 8, Bilag 1: Analyse-af-de-kommunale-redningsberedskabers-robusthed-og-dimensionering-2019-Hovedrapport.pdf



 

                                                                                         24 

 

 Rekruttering og støtte fra værnepligtige 
I forbindelse med undersøgelsen har de kommunale redningsberedskaber givet 
udtryk for, at støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige i det daglige bered-
skab vil være en ressourcetung opgave for mange kommunale redningsbered-
skaber. Særligt kan der peges på ressourceforbrug ved uddannelse af værne-
pligtige i lokalkendskab. 

Derudover vil der kun være et begrænset uddannelsesmæssigt udbytte for 
værnepligtige ved at indgå i (dag)vagter på deltidsberedskaber.  

Med styregruppens accept har tyngden i analysen derfor været rettet mod mu-
lighederne for at styrke rekrutteringen af værnepligtige efter endt uddannelse. 

Der er foretaget en analyse af i alt fem modeller. Der henvises til bilag C for en 
uddybning af de enkelte modeller samt vurderinger af fordele og ulemper.  

1. Udrykning med værnepligtige i overtal. Modellen indebærer øget 
udbredelse af den eksisterende praksis i bl.a. Næstved og Herning, hvor 
Beredskabsstyrelsens værnepligtige kører med i overtal på de kommunale 
redningsberedskabers førsteudrykning  

2. Midlertidig stationsdrift. Modellen indebærer, at Beredskabsstyrelsen kan 
bistå med stationsdrift i perioder, hvor de kommunale 
redningsberedskaber er indsat eller involveret i øvelsesaktivitet.  

3. Udstationering af værnepligtige på kommunale stationer som et element 
sidst i værnepligtsuddannelsen. 

4. Informations- og oplysningskampagner undervejs i uddannelsesforløbet 
og ved hjemsendelse med henblik på at styrke rekrutteringen af 
værnepligtige til kommunale redningsberedskaber. 

5. Øget træning og øvelse mellem de kommunale redningsberedskaber og 
Beredskabsstyrelsen med henblik på at give værnepligtige et bedre 
kendskab til de kommunale beredskabsopgaver og styrke motivationen til 
at vælge en beredskabskarriere. 

Det har ikke været muligt at finde ideelle modeller for støtte med Beredskabs-
styrelsens værnepligtige til de kommunale redningsberedskaber. Det skyldes 
bl.a., at der de fleste steder ikke er den nødvendige geografiske nærhed til et af 
Beredskabsstyrelsens centre.  

Hertil kommer, at behovet for støtte fra de værnepligtige umiddelbart er størst 
på de deltidsbrandstationer, hvor muligheden for at tilgodese hensynet til at 
opretholde kvaliteten i værnepligtsuddannelsen er mindst.  
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2. Beskrivelse af organisering, hændelsesmøn-
stre og indsatte ressourcer  

 Organisering og opgaver 

2.1.1 Det kommunale redningsberedskab.  
Organiseringen af de kommunale redningsberedskaber har gennem de sidste 
10 år ændret sig betydeligt. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 skete 
der en sammenlægning af de daværende mere end 200 kommunale rednings-
beredskaber til 87 enheder. I 2016 skete der en yderligere sammenlægning af 
de kommunale redningsberedskaber som følge af en politisk aftale, hvor de 87 
redningsberedskaber skulle etableres i ca. 20 fælleskommunale enheder – 
såkaldte beredskabsenheder. 

Figur 2.1. Oversigt over redningsberedskaber i Danmark, 2019 

 
Note: Opgørelsen er foretaget pr. 25. november 2019. Østsjællands Beredskab opløses pr. 1. 
januar 2020. 
Kilde: Beredskabsstyrelsen 

DER ER SKET STORE  
ÆNDRINGER I ORGANISERIN-
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SIDEN 2006 
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Det kommunale redningsberedskab er i 2019, organiseret i 24 beredskaber, 
hvoraf 19 er samordnede mellem to eller flere kommuner23 (§60 selskaber).  

Målt på indbyggertal er Hovedstadens Beredskab størst med 900.000 indbyg-
gere, mens Bornholms Brandvæsen er mindst med 40.000 indbyggere. Det 
gennemsnitlige redningsberedskab dækker ca. 240.000 indbyggere.  

Målt på areal er Nordjyllands Beredskab landets største med ca. 7.900 km2, 
mens Tårnby Brandvæsen med ca. 65 km2 er landets arealmæssigt mindste 
redningsberedskab. Det gennemsnitlige redningsberedskab dækker over ca. 
1.800 km2. 5 beredskaber (Hovedstaden, Nordjylland, Fyn, Østjylland og Tre-
kantområdet) dækker tilsammen ca. 50 pct. af den danske befolkning.  

Det kommunale redningsberedskab omfatter ca. 285 beredskabsstationer og 
ca. 400 slukkende enheder. Der er vagtsat ca. 1.900 brandfolk og holdledere og 
ca. 70 indsatsledere døgnet rundt, som er parate til at afgå øjeblikkeligt eller 
indenfor 5 minutter. Dertil kommer en ikke-vagtsat personelpulje af heltids-, 
deltidsansatte og frivillige. De kommunale redningsberedskaber har kontrakt 
med ca. 1.700 frivillige (ekskl. de frivillige sønderjyske brandværn).  

Den samlede personelpulje tilknyttet de kommunale redningsberedskaber (hel-
tids-, deltidsansatte og frivillige) er ca. 9.500 personer24. Derudover kan der i et 
vist omfang inddrages øvrige kommunale ressourcer fra fx Vej og Park eller 
Miljø og Teknik. 

Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod 
skader på personer, ejendom og miljø i forbindelse med pludseligt opståede 
hændelser, ulykker og katastrofer. Det er således de kommunale redningsbe-
redskaber, der har ansvaret for håndtering af hændelsen samt ledelsen heraf. 
Såfremt hændelsen ikke kan håndteres med det kommunale redningsbered-
skabs egne ressourcer, tilkaldes assistance fra andre aktører fx andre kommu-
nale redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsen, civile aktører mv. 

Det er de respektive kommunalbestyrelser, der har ansvaret for det kommunale 
redningsberedskab, og dermed ansvaret for at deres redningsberedskab er 
dimensioneret efter de lokale risici – den såkaldte risikobaserede dimensione-
ring. 

Grundet de lokale risici råder mange kommunale redningsberedskaber foruden 
standardmateriel som automobilsprøjte, tankvogne og stiger, også over speci-
almateriel til umiddelbar indsættelse til både de ordinære beredskabsrelaterede 
hændelser, men også til mere ekstraordinære hændelser som f.eks. massetil-
skadekomst, kemiske uheld, vejrligshændelser mv. 

De kommunale redningsberedskaber varetager udover det operative beredskab 
en række opgaver i tæt samarbejde med de kommunale bygningsmyndigheder 
og andre kommunale forvaltninger, bl.a. beredskabsplanlægning, koordination 
af kommunal krisestyring, sikring af fortsat kommunal drift og kommunal krise-

 
23 Helsingør Kommune, Tårnby Kommune, Sønderborg Kommune, Slagelse Kommune og Born-
holms Regionskommune driver eget redningsberedskab pr. 1. december 2019. Med virkning fra 
2020 opløses Østsjællands Beredskab. Der opstår i stedet et nyt fælleskommunalt redningsbered-
skab (Beredskab 4K), mens Roskilde Kommune har valgt at drive redningsberedskabet selv og 
Køge, Stevns og Solrød kommuner har valgt at have en form for fællesforvaltning, men med egne 
beredskabskommissioner.  
24 Oplysninger om antal ansatte og frivillige hos KRB er indhentet fra KL  
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kommunikation, sagsbehandling i byggesager omkring indsatstaktisk relevant 
byggeri, brandsyn med institutioner, forsamlingslokaler mv. 

Ud over de pligtige opgaver i beredskabsloven løser de kommunale rednings-
beredskab ofte også en række andre opgaver med, sociale indsatser, kommu-
nale hjælpefunktioner, informationskampagner og andre borgernære tiltag. 

2.1.2 Det statslige redningsberedskab 
Det statslige redningsberedskab er organiseret i seks regionale beredskabscen-
tre, der er placeret i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene og 
Allinge. Hertil kommer Beredskabsstyrelsens hovedsæde i Birkerød samt Be-
redskabsstyrelsens skoler i Tinglev og Snekkersten. 

Beredskabsstyrelsen råder over en række operative kapaciteter, som kan rekvi-
reres af det kommunale redningsberedskab til løsning af forskellige indsatsop-
gaver, hvis det kommunale redningsberedskab vurderer, at der er behov for 
assistance. Derudover varetager beredskabscentrene og Beredskabsstyrelsens 
Tekniske Skole uddannelsen af indsatsledere, holdledere, værnepligtige og 
frivillige.  

Beredskabsstyrelsens operative beredskab omfatter ligeledes ekspertbered-
skaberne Kemisk Beredskab og Nukleart Beredskab. Styrelsens operative ka-
paciteter bruges desuden til at yde international katastrofebistand.  

Der ydes derudover også støtte til andre offentlige myndigheder og virksomhe-
der med ansvar for beredskab og opretholdelse af centrale samfundsfunktioner, 
f.eks. Fødevarestyrelsen, sundhedsberedskabet og politiet. Denne bistand ud-
gør ca. 40 pct. af Beredskabsstyrelsens nationale indsatser. I 2018 blev der på 
disse områder iværksat 279 indsatser og anvendt over 20.000 mandtimer.  

Ved Beredskabsstyrelsen er der vagtsat mindst 58 menige og 26 befalings-
mænd, officerer og specialister. Dertil kommer ikke-vagtsatte frivillige, værne-
pligtige og befalingsmænd, der kan vagtsættes. Beredskabsstyrelsen har en 
samlet personelkapacitet på ca. 1.050 personer. Derudover har Beredskabssty-
relsen en personelreserve på 500 personer, der kan mobiliseres.  Herudover 
kan staten efter en konkret vurdering også indsætte kapaciteter fra den øvrige 
del af Forsvarsministeriet, herunder fra Forsvarskommandoen og fra Hjemme-
værnskommandoen. 

Beredskabsstyrelsen er nationalt kontaktpunkt for internationale anmodninger 
(FN, EU, mfl.) om akut katastrofebistand og humanitær støtte og udsender hvert 
år personel og materiel til internationale katastrofeindsatser og kapacitetsop-
bygningsprojekter. I perioden 2016-2018 havde Beredskabsstyrelsen 17 indsat-
ser, fordelt på 13 lande og havde i alt 314 udsendte i en kortere eller længere 
periode, inklusiv frivillige fra det kommunale redningsberedskab. I 2018 levere-
de Beredskabsstyrelsen over 26.000 mandtimer på internationale indsatser.  

Beredskabsstyrelsen er sektoransvarlig myndighed for redningsberedskabet og 
løser i tilknytning til beredskabsloven en række myndighedsopgaver rettet mod  
kommuner, de kommunale redningsberedskaber, regionerne, øvrige statslige 
myndigheder, virksomheder og borgerne. Myndighedsopgaverne på det bered-
skabsfaglige område omfatter bl.a. beredskabsplanlægning, krisestyring, ud-
dannelse, vidensopbygning samt (brand)forebyggelse. Der løses herunder en 
lang række specifikke tilsyns- og rådgivningsopgaver i forhold til det kommunale 
redningsberedskab, som bl.a. indeholder rådgivning om de kommunale red-
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ningsberedskabers dimensionering, dataindsamling og -formidling, retningslinjer 
for indsatstaktik og regler for de obligatoriske uddannelser.  

 Alarmer og hændelser 

2.2.1 Alarmer 
Udtræk fra Beredskabsstyrelsens ODIN database viser, at det samlede antal 
alarmer ved de kommunale redningsberedskaber er steget fra godt 40.000 
alarmer i 2009 til knap 43.000 alarmer 2018. 

Tendensen dækker over et fald i antallet af reelle alarmer med knap 12 pct. i 
perioden. Omvendt stiger antallet af blinde alarmer med godt 45 pct. Det afspej-
ler bl.a. en stadig større udbredelse af brandtekniske installationer som f.eks. 
Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg). Antallet af falske alarmer er om-
trent uændret, jf. også Figur 2.2. 

Fra 2017 til 2018 steg antallet af reelle alarmer med 6 pct. Denne stigning dri-
ves primært af en hyppigere forekomst af naturbrande i sommeren 2018. Med 
afsæt i det eksisterende datagrundlag kan det ikke vurderes, om stigningen fra 
2017-2018 er forbigående eller et udtryk for en varig tendens.  

Figur 2.2. Antal alarmer til kommunale redningsberedskaber, 2009-2018, 
fordelt på alarmtype.   

 

 
Note: De reelle alarmer omfatter udrykninger til uheld og ulykker, hvor redningsberedskabet rent 
faktisk gennemfører en indsats, eller uheld og ulykker som kunne have udviklet sig til indsatskræ-
vende hændelser. En blind alarm er afgivet utilsigtet eller i god tro, mens falske alarmer angives i 
ond tro, dvs. som en bevidst handling. I begge tilfælde er der tale om alarmer uden brand eller 
anden skade eller overhængende fare herfor. 
Kilde: ODIN og egne beregninger 

Omvendt kan faldet i reelle alarmer frem til 2017 indikere et aktivitetsfald på de 
direkte operative opgaver. Således er det typiske mandtimeforbrug højere på de 
reelle alarmer, som falder i antal, end på de blinde alarmer, som er i vækst. 

Antallet af reelle alarmer falder hos 14 ud af 24 kommunale redningsberedska-
ber i perioden 2009-2018. Fra 2009 til 2017 kan der observeres et fald hos 19 
ud af 24 kommunale redningsberedskaber. Omvendt kan der observeres mar-
kante stigninger hos 18 ud af 24 redningsberedskaber fra 2017 til 2018. 

Blinde alarmer stiger hos 23 ud af 24 kommunale redningsberedskaber i perio-
den 2009-2018.  

Det bemærkes, at væksten i de blinde alarmer er lavere end væksten i antallet 
detektorer knyttet til automatiske brandalarm anlæg. Sandsynligheden for, at 
den enkelte detektor opfanger en blind alarm, er derfor faldet.  
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De kommunale redningsberedskaber håndterer ca. 23.000 hændelser25 årligt – 
forstået som reelle alarmer, jf. Figur 2.3.   

2.2.2 Hændelsestyper 
Brande udgør godt 60 pct. af 
hændelserne. Blandt andre 
hyppige hændelser kan der 
peges på forurening og tra-
fikulykker (med hhv. 14 pct. 
og 12 pct. af de reelle alar-
mer).  

Antallet af hændelser med 
forurening og trafikulykker 
har været konstant de sidste 
10 år. Omvendt er forekom-
sten af brand faldet markant i 
samme periode, jf. Figur 2.4.  

Det afspejler, at forekomsten 
af brand falder med ca. 31 
pct. i perioden 2009-2017. Til 
gengæld stiger forekomsten 
af brand med 19 pct. alene i 
perioden 2017-2018. Det 
skyldes bl.a. en række omfat-
tende naturbrande og brande på åbne arealer.  

Figur 2.4. Forekomst af tre hyppigste hændelsestyper, 2009-2018.   

  
Note: Figurerne inkl. de kommunale redningsberedskabers udrykninger til reelle alarmer.  
Kilde: ODIN og egne beregninger. 

Faldet i forekomsten af brande påvirker samtidig den gennemsnitlige nettoind-
satsvarighed – det vil sige perioden fra første enhed er fremme på skadestedet 
til at sidste enhed forlader skadestedet. Således viser en statistisk analyse, at 
ændringer i forekomsten af brand de seneste 10 år påvirker den gennemsnitlige 
nettoindsatsvarighed i nedadgående retning i samme periode.   

 
25 Hændelser er synonymt med reelle alarmer – det vil sige udrykninger til uheld og ulykker, hvor 
redningsberedskabet rent faktisk gennemfører en indsats, eller uheld og ulykker som kunne have 
udviklet sig til indsatskrævende hændelser. 
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Større hændelser kræver væsentlig mere mandskab og materiel end daglig-
dagshændelser, stiller større krav til den operative og taktiske ledelse på ska-
destedet og kan involvere ledelse af assistance fra flere beredskabsaktører, 
herunder andre kommunale redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsen samt 
samarbejde med, politi, ambulancetjeneste (præhospital indsats) mv. 

I årene 2016-2018 var der som gennemsnit lidt over 600 større hændelser år-
ligt, svarende til ca. 2½ pct. af det samlede antal hændelser26. 

 Figur 2.5. Antal større hændelser (pr. måned), 2016-18 

 
Note: Større hændelser er beregningsteknisk opgjort som hændelser med en nettoindsatsvarighed 
på mindst 3 timer og mindst 5 aktive køretøjer.  
Kilde: ODIN, køretøjsdata og egne beregninger. 

Forekomsten af større hændelser var markant højere i sommeren 2018 sam-
menlignet de to foregående år, jf.  Figur 2.5. Årsagen til det forhøjede niveau i 
2018 er bl.a. det ekstraordinært stort antal brande, herunder især naturbrande 
og brande i det fri. 

2.2.3 Mandtimeforbrug 
Det samlede mandtimeforbrug for de kommunale redningsberedskaber og den 
del af Beredskabsstyrelsens indsatser, der ydes til de kommunale redningsbe-
redskaber på reelle hændelser, udgør ca. 212.000 timer årligt27. Heraf udgør 
det kommunale mandtimeforbrug ca. 187.000 timer årligt. 

Brande udgør omkring 72 pct. af den anvendte tid på reelle alarmer for de 
kommunale redningsberedskaber. I 2018 blev der anvendt markant flere mand-
timer på naturbrand sammenlignet med perioden 2016-2017.  

De kommunale redningsberedskaber leverer i størrelsesordenen ca. 88 pct. af 
de medgåede mandtimer til reelle alarmer på kommunalt niveau, mens Bered-
skabsstyrelsen står for resterende 12 pct.  

Det skal ses i lyset af, at de kommunale redningsberedskaber på landsplan 
håndterer 98 pct. af alle hændelser uden assistancer. Det betyder, at andre 

 
26 Det er ikke muligt at opgøre udviklingen i større hændelser over en længere tidshorisont. Det 
skyldes bl.a. at data for mandtimer og køretøjer kun dækker perioden 2016-2018. Disse data er en 
forudsætning for opgørelsen.    
27 Gennemsnit for mandtimeforbrug i 2017 og 2018. Der er foretaget en korrektion på enkelte 
fejlrapporteringer. Korrektionen indgår i Redningsberedskabet i tal i 2019. 
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kommunale beredskaber og Beredskabsstyrelsen som forudsat bistår de kom-
munale redningsberedskaber særligt i forbindelse med større og længerevaren-
de hændelser.  

Figur 2.6 viser det gennemsnitlige mandtimeforbrug ved forskellige hændelser i 
2016-2018. Figuren omfatter de kommunale redningsberedskaber og den del af 
Beredskabsstyrelsens indsatser, der blev ydet som assistancer til de kommuna-
le redningsberedskaber. 

Figur 2.6. Indsatte mandtimer, årligt gns. for 2016-2018, kommunale red-
ningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen    

  

 
Note: Opgørelsen omfatter indsatte mandtimer. Mandtimer er opgjort som summen af timer for 
indsat personel i perioden fra afgang til frigivet. Opgørelsen er ikke sammenlignelig med Rednings-
beredskabet i Tal 2018. I opgørelsen ovenfor er der foretaget korrektioner af fejlrapporter i ODIN. 
Korrektionerne vil indgå i Redningsberedskabet i Tal fra 2019. Definitioner af hændelsestyper: 
Brand inkluderer bygningsbrand, brand (andet), container/affald brand, elinstallation brand, skor-
stensbrand, transportmidler brand og brand infrastruktur. Naturbrand er brand, hvor hændelsespla-
cering er angivet i ODIN som natur. Brand åbent areal er brand, hvor hændelsesplacering i ODIN er 
angivet som andet åbent areal eller oplagsareal. 
Kilde: ODIN og egne beregninger.  
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3. Analyse af indsats, dimensionering og  
robusthed 
Det følger af undersøgelsens kommissorium, at ”der ønskes en undersøgelse af 
de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering.” 

I de følgende afsnit gennemgås undersøgelsens centrale analyser af robusthed, 
dimensionering og indsats.  

Med kapitlet belyses bl.a. de underspørgsmål fra kommissoriet, der omhandler: 

• baggrunden for den aktuelle dimensionering i de kommunale 
redningsberedskaber, herunder hvorledes der er taget højde for lokale 
risici, fremtidige klimaudfordringer og håndtering af større ulykker og 
katastrofer, særligt i forhold til støtte fra kapaciteter udefra. Årsagerne til 
eventuelle forskelle i dimensioneringen skal således afdækkes.  

• hvordan de kommunale redningsberedskaber i perioden 2016-2018 har 
arbejdet med den borgerrettede brandforebyggelse. 

• hvordan de kommunale redningsberedskabers indsatser har udviklet sig 
over en 10-årig periode, herunder med udgangspunkt i antallet og 
karakteren af udrykninger på tværs af de kommunale redningsberedskaber 
og inden for de kommunale redningsberedskaber over tid.   

• i hvilket omfang de kommunale redningsberedskaber i perioden 2016-2018 
har tilkaldt assisterende kapaciteter udefra, til hvilke beredskabsmæssige 
opgaver samt i hvilket omfang kommunernes anmodninger er blevet 
imødekommet.  

I kommissoriet for undersøgelsen, er robusthed defineret som […] de kommu-

nale redningsberedskabers evne til at håndtere daglige hændelser og større 

ulykker og katastrofer, tilkalde og indsætte assisterende kapaciteter udefra samt 

reetablere beredskabet, så responstiden i videst mulige omfang fastholdes. 

Figur 3.1. Indikatorer for redningsberedskabernes dimensionering og robusthed 

 Planlægning af redningsberedskabet vedrører de bagvedliggende 
rammer for dimensioneringen, herunder både rammevilkår, risikoba-
seret planlægning og understøttelse af viden og evidens. 
Stationer, mandskab og materiel og udstyr vedrører den  
faktiske dimensionering af kapaciteter, herunder driftsform,  
stationer, mandskab, ledelse, materiel mv. 
Responstider og indsatsvarigheder vedrører evnen til at  
respondere hurtigt og effektivt på hændelser. 
Simultankapacitet og resiliens vedrører evnen til at håndtere samti-
dige og længerevarende hændelser. 
Samarbejde og assistance vedrører evnen til at rekvirere,  
modtage og indsætte assistancestyrker, herunder aftaler mellem 
beredskabsaktører om udveksling af assisterende kapacitet. 
Operativ ledelsesstøtte vedrører den støtte, der kan gives til indsats-
leder fra vagtcentral og chefvagt/operationschef. 
Øvelse, træning og uddannelse vedrører planlægning og  
gennemførelse af øvelse, træning og uddannelse. 
Forebyggelse vedrører planlægning og udførelse af forebyggelses-
indsatsen. 

 

Dimensionering er defineret som […] de kapaciteter, som de kommunale red-

ningsberedskaber råder over, som kan anvendes i redningsberedskabets fore-

byggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forhold til skader på perso-

ner, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshand-

linger. 

Operativ 
ledelsesstøtte

Planlægning af 
redningsberedskabet

Samarbejde og 
assistancer

Simultankapacitet 
og resiliens

Forebyggelse

Øvelse, 
træning og 

uddannelse

Stationer, 
mandskab og 
materiel

Responstider og 
indsatsvarighed

DIMENSIONERING 
OG ROBUSTHED

Punkt 8, Bilag 1: Analyse-af-de-kommunale-redningsberedskabers-robusthed-og-dimensionering-2019-Hovedrapport.pdf



  

33 

 

Som det fremgår, er der overlap og sammenhæng mellem definitionerne på de 
to begreber robusthed og dimensionering.  

Der er opstillet en generisk model til beskrivelse af de kommunale redningsbe-
redskabers robusthed og dimensionering med 8 centrale indikatorer, jf. Figur 

3.1.  

Gennemgangen af de kommunale redningsberedskabers robusthed, dimensio-
nering og indsats i kapitlet er struktureret efter de 8 komponenter i modellen.  

 Planlægning af redningsberedskabet 
I dette afsnit belyses planlægningen af de kommunale redningsberedskaber, 
herunder hvilke planlægningsmæssige overvejelser der er identificeret, og hvil-
ket grundlag der planlægges ud fra.  

En væsentlig del af undersøgelsen bygger på en gennemgang af de risikobase-
rede dimensioneringsplaner med henblik på at identificere forskelle i metoder, 
omfang og dybde af dimensioneringsplanerne.  

Desuden er der foretaget en afdækning af baggrundsforhold med betydning for 
dimensionering gennem interviews med de kommunale redningsberedskaber 
og spørgeskemaundersøgelse. 

 Figur 3.2. Oversigt over forhold med betydning for dimensionering 

Emne Forhold med betydning for  
dimensionering 

Påvirker særligt  
dimensionering af 

Risici • Klimaforandringer 
• Særlige lokale risici 
• Sandsynlighed og konsekven-

ser 

• Placering af materiel 
• Samarbejder 
• Planlægning 

Historik og regule-
ring 
 

• Tidligere lovgivning 
• Kommunegrænser før opgave- 

og strukturreform 
• Etableringen af den storkø-

benhavnske ordning 
• Myndighedsudøvelse og nu-

værende lovgivning 

• Stationsplacering 
• Indsatsledervagter 
• Mandskabsnormering 
• Vandforsyning 

Geografi og 
demografi 

• Areal 
• Befolkningstæthed 
• Rekrutteringsmuligheder 

• Stationsplacering 
• Vagtsat mandskab 
• Materiel 

Ejerkommunernes 
prioritering af 
serviceniveauer 
og organisation 
 

• Serviceniveauer 
• Tilpasning af ledelsesstruktur 
• Synergier på mandskab og 

materiel 
• Aftaler om assistancer og 

samarbejde 

• Stationsplacering 
• Vagtsat mandskab 
• Materiel 
• Forebyggelse 
• Operationel støtte 

Analyserne af redningsberedskabernes dimensionering har afdækket fire cen-
trale baggrundsforhold28 med betydning for de kommunale redningsberedska-
bers dimensionering, herunder forskelle herpå, jf. også Figur 3.2. 

 
28 Baggrundsforholdene beskriver de forhold, som redningsberedskaberne har vurderet som cen-
trale i forhold til at forklare deres nuværende dimensionering. Afdækningen bygger på interviews 
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Baggrundsforholdene er indbyrdes afhængige, og det har ikke været muligt at 
påvise sammenhængen mellem de enkelte faktorer og den konkrete dimensio-
nering af de enkelte redningsberedskaber. 

 

Alle kommuner har udarbejdet planer for den risikobaserede dimensionering. 
Tyngden i risikoanalyserne er lagt på dagligdags hændelser og baseres på 
historiske data. Analyser af store, herunder klimarelaterede, hændelser har 
en mindre vægt i analyserne.  
 
Risici, geografi, demografi (befolkningstæthed), historik, regulering og ejer-
kommunernes prioriteringer giver anledning til forskelle i dimensionering.  
 
For fremadrettet at styrke sammenhængen mellem risici og dimensionering 
er der brug for et nyt koncept for den risikobaserede dimensioneringsproces, 
hvis dimensioneringen skal holde trit med de forventede ændringer i risikobil-
ledet og fortsat skal understøtte og bidrage til at styrke robustheden. Under-
støttende analytiske værktøjer kan ligeledes forstærkes og konceptet kan 
med fordel blive mindre input- og kapacitets-fokuseret og i højere grad blive 
fokuseret på redningsberedskabets effektskabelse og robusthed  

3.1.1 Betydningen af risici og den risikobaserede dimensioneringsproces 
Efter beredskabsloven påhviler det de kommunale redningsberedskaber at 
kunne yde en forsvarlig, forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats 
mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer29.  

Det følger desuden, at de kommunale redningsberedskaber skal identificere og 
analysere lokale risici, som skal lægges til grund for dimensioneringen af be-
redskabet. Det er forsvarsministeren, som fastsætter regler om redningsbered-
skabets organisation, virksomhed, materiel og dimensionering30.  

Risikoanalysen og dimensioneringen af redningsberedskabet skal beskrives i 
en plan for det kommunale redningsberedskab, som inden beslutning i kommu-
nalbestyrelsen indsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.  

Med henblik på at identificere forskelle i metoder, omfang og dybde af dimensi-
oneringsplanerne, er der foretaget en gennemgang af syv temaer i de risikoba-
serede dimensioneringsplaner31: 

• Bredde i datakilder og inddragelse af aktører i den risikobaserede 
planlægning, herunder anvendelse af data og høring af planer hos 
interessenter 

 
med beredskabsdirektører og repræsentanter fra ejerkommuner samt gennemgang af de risikoba-
serede dimensioneringsplaner og af Beredskabsstyrelsens udtalelser om disse. 
29 Jf. bek. nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale red-
ningsberedskab.  
30 Beredskabsstyrelsen har derudover i 2004 udgivet en håndbog i risikobaseret dimensionering, 
som kommunerne kan vælge at anvende i arbejdet med udformning af de risikobaserede dimensio-
neringsplaner.  
31 Samtlige kommunale redningsberedskabers risikobaserede dimensioneringsplaner er gennem-
gået sammen med udtalelser fra Beredskabsstyrelsen som led i denne analyse. Undersøgelsen kun 
er et udtryk for, hvad der kan identificeres i dimensioneringsplanen og eventuelle bilag. Det er ikke 
et udtryk for en vurdering af den reelle dimensioneringsproces. 

HOVEDINDTRYK   
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• Bredde i risikoanalyse ift. særlige hændelsestyper (såsom 
klimahændelser) og større hændelser 

• Kobling mellem analyser og dimensionering, såsom klare beskrivelser af 
ændringer i dimensionering, forklaring af dimensionerende forhold 

• Beskrivelser af samarbejder, herunder både samarbejde med civile 
aktører, øvrige kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen 

• Planlægning af uddannelse og øvelse, herunder beskrivelse af effekten af 
uddannelse, og målsætninger for uddannelse 

• Planlægning af forebyggelse, herunder prioritering af forebyggelsestiltag, 
kobling til risikobillede og evaluering af effekter af tiltag 

• Beskrivelse af robusthed, herunder redegørelse for samtidighed, 
udholdenhed med videre. 

Figur 3.3 viser omfanget af de enkelte redningsberedskabers beskrivelser af 
forskellige temaer i de risikobaserede dimensioneringsplaner.  

Figur 3.3. Omfang og dybde af beskrivelser i den risikobaserede dimensioneringsplan 

 
Note: Kuglerne angiver omfanget af opfyldelse af det enkelte tema, hvor en fuld sort kugle betyder, at planen redegører fuldt for emnet. En 
kvart sort kugle viser, at redningsberedskabet i ringe grad har redegjort for emnet. 
Kilde: Gennemgang af de risikobaserede dimensioneringsplaner. 
 
 

• Gennemgangen af de risikobaserede dimensioneringsplaner viser, at 
halvdelen af redningsberedskaberne kun i mindre grad redegør for 
sammenhængen mellem risikoanalyserne og dimensioneringen. I mange 
planer konkluderes der ikke, eller kun overordnet, på risikoanalyserne. Det 
generelle indtryk er således, at det er uklart beskrevet, hvordan 
risikoanalyserne påvirker dimensioneringen af redningsberedskabet.  

• Gennemgangen viser, at de fleste redningsberedskaber foretager en fyldig 
risikoanalyse i forbindelse med udarbejdelsen af deres risikobaserede 
dimensioneringsplan. Risikoanalyserne baseres ofte på historiske 
hændelsers placering, type og omfang. Herudfra udledes scenarier for 
forskellige hændelser, som vurderes efter sandsynlighed og konsekvens.  

• Fokus i mange redningsberedskabers scenarieanalyser er især på 
dagligdagshændelser fremfor større hændelser. Det gælder f.eks. 
containerbrande og trafikulykker fremfor større industri- eller naturbrande. 
Det mindsker relevansen af scenarieanalyserne, der som værktøj betragtet 

HALVDELEN AF DE  
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er bedre egnet til at analysere  hændelser med lave frekvenser, men store 
konsekvenser. 

Direkte adspurgt angiver de kommunale redningsberedskaber, at risikoanalyser 
af de hyppigt forekommende hændelsestyper giver begrænset værdi for den 
risikobaserede dimensioneringsproces, da de for det første sjældent leder til 
nye erkendelser og for det andet ikke påvirker dimensioneringen.  

Særlige lokale risici inddrages i dimensioneringen af redningsberedskaberne 
gennem specielle scenarier i den risikobaserede dimensioneringsplan. Analyser 
af sjældent forekommende hændelser forekommer i omkring halvdelen af di-
mensioneringsplanerne.  

Størstedelen af redningsberedskaberne adresserer håndtering af klimahændel-

ser gennem scenariebeskrivelser. Bortset fra enkelte eksempler, f.eks. Østsjæl-
lands Beredskab, kan der i de aktuelle dimensioneringsplaner ikke peges på 
tydelig fremadrettede planlægningstiltag i forhold til højere hyppighed af klima-
relaterede hændelser. Dette kan dog være håndteret i tidligere dimensione-
ringsplaner, som ikke er gennemgået som led i undersøgelsen.  

Samlet set spiller klimaforandringer en relativ beskeden rolle i dimensionerings-
planerne. Det er en almindelig opfattelse blandt de kommunale redningsbered-
skaber, at det påhviler ejerkommunerne og lodsejere at foretage klimasikring. 

Derudover kan følgende bemærkes fra gennemgangen af de risikobaserede 
dimensioneringsplaner: 

• Dokumentation af bredden i datakilder varierer meget. Det skyldes, at de 
fleste risikobaserede dimensioneringsplaner ikke redegør for anvendelsen 
af andre datakilder end brug af ODIN-data og erfaringer fra egne brandfolk.  

• Der er få eksempler på ændringer i dimensioneringen som direkte 
konsekvens af nyopdagede risici. En række redningsberedskaber har 
investeret i nye typer materiel til håndtering af risici i takt med udfasningen 
af ældre materiel. 

• Syv kommunale redningsberedskaber har indgået samarbejdsaftaler med 
entreprenører eller andre redningsberedskaber om bl.a. pumpeudstyr, 
køretøjer og kraner for at kunne imødegå ekstremregn, naturbrande, 
stormflod mv. Det ses for eksempel i redningsberedskaberne langs 
Vestkysten og redningsberedskaberne omkring Roskilde Fjord. 

• Flere redningsberedskaber dimensionerer med frivillige kapaciteter til 
afhjælpning af større varslede klimahændelser som stormflod, ekstremregn 
og lignende. 

• Uddannelse, øvelse og forebyggelse er i de fleste risikobaserede 
dimensioneringsplaner beskrevet uden tydelig stillingtagen til 
sammenhæng med risikoprofil eller fastlagte målsætninger. 

• Der er få redningsberedskaber, der har direkte beskrevet robusthed, 
herunder samtidighed, ledelsesmæssig involvering og genetablering og 
afløsning ved længerevarende hændelser. 

• Mange af de risikobaserede dimensioneringsplaner er lavet umiddelbart 
efter strukturreformen og bærer præg af at være en sammenskrivning af 
dimensioneringsplaner fra de tidligere ejerkommuner. De nyeste 
risikobaserede dimensioneringsplaner fra 2018 fremstår mere fokuserede.  

Gennemgangen peger på et tværgående potentiale for at styrke den risikobase-
rede dimensionering gennem at opbygge et mere robust analytisk setup for 
dimensioneringsanalyse ved brug af evidensbaserede metoder til analyse af 
dagligdagshændelser, og forbedrede værktøjer til konsekvensanalyse af hæn-
delser med lav frekvens. De kommunale redningsberedskaber efterspørger 
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generelt også et mere vidensbaseret grundlag for planlægning og indsats af 
redningsberedskabet.  

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en række kortlæggende analyser af bl.a. 
blinde alarmer, alarmtryk, naturbrande, dødsbrande samt praksisundersøgelser 
af bl.a. udrykningssammensætning og brandsyn. 

Det forekommer ikke hyppigt, at der udarbejdes rapporter, der dokumenterer 
effekter af praksis på redningsberedskabsrådet, som kan støtte redningsbered-
skaberne i planlægningen og tilrettelæggelsen af operationelle og forebyggende 
opgaver32. De nuværende analyser ses ikke anvendt i vid udstrækning i den 
konkrete planlægning i de kommunale redningsberedskaber. 

De kommunale redningsberedskaber giver udtryk for, at de særligt erhverver ny 
viden om operationelle forhold gennem udveksling af indbyrdes erfaringer samt 
inspiration og viden fra udlandet. Det gælder f.eks. erfaringer om operativ ledel-
sesstøtte til indsatsledere, der bl.a. hviler på de svenske udredninger af hæn-
delsesforløbet omkring skovbrandene i 2018. 

Der er gennemført udredninger og erfaringsopsamlinger på en række større 
hændelser i Danmark, f.eks. i forbindelse med ulykken på fyrværkerifabrikken 
Seest i 2004 og skybruddet i hovedstadsområdet den 2. juli 2011.  

Men der kan ikke peges på en praksis for systematisk indsamling af viden og 
evidens fra redningsberedskaber eller fra udlandet. Der kan heller ikke peges 
på en systematisk tilgang til anvendelse af forsøg med metoder indenfor bered-
skabsområdet, som man ellers finder på andre offentlige områder – f.eks. 
sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet, hvor der i højere grad 
findes dedikerede forskningsinstitutioner til fagområderne33. 

3.1.2 Betydningen af historik og regulering 
Den tidligere lovgivning har fortsat betydning for de kommunale redningsbered-
skabers dimensionering. Fra 1960’erne og frem til midten af 00’erne normerede 

brandloven og beredskabsloven bemanding, afgangstid, udrykningstid og sluk-
kende enheder efter kommunernes befolkningstal, og der var f.eks. krav om 
døgnbemandede stationer for byer (udrykningsområder) med over 100.000 
indbyggere.  

Grundstrukturen i den nuværende dimensionering tager afsæt i tidligere lovgiv-
nings normeringsprincipper, som derudover bruges som ”tommelfingerregel” for 

eventuelle ændringer i dimensioneringen i flere kommunale redningsberedska-
ber.  

Derudover ses det, at den eksisterende brandstationsstruktur i vidt omfang 
afspejler kommunestrukturen i perioden 1970-200634, hvor de fleste kommuner 

 
32 Blandt andet på baggrund af rapporten ”Erfaringer med ny struktur i redningsberedskabet” er 
Beredskabsstyrelsens aktiviteter i forhold til dataudvikling intensiveret. Endvidere er der taget skridt 
til at udarbejde en ny strategi i tre udviklingsspor: (1) yderligere koordination og vidensdeling på 
tværs af redningsberedskabet, (2) forstærket samarbejde om analysekapacitet og (3) øget op-
mærksomhed på en databaseret udvikling. 
33 Den svenske søsterorganisation til Beredskabsstyrelsen, Myndigheten för Samhälsskydd och 
Beredskab (MSB) har som centralt formål at gennemføre udredninger om hændelser samt opsamle 
og sprede viden om beredskabsfaglige forhold. Det samme gælder en række lignende organisatio-
ner i andre lande.  
34 Redningsberedskaberne i hovedstadsområdet har som noget særligt udstrakt brug af fuldtidsbe-
redskaber med færre vagtsatte brandmænd – også i udrykningsområder med under 100.000 ind-
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havde egne stationer. Der er kun få eksempler fra nyere tid på tilpasning af 
stationsstruktur i redningsberedskaberne35.  

Der er også eksempler på, at Beredskabsstyrelsens myndighedsudøvelse på-
virker dimensioneringen. Det følger af beredskabsloven, at Beredskabsstyrel-
sen skal afgive en udtalelse om den risikobaserede dimensioneringsplan, som 
skal forelægges kommunalbestyrelsen sammen med planen. Beredskabsstyrel-
sen kan have en forudgående dialog med redningsberedskaberne om deres 
planer for den fremtidige dimensionering.  

Ved gennemgangen af de risikobaserede dimensioneringsplaner og drøftelser 
med redningsberedskaberne er der fundet flere eksempler på, at Beredskabs-
styrelsen i den indledende dialog rådgiver redningsberedskaberne til at ændre i 
dimensioneringen, ved at påpege områder i dimensioneringen, som vurderes 
problematiske. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at en række redningsbe-
redskaber ikke har gennemført reduktion af den vagtsatte indsatsledelse på 
grund af drøftelser med Beredskabsstyrelsen før udarbejdelse af den endelige 
udtalelse.  

3.1.3 Betydningen af geografi og demografi 
Befolkningstæthed er det centrale normerende princip for vagtsætning, antal 
slukkende enheder og kapaciteten til at håndtere samtidige hændelser i større 
byer og befolkningstætte områder. Befolkningstæthed - og derved brandrisici - 
vil ofte være afgørende eller bestemmende for stationsplacering i situationer 
ved et samtidigt hensyn til areal og responstid i tyndtbefolkede områder. 

Areal har betydning for redningsberedskabernes evne til at have forsvarlige 
responstider. Redningsberedskaberne har som hovedregel fastsat responstider 
på 10-25 min. i dækningsområdet, og den arealmæssige dækning er derfor det 
centrale normerende princip for stationsplacering. 

For redningsberedskaber, der dækker større arealer, vil stationsstrukturen og 
slukningstogenes størrelse ofte afspejle hensynet til responstiden. Arealmæs-
sigt store redningsberedskaber har hyppigt større første slukningstog, fordi re-
sponstiden for 2. slukningstog kan være længere, uanset om det kommer fra 
samme redningsberedskab eller fra et naboredningsberedskab. 

Derudover har demografi og pendlingsmønstre stor betydning for rekrutterings-

mulighederne i sektoren. Efter gældende regler skal vagtsatte deltidsansatte 
brandfolk på førsteudrykningen kunne afgå fra brandstationen senest 5 min. 
efter alarmens modtagelse. Det betyder, at deltidsbemandede redningsbered-
skaber er nødt til at fastholde stationer i byer med høj befolkningstæthed og 
arbejdspladser for at sikre et rekrutteringsgrundlag  

 
byggere. Strukturen blev indført som et kompromis i 1960’erne i forhold til den daværende lovgiv-
ning, der normerede flere vagtsatte brandmænd, uanset den tættere stationsstruktur i hovedstads-
området. Det blev således lagt til grund, at redningsberedskaberne i hovedstadskommunerne kunne 
anvende færre stationer pr. indbygger samt mindre stationer med færre køretøjer og personel, så 
længe stationerne var døgnbemandede og der gjaldt udstrakt og vederlagsfri rekvirering mellem 
redningsberedskaberne i hovedstadsområdet. 
35 Det gælder bl.a. Bornholms Brandvæsen i 2005, Østjyllands Brandvæsen (Flytning af station til 
nyt byområde), Beredskab Østsjælland (justering af stationsstruktur) og Hovedstadens Beredskab 
(nedlæggelse af St. Dæmningen). 
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Det kan indebære begrænsninger på mulighederne for at placere stationer mel-
lem byer, der ellers kunne sikre lavere responstid i et større dækningsområde. 
Forholdet er særligt udtalt i områder med større kystnære byer. 

3.1.4 Betydningen af ejerkommunernes prioritering af serviceniveau og 
organisation 
Interviews med de kommunale redningsberedskaber peger entydigt i retning af, 
at den aktuelle dimensionering i forhold til responstid, stationer og størrelsen af 
slukningstog hovedsageligt er betinget af de forhandlede serviceniveauer blandt 
ejerkommunerne ved overgangen til beredskabsfællesskaberne i 2015 og 2016. 

Hyppigst er der anvendt et middelserviceniveau blandt ejerkommuner set i for-
hold til variationen i serviceniveauer i ejerkommunerne før beredskabsdannel-
sen. Der kan også peges på redningsberedskaber, hvor der er valgt differentie-
rede serviceniveauer eller tilkøbsydelser med differentierede betalinger på 
tværs af ejerkommunerne. Differentierede serviceydelser kan f.eks. være fuld-
tidsbemanding, størrelse på slukningstog, responstider mv. 

Tilbagemeldinger fra redningsberedskaberne peger på, at forskellige syn på 
serviceniveauer og betalinger er det centrale hensyn for de kommuner, der ikke 
har ønsket at indgå i kommunale redningsberedskabsfællesskaber. 

En række redningsberedskaber dimensionerer under hensyn til kapaciteten i 
naboberedskaber, som der er indgået assistanceaftaler med. Det gælder sær-
ligt redningsberedskaber med kritisk infrastruktur eller særlige risikoobjekter, 
hvor ulykkessandsynligheden er lav, men de potentielle konsekvenser er omfat-
tende som f.eks. Kastrup Lufthavn eller Storebæltsbroen. 

Derudover har de fleste redningsberedskaber som led i selskabsdannelsen i 
2015 og 2016 foretaget en specialisering af stationer, så hver station har et 
grundberedskab (bestående af en slukkende enhed) samt en specialiseret funk-
tion (f.eks. stige eller miljøindsats) med særlige kompetencer og materiel, der 
tilkaldes overalt i redningsberedskabets dækningsområde ved specifikke hæn-
delser. Derved mindskes behovet for specialudstyr og specialuddannet perso-
nel på alle stationer. 

Der er derudover sket en tilpasning af ledelsesstrukturen i de fleste redningsbe-
redskaber efter sammenlægningerne, hvor der er effektiviseret i forhold til ind-
satsledernes ansættelsesform og vagtdækning og gennem samling af admini-
strative funktioner. 

 Stationer, mandskab og materiel  
I det følgende beskrives observationer og analyser vedrørende de kommunale 
redningsberedskabers dimensionering af operative kapaciteter. Der ses særligt 
på tre forhold: 

• Stationsdækning i de enkelte redningsberedskaber, både i forhold til areal 
og indbyggertal 

• Vagtsat mandskab og tilgængeligt materiel til brandslukning og 
miljøhændelser 

• Udviklingen i indsatte kapaciteter (mandskab og materiel) fra 2016-2018 

Ovenstående udgør de væsentligste faktorer i de kommunale redningsbered-
skabers evne til at respondere på hændelser inden for den rette tid og med de 
rette ressourcer.  

DIMENSIONERING 
OG ROBUSTHED
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Note: Stationerne er illustreret med cirkler. 
Cirklernes farve angiver, om det er en deltids, 
fuldtids eller frivillig station. Størrelsen på 
cirklen afhænger af antallet af vagtsat mand-
skab.  
Kilde: ODIN og egne beregninger 

Figur 3.4.  Kommunale beredskabs-
stationer, 2018.   

Det er derfor relevant at se på, hvordan de kommunale redningsberedskaber 
har valgt at dimensionere sig i forhold til at kunne fastholde et robust bered-
skab, og på hvilke forskelle der er i dimensioneringen på tværs af de kommuna-
le redningsberedskaber. 
 

Den hidtidige planlægning og dimensionering af stationer, vagtsat mand-
skab, køretøjer og øvrigt materiel har matchet det historiske risikobillede og 
dermed kravene til at kunne levere en forsvarlig førsteindsats. 
 
Der er kun få og kortvarige eksempler på, at de kommunale redningsbered-
skaber, selv i et usædvanligt år som 2018 med ekstraordinært mange natur-
brande, er løbet tør for operative kapaciteter. 

3.2.1 Stationsdimensionering 
Mandskab og materiel i de 
kommunale redningsberedska-
ber er primært placeret på 285 
beredskabsstationer. Derudover 
har redningsberedskaberne 
adgang til andre styrker, blandt 
andet til stedlige beredskabs-
styrker på øer og frivillige, der 
kan assistere ved særlige be-
hov. 

Stationerne er bemandet af 
fuldtids-, deltids-, eller frivillige 
brandfolk. 70 procent af statio-
nerne er bemandet med deltids-
ansatte. Der er 25 stationer med 
fuldtidsansatte eller en kombina-
tion af fuld- og deltidsansatte. 
Disse er primært centreret om-
kring de tre største byer og de-
res forstæder. Derudover er der 
fuldtidsstationer i Esbjerg, Hille-
rød, Horsens, Roskilde, Vejle, 
Silkeborg, Viborg, Fredericia og 
Kolding. Af de 25 stationer har 
12 stationer både fuldtids- og deltidsberedskab eller har kun fuldtidsberedskab i 
en del af døgnet.  

Som tidligere nævnt er antallet af stationer i et kommunalt redningsberedskab i 
høj grad defineret af enten arealet af redningsberedskabets dækningsområde 
(og dermed den responstid stationen har) eller indbyggertallet (og dermed risi-
koen for at have samtidige hændelser).  

Det fremgår, jf. Figur 3.4, at fuldtidsberedskaberne er centreret omkring tætbe-
folkede områder, mens stationer for de frivillige brandværnsforbund dækker 
færrest indbyggere. Der kan også peges på redningsberedskaber, der dækker 
både et lille areal og et lavt befolkningstal, f.eks. Sønderborg Brandvæsen og 
Helsingør Kommunes Beredskab.  

STATIONSDÆKNINGEN I 
REDNINGSBEREDSKABER-
NE FORKLARES UD FRA 
HENSYN TIL AREAL OG  
BEFOLKNINGSTÆTHED 

HOVEDINDTRYK   
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3.2.2 Tilgængeligt mandskab og materiel 
Der er foretaget en afdækning af mandskab og materiel i de kommunale red-
ningsberedskaber. For så vidt angår mandskab, er der undersøgt den vagtsatte 
kapacitet blandt indsatsledere, holdledere og brandfolk, og hvad angår materiel 
er der undersøgt slukkende enheder. De kommunale redningsberedskaber 
råder derudover over andre former for specialmateriel. Dette er ikke nærmere 
undersøgt i denne analyse. 

 
Mandskab  
En gennemgang af risikobaserede dimensioneringsplaner viser, at der er ca. 
1.900 vagtsatte holdledere og brandfolk i de kommunale redningsberedskaber 
fordelt på de 285 beredskabsstationer og hjælpeberedskabsstationer. Derud-
over er der vagtsat ca. 70 indsatsledere på tværs af landet.  

De enkelte kommunale redningsberedskaber er dimensioneret på forskellig vis, 
jf. Figur 3.5.  

Kortet skal læses sådan, at der i Nordjylland er vagtsat 5 indsatsledere, 36 
holdledere og 172 brandfolk. Holdleder afgår som hovedregel med en slukken-
de enhed, hvorfor der i de fleste kommunale redningsberedskaber er overens-
stemmelse mellem antallet af slukkende enheder og antallet af holdledere. 

Dimensioneringen af brandfolk og holdledere følger til en vis grad dimensione-
ringen af stationer, da hver station bemandes med mindst én holdleder og et 
antal brandfolk. Derfor kan dimensioneringen af særligt holdledere også til dels 
forklares af behov for at kunne dække et areal med aftalte serviceniveauer eller 
ud fra et behov om at kunne håndtere mange indbyggere og den større risiko 
for samtidige hændelser.  

En anden dimensionerende faktor for antallet af brandfolk er valg af aftalt ud-
rykningsstyrke for hver slukkende enhed. Den vagtsatte udrykningsstyrke varie-
rer fra 1 holdleder og 3 brandfolk (1+3) til 1 holdleder og 7 brandfolk (1+7) på 
tværs af stationer. Det gennemsnitlige antal vagtsatte brandfolk pr. holdleder i 
redningsberedskaberne varierer fra 3,25 i Helsingør til 6 i Tårnby med et lands-
gennemsnit på 4,7.  

Forskellene er både begrundet i forskelle i risikobillede for hver station samt i 
kommunale prioriteringer og rammevilkår. I Helsingør dækker stationerne, og 
dermed de vagtsatte brandfolk, eksempelvis et mindre geografisk og indbyg-
germæssigt område, hvilket muliggør hurtigere assistancestyrker.  

Dimensioneringen af indsatsledere følger ikke på samme måde et klart mønster 
i de enkelte kommunale redningsberedskaber baseret på dækning af areal eller 
indbyggertal.  

Der kan skyldes, at det er andre forhold, der begrunder dimensioneringen af 
indsatsledere i redningsberedskaberne, f.eks. praksis omkring anvendelse af 
holdleder som teknisk leder, et vurderet behov for indsatsledere til større hæn-
delser, eller at historiske kommunegrænser fortsat angiver indsatslederområ-
derne.  

Hovedstadsområdet har klar flere indsatsledere pr km2 end resten af landet, 
men her dækker indsatslederen også flere indbyggere. 

  

DIMENSIONERING AF IND-
SATSLEDERE AFHÆNGER 
IKKE AF DÆKNINGSOM-
RÅDE ELLER BEFOLK-
NINGSTÆTHED 

DER ER VAGTSAT 1.954 
BRANDFOLK, HOLDLEDERE 
OG INDSATSLEDERE I DE 
KOMMUNALE REDNINGS-
BEREDSKABER 
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Figur 3.5.  Antal vagtsatte kommunale brandfolk i Danmark. 

 
Note: Figuren angiver antallet af vagtsatte IS-ledere + holdledere + brandfolk. 
Kilde: ODIN og egne beregninger 

 

Materiel  
Slukkende enheder er, som det primære materiel for redningsberedskaberne, 
placeret på alle stationer. Der er 394 slukkende enheder på tværs af landet. 

Antallet af slukkende enheder bestemmes i overvejende grad af samme forhold 
som stationer og holdledere, da de slukkende enheder i hovedtræk følger antal-
let af holdledere og stationer.  

Dog har flere kommunale redningsberedskaber én eller flere slukkende enheder 
mere end vagtsatte holdledere. Det kan både være et udtryk for en reserve, 
eller fordi man har forskellige slukkende enheder til forskellige opgaver, f.eks. 
en hurtig slukkende enhed til at dække områder længere væk og en tanksprøjte 
til hændelser tættere på.  

3.2.3 Indsatte kommunale redningsberedskabskapaciteter 
Der foreligger ikke dataserier, der kan belyse ændringer i anvendt personel, 
køretøjer og stationer over en længere periode. F.eks. foreligger der alene kø-
retøjsdata og mandtimeopgørelser for perioden 2016-2018. 
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Det gennemsnitlige antal indsatte kommunale brandfolk pr. alarm har ligget 
stabilt de seneste tre år på 6,2 personer. Medgåede mandtimer til alarmer varie-
rer til gengæld hen over de seneste tre år.  

Omfanget af indsat personel pr. alarm varierer betydeligt på tværs af kommuna-
le redningsberedskaber – fra ca. 7,2 m/k hos Lolland Falsters Brandvæsen til 
4,2 m/k hos Beredskab og Sikkerhed. Som gennemsnit er der indsat 2,4 køretø-
jer og ca. 1½ station pr. hændelse (2016-2018). 

Forskelle i indsat personel kan både skyldes forskelle i indsættelsesstrategier, 
driftsform og sammensætningen af hændelsestyper. 

Eksempelvis tilkendegiver Hovedstadens Beredskab, at redningsberedskabet 
indsætter mere personel pr. alarm end gennemsnitligt for de kommunale red-
ningsberedskaber ud fra et hensyn til at reducere spredningsrisikoen ved hæn-
delse i tættere bebyggelse og for at kunne håndtere flere opgaver samtidigt på 
skadestedet – f.eks. redning og slukning. 

Andre steder kan driftsmodellen spille en rolle for slukningstogenes størrelse. I 
Sønderjylland afspejler mandskabsindsættelsen f.eks. den udstrakte brug af 
frivillige. 

 Responstider og indsatsvarigheder  
I dette afsnit beskrives udviklingen i de kommunale redningsberedskabers:  

• Responstid  
• Nettoindsatsvarighed 

Erfaringsmæssigt har hurtig indsættelse af førsteindsatsen væsentlig betydning 
for begrænsning af ulykkens omfang. Redningsberedskabets responstid er 
derfor en central parameter for robustheden.  

Nettoindsatsvarigheden måler perioden med indsættelse på skadestedet og kan 
være en indikator for såvel alvorligheden af hændelser over tid som effektivite-
ten i indsatsen.  

  

Den gennemsnitlige responstid er siden 2012 gået marginalt op. En væsent-
lig del af stigningen vedrører 2018, hvor et ekstraordinært hændelsesmøn-
ster med mange naturbrande har trukket i retning af en øget gennemsnitlig 
responstid.  

Generelt peger omfanget og baggrunden for den konstaterede stigning i re-
sponstiden ikke i retning af, at der skulle være generelle problemer med ro-
bustheden af de kommunale redningsberedskaber. Således kan der ikke 
påvises ændringer i dimensioneringen, der påvirker responstiden. 

 
3.3.1 Responstid 
Der er i størrelsesordenen 40-43.000 alarmer årligt med udrykning fra de kom-
munale redningsberedskaber. 

Perioden fra opdagelse af en hændelse til indsættelsen af førsteindsatsen samt 
omfanget af indsat mandskab og materiel har væsentlig betydning for ulykkens 
samlede omfang, indsatsvarigheden på skadestedet og de afledte skader på 
mennesker og værdier. 

DIMENSIONERING 
OG ROBUSTHED

DER INDSÆTTES I  
GENNEMSNIT 6,2  
PERSONER PR. ALARM 

40-43.000 ALARMER  
ÅRLIGT. GODT HALVDELEN 
ER REELLE ALARMER 
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Responstiden udgør i dag et centralt målepunkt for redningsberedskabernes 
serviceniveau. De risikobaserede dimensioneringsplaner fastsætter som regel 
responstider for de kommunale redningsberedskaber på 10-25 minutter af-
hængig af risikoen for skade på personer og værdier, inden for rammerne af 
den eksisterende stationsplacering og driftsform. I den forbindelse spiller be-
folkningstæthed, infrastruktur og risikoobjekter en væsentlig betydning.  

De fastsatte responstider afhænger blandt andet af de kommunale redningsbe-
redskabers driftsform (1-minuts eller 5-minutsberedskab) og fremkommelighe-
den i redningsberedskabets dækningsområde.  

Figur 3.6. Udvikling i gennemsnitlig responstid, kommunale redningsbe-
redskaber 2009-2018.   

 
Note: Responstiden opgøres som perioden fra alarmering, til første køretøj er fremme på skadeste-
det, dog ikke indsatslederen. Responstiden er i hovedtræk påvirket af afgangstiden fra stationen 
efter alarmering samt kørselstiden frem til skadestedet. Figuren illustrerer 95 pct. konfidensinterval-
lerne for responstid. Inkluderer standardudrykninger og aftaler, assistancer er ikke inkluderet. Be-
mærk, at den vertikale akse ikke skærer i nul. Kun responstider større end 1 min. og mindre eller lig 
med 30 min. er inkluderet. 
Kilde: ODIN og egne beregninger. 

Analysen viser, at den gennemsnitlige responstid for de kommunale rednings-
beredskaber på landsplan stiger fra 7,6 min. i 2012 til 8,0 min. i 2018, svarende 
til en forøgelse på ca. 26,4 sekunder eller 5 pct. på landsplan, jf. Figur 3.6. 17 
ud af 23 kommunale redningsberedskaber har haft stigende responstider i peri-
oden 2012-2018. 

På landsplan drives 2/3 af ændringen i responstiden af øget kørselstid, svaren-
de til ca. 17 sekunder, mens 1/3 af stigningen kommer fra øget afgangstid, sva-
rende til godt 9 sekunder. Det varierer på tværs af redningsberedskaberne, om 
det er ændret afgangstid eller kørselstid, der driver ændringen af responstid, jf. 
Figur 3.7. Der kan således ikke peges på én forklaring på ændringen i respons-
tiden på tværs af de kommunale redningsberedskaber.  

Det er vurderingen, at lavere fremkommelighed og trængsel er den primære 
årsag til forøgelsen af kørselstiden og dermed responstiden, da der ikke kan 
peges på forhold omkring dimensioneringen, der kan påvirke ændringen i kør-
selstid signifikant. Stationsdækningen er således omtrent uændret i perioden 
2012 til 2018 med undtagelse af 2 stationslukninger på Bornholm henholdsvis 
København samt én stationsflytning i Århus.  

Det betyder, at det primært er forhold knyttet til ændringer i hændelsesmønstre, 
herunder i kørselstiden og ikke i dimensioneringen, som påvirker udviklingen i 
responstiden.  
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Eksempelvis vil en forskydning af hændelser fra bynære områder tæt på brand-
stationer til mere landlige områder længere væk påvirke responstiden i opadgå-
ende retning. Det kan f.eks. have betydning for det observerede responstidsni-
veau i 2018 med den højere forekomst af naturbrande.  

Figur 3.7. Ændring i gennemsnitlig responstid, kommunale redningsbe-
redskaber 2012-2018.   

  
Note: Responstiden opgøres som perioden fra alarmering til første køretøj er fremme på skadeste-
det, dog ikke indsatslederen. Helsingør indgår ikke i opgørelsen, da der ikke forelægger tidsserier 
for den periode, hvor redningsberedskabet var en del af Nordsjællands Brandvæsen.  
Kilde: ODIN og egne beregninger. 

Omlægning af driftsform kan også spille en væsentlig rolle. Eksempelvis er 
omlægningen driftsformen på brandstationen i Viborg fra 5-minuts til 1-minut 
beredskab en væsentlig forklaring på den realiserede forbedring af responsti-
den i perioden hos Midtjysk Brand & Redning. 

Opgørelsen af responstiden er ikke følsom over for ændringer i førsteindsat-
sens sammensætning af køretøjer. Det skyldes, at responstiden måles fra 
alarmtidspunktet, til første slukkende enhed er fremme på skadestedet. Dermed 
har det ingen betydning for responstiden, om 1. indsatsen hyppigere sammen-
sættes af køretøjer fra flere stationer i dag sammenlignet med tidligere i en situ-
ation med uændret stationsdækning og uændret eller færre brandfolk på første-
udrykningen36.  

3.3.2 Nettoindsatsvarighed 
Nettoindsatsvarigheden udtrykker varigheden af redningsberedskabets indsats 
på skadestedet og afhænger bl.a. af responstiden, ulykkens omfang og karakter 
på alarmeringstidspunktet samt omfanget af indsat mandskab og materiel.  

 
36 For deltidsberedskaber kan en forøgelse af bemandingen på førsteudrykningen principielt forøge 
afgangstiden og dermed den samlede responstid, fordi førsteindsatsen først afgår, når hele vagt-
holdet er samlet. Omvendt vil en reduktion af bemandingen på førsteudrykningen isoleret set redu-
cere afgangstiden. 
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Nettoindsatsvarigheden udtrykker således ikke entydigt effektiviteten i red-
ningsberedskabernes ulykkesbekæmpelse på grund af hændelseskarakterens 
påvirkning af varigheden. Men målet kan give en indikation på slukningseffekti-
vitet og hændelsesomfang under ét.  

I det følgende ses der på udviklingen i nettoindsatsvarigheden i perioden 2009-
2018. Som følge af ujævn registreringspraksis før 2012 konkluderes der alene 
på nettoindsatsvarigheden i perioden 2012-2018. 

Nettoindsatsvarigheden for alle alarmer falder på landsplan i perioden 2012-
2017, men stiger fra 2017 til 2018, jf. Figur 3.8. Både udviklingen i reelle alar-
mer og forskydninger i forekomsten af brande i perioden påvirker udviklingen i 
nettoindsatsvarigheden.  

Den gennemsnitlige indsatsvarighed er i hovedtræk kortere blandt redningsbe-
redskaber med en høj andel af heltidsansatte.  

 Simultankapacitet og resiliens 
Evnen til at kunne håndtere flere hændelser samtidigt (simultankapacitet) og 
opretholde den operative indsats over tid (resiliens) udgør centrale pejlemærker 
for vurderingen af de kommunale redningsberedskabers robusthed. I dette af-
snit belyses:  

• Kapacitetsanvendelse under samtidige hændelser 
• Fremkommelighed af kapaciteter 
• Resiliens 

 

Der er tilstrækkeligt med slukkende enheder til rådighed, når de kommunale 
redningsberedskaber anskues på tværs af dækningsområder. Slukkende 
enheder kan således nå frem til de fleste steder i Danmark inden for 15 mi-
nutter. I alle brofaste dele af landet kan mindst én slukkende enhed være 
fremme inden for 15-30 minutter.  

Figur 3.8. Udviklingen i nettoindsatsvarigheden for alle og reelle alarmer i 
timer, kommunale redningsberedskaber 2009-2018. 

 
Note: Nettoindsatsvarigheden opgøres fra første køretøj er fremme på skadesstedet til sidste køre-
tøj frigives fra skadesstedet, dog ikke indsatslederen. Figuren illustrerer 95 pct. konfidensinterval-
lerne for nettoindsatsvarighed.  
Kilde. ODIN, Beredskabsstyrelsens køretøjsdata og egne beregninger. 
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Næsten alle redningsberedskaber angiver at kunne opretholde indsatsledel-
sen i mere end to dage, hvis kun en indsatsleder er i gang. Redningsbered-
skaberne har almindeligvis indbyrdes aftaler, der giver adgang til at låne ind-
satsledere hos hinanden i situationer, hvor indsatsledelsen bliver tømt i eget 
redningsberedskab. 

3.4.1 Kapacitetsanvendelse under samtidige hændelser 
I afsnittet belyses de kommunale redningsberedskabers robusthed med afsæt i 
den maksimale kapacitetsanvendelse under samtidige hændelser. 

Ses der på den maksimale kapacitetsanvendelse i perioder med spidsbelast-
ning havde 20 kommunale redningsberedskaber fortsat ledige slukkende enhe-
der tilbage på de tidspunkter i 2018 med den højeste frekvens af samtidige 
hændelser - på trods af en usædvanlig høj forekomst af større og samtidige 
brande i sommeren.  

Figur 3.9. Maksimalt antal samtidig anvendte slukkende enheder i redningsberedskabets sluk-
ningsområde, 2018. 

 
Note: Slukkende enheder inkluderer autosprøjte, tanksprøjte, hurtig slukningsenhed og skovbrandslukningskøretøj. 
Kilde: ODIN, Beredskabsstyrelsens køretøjsdata, risikobaserede dimensioneringsplaner. 
 

Det gælder også de redningsberedskaber, der var særligt berørt af naturbrande 
– bl.a. Nordjyllands Beredskab. Kun Hovedstadens Beredskab, Nordsjællands 
Brandvæsen, Beredskab Øst og Helsingør Kommunes Brandvæsen havde 
samtlige slukkende enheder aktive på samme tid i en kortere periode, bl.a. i 
forbindelse med nytårsaften og enkelte andre større hændelser, jf. også Figur 

3.9.  

Betragtes den maksimale kapacitetsanvendelse af indsatsledere, oplevede 18 
redningsberedskaber i 2018 at indsætte flere indsatsledere, end der var vagt-
sat. Disse situationer forekommer sjældent og udgjorde i 2018 kun 0,1 pct. af 
tiden pr. kommunalt redningsberedskab henover hele året.  

Det har ikke gennem analysen været muligt at fastslå, om situationerne skyldes 
planlagte begivenheder med ekstra indkaldte indsatsledere, eller om det skyl-
des et opstået behov grundet flere samtidige begivenheder, hvilket kan være 
kritisk, hvis de ekstra indsatsledere har lange responstider. 

Analyserne af kapaciteter er foretaget for 2018, jf. afsnit 2.2. Året var kendeteg-
net ved en række større, længerevarende og samtidige naturbrande hen over 
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sommeren. Resultaterne forventes derfor at være udtryk for robusthed i et år 
med højere spidsbelastning end tidligere år. 

Tilsvarende analyser af samtidighed og maksimal kapacitetsanvendelse i 2016 
og 2017 peger i den retning. 

 
3.4.2 Fremkommelighed 
Hurtigheden, hvormed mandskab, køretøjer og materiel kan fremsendes til ska-
destedet og omfanget heraf, er en central indikator for robusthed.  
 
Figur 3.10. Antal slukkende enheder i det kommunale redningsberedskab 
der kan være fremme på tværs af Danmark eksklusiv ikke-brofaste øer og 
Bornholm, 2019. 

 
Note: Kun mandskab og køretøjer fra kommunale redningsberedskaber er medtaget i analysen. 
Slukkende enheder inkluderer autosprøjte, tanksprøjte, hurtig slukningsenhed og skovbrandsluk-
ningskøretøj. 
Kilde: ODIN, Beredskabsstyrelsens stations- og køretøjsdata, køretøjsdata fra de 24 kommunale 
redningsberedskaber, risikobaserede dimensioneringsplaner og egne beregninger. 

 
Der er foretaget en geospatial analyse heraf. Analysen er beregningsteknisk og 
tager afsæt i en tænkt situation med fuldt samarbejde om assisterende kapaci-
tet på tværs af alle kommunale redningsberedskaber. 

Den beregningstekniske analyse viser, at slukkende enheder kan nå frem til 
langt de fleste områder i Danmark inden for 15 minutter, jf. Figur 3.10. I enkelte 
områder på Sjælland og i Jylland kan slukkende enheder nå frem på 15-30 
minutter. 

I de fleste områder kan der fremsendes 10-15 slukkende enheder på 30 minut-
ter. Nordjylland, Vestjylland og Lolland-Falster kan have færrest slukkende en-
heder fremme inden for de fastsatte tidsintervaller. 

I praksis vil Beredskabsstyrelsen ofte blive tilkaldt som assistanceberedskab 
ved helt store hændelser, inden omkringliggende redningsberedskabers kapaci-
tet anvendes fuldt ud til assistance. Det skyldes hensynet til fortsat opretholdel-
se af en forsvarlig førsteindsats i de enkelte kommunale redningsberedskaber. 
Der vil altid blive kaldt assistance fra nærmeste relevante enhed.  

30 minutter15 minutter

SLUKKENDE ENHEDER KAN 
NÅ FREM TIL LANGT DE 
FLESTE OMRÅDER I DAN-
MARK INDEN FOR 15 MI-
NUTTER.  
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Der ses en særlig tæthed af tilgængelige enheder omkring hovedstadsområdet. 
Det skal ses i lyset af den relativt tætte stationsstruktur, samt at over 40 pct. af 
alle hændelser forekommer i hovedstadsområdet. Det betyder større risiko for 
samtidige hændelser. Således viser den tidligere samtidighedsanalyse bl.a., at 
fuld kapacitetsanvendelse på slukkende enheder forekommer hyppigere i ho-
vedstadsområdet (bl.a. Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst) end andre 
steder af landet. 

På en række mindre øer forefindes stedlige beredskabsstyrker, som kan vare-
tage en indledende indsats. Øerne er ikke medtaget i denne analyse, grundet 
manglende datagrundlag til beregning af fremkommelighed. 

3.4.3 Resiliens  
Resiliensen udgør redningsberedskabet kapacitets til at opretholde den operati-
ve og taktiske indsats på ét eller flere hændelsessteder over en periode.  

Til måling af resiliens er der her valgt at se på evnen til at indsætte og oprethol-
de indsatsledelse uden assistance over længere tid. Det skal ses i lyset af, at 
indsatsledelse oftest er en knap ressource uanset hændelsestypen, når der er 
tale om flere eller forskellige hændelsestyper. 

Dimensioneringen af indsatsledere dækker over en række forskelle redningsbe-
redskaberne imellem, hvad angår robusthed og dækning af indsatsledervagter-
ne. De kommunale redningsberedskaber er via en spørgeskemaundersøgelse 
blevet adspurgt, hvor lang tid indsatsledervagten kan opretholdes ved et givent 
antal samtidige indsættelser af indsatsledere.  

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 21 ud af de 22 kommunale redningsbe-
redskaber, der har afgivet svar, kan opretholde indsatsledelsen i mere end 2 
dage, hvis kun én indsatsleder er indsat. 19 af de kommunale redningsbered-
skaber kan indsætte tre indsatsledere på samme tid. 13 kommunale rednings-
beredskaber kan opretholde indsatsledelse på tre skadesteder i op til 2 dage. 

Det forekommer hyppigt, at kommunale redningsberedskaber har indbyrdes 
aftaler om lån af indsatsledere i de situationer med behov for yderligere indsats-
ledelse udover de interne ressourcer. 

Figur 3.11. Andel af de kommunale redningsberedskaber, der kan opret-
holde indsatsledelsen uden tværkommunal assistance over flere dage, 
når flere indsatsledere er indsat på samme tid. 

  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse hos de kommunale redningsberedskaber og egne beregninger. 
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 Samarbejde og assistancer  
I dette afsnit belyses: 

• Udbredelsen af samarbejdsaftaler på tværs af redningsberedskaberne og 
mellem redningsberedskaberne og øvrige private og offentlige aktører 

• Hyppighed og karakter af de historiske assistancer på tværs af de 
kommunale redningsberedskaber og mellem de kommunale 
redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen 

I hvilket omfang kommunernes anmodninger om assisterende kapaciteter er 
blevet imødekommet  

 

De kommunale redningsberedskaber håndterer 98 pct. af alle hændelser 
uden assistancer. Brand er den største enkeltstående hændelsestype, hvortil 
der tilkaldes assistancer. 2 ud af 3 anmodninger om assistancer rettes til 
Beredskabsstyrelsen og vedrører typisk større og/eller længerevarende 
hændelser.  

Der efterspørges ikke yderligere operativ støtte med generelle kapaciteter fra 
Beredskabsstyrelsen. Der efterspørges dog specialkapaciteter, der kan sup-
plere de kommunale redningsberedskabers kapaciteter. 

 

3.5.1 Hovedtyper af aftaler mellem de kommunale redningsberedskaber 
Med henblik på at styrke robustheden indgår de kommunale redningsberedska-
ber aftaler med naboberedskaber, beredskabsstyrelsen, kommunale forvaltnin-
ger, offentlige selskaber, private aktører, udenlandske myndigheder mv. om 
operative forhold og assisterende kapaciteter. 

Aftalerne kan bl.a. vedrøre: 

• Aftaler om assisterende kapaciteter (§18-aftaler). 
• Aftaler om løsning af operative opgaver i tilgrænsende slukningsområder, 

f.eks. fælles vejstrækninger mellem to kommunale redningsberedskaber 
eller områder, nærmeste relevante kapacitet er hos et naboberedskab 
(§13-aftaler). 

Beredskabslovens bestemmelser om assisterende kapacitet  

BRL §7. Det statslige regionale redningsberedskab skal yde assistance til det kommunale red-
ningsberedskab, hvis det skønnes påkrævet på grund af karakteren eller omfanget af en ulykke 
eller en katastrofe, herunder terror- og krigshandlinger.  
BRL §18, Stk. 1. Forsvarsministeren eller en kommunalbestyrelse kan kræve en anden kommu-
nes redningsberedskab (mellemkommunal bistand) eller private redningsvæsener stillet til rådig-
hed for kommunens redningsberedskab. 
BRL §18, Stk. 2. Forsvarsministeren kan i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder 
terror- og krigshandlinger, pålægge kommunalbestyrelsen at indsætte det kommunale rednings-
beredskab uden for eget udrykningsområde. 
BRL §20, stk. 1. Redningsberedskabet kan kræve private redskaber og transportmidler af enhver 
art samt fornødent betjeningsmandskab stillet til rådighed for indsatsen. 
BRL §20, Stk. 2. Den, der i henhold til stk. 1 har stillet redskaber eller transportmidler til rådighed, 
har ret til erstatning af kommunen for afsavn af materiel og for den skade, materiellet har lidt 
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Det er almindelig praksis, at de kommunale redningsberedskaber indgår forma-
liserede §18-aftaler med andre kommunale redningsberedskaber om vilkår, 
kapaciteter og ydelser i forbindelse med assistancer.  

§18-aftaler kan omfatte tilkald af kapaciteter til indsættelse på et skadested. De 
kan også omfatte forskydning af kapaciteter med henblik på at mitigere risici i 
områder, når stationer er optaget af indsatser eller lignende. Assisterende ka-
pacitet kan både omfatte køretøjer, udstyr, mandskab, indsatsledelse, operativ 
støtte mv.  

Det er desuden god praksis at udforme mødeplaner med både andre kommu-
nale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen, der fastsætter rammer for 
mobilisering og fremsendelse af kapaciteter ved større hændelser eller hændel-
ser på særlige risikoobjekter.  

Beredskabslovens bestemmelser om §13-aftaler   

De kommunale redningsberedskaber kan indgå aftaler om løsning af opgaver på tværs af bered-
skabsgrænser f.eks. ved fælles vejstrækninger eller i områder, hvor stationer i naboberedskaber 
ligger tættere på.  
BRL §13, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med en anden kommunalbestyrelse, 
med private redningsvæsener eller med andre om at udføre opgaver inden for kommunens red-
ningsberedskab. Kommunalbestyrelsen kan desuden indgå aftale med Beredskabsstyrelsen om, 
at det statslige regionale redningsberedskab udfører opgaver inden for kommunens redningsbe-
redskab. 

Der er ikke som led i denne undersøgelse indhentet særskilte oplysninger om 
omfanget af mødeplaner, som inddrager andre redningsberedskaber fra de 
kommunale redningsberedskaber.   

3.5.2 Formaliserede samarbejdsaftaler 
Alle kommunale redningsberedskaber, med undtagelse af Bornholms Brand-
væsen, har §18-aftaler om assisterende kapacitet med andre kommunale red-
ningsberedskaber.  

De kommunale redningsberedskaber har i gennemsnit 4 §18-aftaler om assiste-
rende kapacitet med videre. Aftalerne indgås typisk mellem naboberedskaber, 
men der kan også peges på aftaler mellem redningsberedskaber, der ligger 
længere fra hinanden. De fleste aftaler er formaliserede. 

Omfanget af formaliserede §18-aftaler varierer på tværs af de kommunale red-
ningsberedskaber. 

De større redningsberedskaber – f.eks. Nordjyllands Beredskab, Fyns Brand-
væsen, Østjyllands Brandvæsen og Hovedstadens Beredskab – har indgået 
§18-aftaler om benyttelse af hinandens specialkapaciteter trods længere ind-
byrdes afstande.  

Inden for vagtcentralsamarbejdet i hovedstadsområdet er der et særligt udbyg-
get formaliseret samarbejde, der bl.a. omfatter fælles disponering og forskyd-
ning af kapacitet samt lån af specialudstyr og indsatsledelse på tværs de kom-
munale redningsberedskaber.  

Gennemgangen af de risikobaserede dimensioneringsplaner viser, at samar-
bejdsaftaler (§18-aftaler) mellem redningsberedskaberne ikke altid udmøntes i 
konkret i mødeplaner og scenarier. Kun lidt over halvdelen af beredskaberne 

OMFANGET AF FORMALI-
SEREDE §18-AFTALER VA-
RIERER PÅ TVÆRS AF DE 
KOMMUNALE REDNINGS-
BEREDSKABER 

ALLE KOMMUNALE  
REDNINGSBEREDSKABER, 
MED UNDTAGELSE AF 
BORNHOLMS BRANDVÆ-
SEN, HAR §18-AFTALER 
OM ASSISTERENDE KAPA-
CITET  
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har i deres risikobaserede dimensioneringsplan inkluderet scenarier, som ind-
drager andre beredskabsaktører end dem selv. 

Der indgås derudover samarbejdsaftaler med en lang række andre aktører, som 
øger robustheden af det samlede redningsberedskab. De fleste samarbejdsaf-
taler omhandler adgang til operative ressourcer og specialmateriel.  

Aftaler med private aktører om assisterende kapacitet i form af tungt entrepre-
nørmateriel forekommer relativt hyppigt. 

Det er heller ikke ualmindeligt, at de kommunale redningsberedskaber indgår 
aftaler om assisterende kapacitet i form af specialmateriel med ejerkommuner-
nes tekniske forvaltninger. 

Der kan også peges på aftaler med staten, herunder Beredskabsstyrelsen og 
Forsvarets øvrige enheder om kapacitet, logistik og støtte samt specialmateriel, 
ligesom redningsberedskaber tæt ved lufthavne ofte har aftaler om lån af speci-
aliserede materiel som ekstra kapacitet ved større hændelser.  

Redningsberedskaberne omkring den dansk/tyske henholdsvis dansk/svenske 
grænse har indgået aftale med de udenlandske redningsberedskaber om assi-
sterende kapacitet, herunder særligt specialudstyr. 

3.5.3 Aftale- og assistanceudrykninger 
På landsplan håndterer de kommunale redningsberedskaber ca. 98 pct. af alle 
reelle alarmer uden assistance udefra i 2017- 2018. Andelen varierer på tværs 
af de kommunale redningsberedskaber, jf. Figur 3.12.  

Figur 3.12. Andel af reelle alarmer uden assistancer efter beredskab, gen-
nemsnit for 2017-2018 

  
Note: Opgørelsen viser antallet af reelle alarmer (standardrapporter og aftalerapporter) uden assi-
stancer.  
Kilde: ODIN og egne beregninger. 

Bornholm har særligt et højt antal assistancer. Det skyldes i overvejende grad 
et udvidet samarbejde mellem Bornholms Brandvæsen og Beredskabsstyrel-
sen. Det bemærkes i øvrigt, at det relativt lave antal hændelser på Bornholm, 
sammenlignet med andre kommunale redningsberedskaber, medfører høj føl-
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Note: De mellemkommunale assistancer og 
aftaler er ikke valideret for 2016.  
Kilde: ODIN og egne beregninger. 

somhed på opgørelsen af egenhåndtering over for mindre udsving i assistance-
anmodninger fra år til år. 

De foreliggende data viser, at der i gennemsnit var 134 mellemkommunale as-
sistanceudrykninger i 2017-2018 (§18-udrykninger) samt ca. 230 mellemkom-
munale udrykninger som led i §13-aftaler, jf. også Figur 3.13.  

Betragtes mellemkommunale assi-
stancer og assistancer fra Bered-
skabsstyrelsen til de kommunale 
redningsberedskaber under ét, var 
der sammenlagt 409 registrerede 
assistancer på landsplan i 2017 og 
435 i 2018, jf. også Figur 3.14. Heraf 
udgjorde assistancer til de kommuna-
le redningsberedskaber fra Bered-
skabsstyrelsen 241 i 2017 og 335 i 
2018.  

Det understreges, at der kun fore-
lægger validerede data for assistan-
cer mellem de kommunale rednings-
beredskaber i perioden 2017 og 
2018. På grund af korte tidsserier kan 
det ikke konkluderes med sikkerhed, 
om det samlede assistanceniveau 
stiger eller falder over tid.  

Det skal understreges, at høje assistanceniveauer ikke nødvendigvis udtrykker 
mangel på robusthed. Det kan også afspejle en bevidst tilgang, hvor der sam-
arbejdes på tværs om målrettet anvendelse af nærmeste ledige kapaciteter. 

Figur 3.14. Antal assistancer,  
2016-2018 

Figur 3.15. Medgået mandtid på  
assistancer, 2016-2018 

  
Note: De mellemkommunale assistancer er ikke valideret for 2016. Mandtimer er opgjort som sum-
men af timer for indsat personel i perioden fra afgang til frigivet. Beredskabsstyrelsens assistancer 
omfatter kun assistancer til de kommunale redningsberedskaber.  
Kilde: ODIN og egne beregninger. 

Betragtes fordelingen af mellemkommunale assistancer og Beredskabsstyrel-
sens assistancer efter medgåede mandtimer og nettoindsatsvarighed ses, jf. 

Figur 3.16 og Figur 3.17, at assistancer fra Beredskabsstyrelsen oftest rekvire-
res ved større eller længerevarende indsatser. Eksempelvis varer 56 pct. af de 
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mellemkommunale assistancer en time eller derunder (nettoindsatsvarigheden). 
Knap 50 pct. af Beredskabsstyrelsens assistancer varer 4 timer eller mere. 

Figur 3.16. Fordeling af assistancer 
efter mandtimeforbrug på assistan-
cer, 2017-2018 

 Figur 3.17. Fordeling af assistancer  
efter nettoindsatsvarighed af  
assistancer, 2017-2018 

 

 

 
Note: Opgørelsen medregner kun reelle alarmer. ”KRB, Alle hændelser” omfatter standard- og  
aftalerapporter. Beregningerne for nettovarighed er baseret på køretøjsdata og regnet fra fremme  
tidspunktet til frigivet tidspunktet. Beredskabsstyrelsens assistancer omfatter kun assistancer til de  
kommunale redningsberedskaber 
Kilde: ODIN, Beredskabsstyrelsens køretøjsdata og egne beregninger    

De samlede medgåede mandtimer til assistancer svinger markant fra år til år. 
Særligt hændelser i vinteren 2016 samt sommeren 2018 påvirker det samlede 
assistancebillede de seneste 3 år. I disse år kan der peges på afgrænsede 
perioder med særligt højt mandtimeforbrug til assistance af de kommunale red-
ningsberedskaber, jf. Figur 3.18. Det gælder bl.a. i vinteren 2016 med vinter-
storme i hele landet og stormfloden i Jyllinge Nordmark samt sommeren 2018 i 
forbindelse med naturbrande flere steder i landet. 

Figur 3.18. Statslige mandtimer til kommunal rekvirent pr. måned, 2016-
2018 

  
Kilde: Beredskabsstyrelsen og egne beregninger. 
Note: Mandtimer er opgjort som summen af timer for indsat personel i perioden fra afgang til frigivet 

Det overordnede assistancemønster peger i retning af, at rekvisitionen af assi-
stancer fra Beredskabsstyrelsen er hændelsesbestemt. Der kan ikke peges på 
tydelige sæsonmønstre i medgåede mandtimer til assistancer fra Beredskabs-
styrelsen, ligesom der ikke kan peges på entydige geografiske mønstre. 
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Dog er der en tendens til, at kommunale redningsberedskaber omkring bered-
skabscentrene har en højere hyppighed af assistancer fra Beredskabsstyrelsen 
end kommunale redningsberedskaber længere væk. Det gælder særligt assi-
stancer af kortere varighed målt i mandtimer.  

Benyttelsen af assistancer fra Beredskabsstyrelsen i hovedstadsområdet er 
relativ lav sammenlignet med andre dele af landet. Det afspejler formentlig den 
tilgængelige kapacitet (materiel og mandskab) hos de kommunale redningsbe-
redskaber i og omkring hovedstadsområdet.  

Figur 3.19. Mellemkommunale assistancer efter årsager til alarmering  
(reelle alarmer), 2016-2018 

 
Note: Opgørelsen omfatter kun assistancer mellem kommunale redningsberedskaber ved reelle 
alarmer 
Kilde: ODIN og egne beregninger. 

Brand (inklusive naturbrand) er den største enkeltstående hændelsestype, hvor-
til der tilkaldes mellemkommunale og statslige assistancer under ét, jf. også 
Figur 3.19 og Figur 3.20. 

Figur 3.20. Assistancer fra Beredskabsstyrelsen efter årsager til alarme-
ring (reelle alarmer), 2016-2018 

 
Note: Opgørelsen omfatter kun assistancer fra Beredskabsstyrelsen til de kommunale redningsbe-
redskaber ved reelle alarmer 
Kilde: ODIN og egne beregninger. 

Som led i undersøgelsens interviews med de kommunale redningsberedskaber 
er der spurgt til forekomsten af afviste assistanceanmodninger. I forbindelse 
hermed har ingen kommunale redningsberedskaber rapporteret om afviste an-
modninger om assistancer fra andre kommunale redningsberedskaber.  

De kommunale redningsberedskaber har nævnt et par eksempler på afvisning 
af assistancer fra Beredskabsstyrelsen. Der foreligger ikke registreringer heraf, 
og det har ikke været muligt at belyse nærmere. 
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Generelt bliver anmodninger fra kommunale redningsberedskaber om assistan-
cer fra Beredskabsstyrelsen imødekommet.   

 Operativ ledelsesstøtte 
I dette afsnit præsenteres observationer og analyser vedrørende operativ ledel-
sesstøtte. Med operativ ledelsesstøtte forstås den beredskabsfaglige støtte 
indsatslederen kan modtage på skadestedet gennem enten en operationschef 
eller kvalificeret vagtcentralpersonale, som er uddannet i at kunne bistå med 
koordination, kommunikation og logistik.  

Operativ ledelsesstøtte spiller en central rolle for redningsberedskabernes ro-
busthed. Den kan understøtte koordination af den samlede ressourcedispone-
ring på tværs af redningsberedskabet og hjælpe indsatslederen i den taktiske 
indsættelse på skadestedet, bl.a. gennem formidling af efterretninger og løben-
de tilvejebringelse af ressourcer til brug for indsatsen.    

Erfaringer fra bl.a. branden på Fredericia Havn februar 201637 og skovbrandene 
i Sverige i sommeren 201838 viser, at det kan være forbundet med betydelige 
udfordringer for indsatslederen at koordinere taktisk indsættelse, logistik, rekvi-
rering af assisterende kapacitet og forskydning af kapacitet fra selve skadeste-
det ved større eller samtidige hændelser.  

Det giver sig blandt andet udtryk i flaskehalse, manglende anvendelse af rekvi-
rerede assisterende kapaciteter og suboptimal forskydning af kapaciteter til 
dækning af øvrige beredskabsområder. Derfor har flere kommunale rednings-
beredskaber ansat en operationschef for at konsolidere den beredskabsfaglige 
ekspertise omkring større hændelser.  

De kommunale redningsberedskaber peger på, at robustheden særligt kan 
forbedres i forhold til tværkommunal operativ ledelsesstøtte.  

 

De fleste kommunale redningsberedskaber kan indsatsledere modtage 
operativ støtte fra en vagtcentral. Vagtcentralerne er forskelligt dimensione-
rede, organiserede og bemandede. Nogle er bemandet af kommunale 
medarbejdere, mens andre er bemandet af brandfolk og indsatsledere. I 19 
kommunale redningsberedskaber kan vagtcentralen støtte med rekvirering 
af assistance og logistik. Syv kommunale redningsberedskaber har derud-
over en operativ chef eller chefvagt på tilkald som bagvagt. To steder i lan-
det er der særligt uddannede operationschefer på vagtcentralen. De dækker 
tilsammen seks kommunale redningsberedskaber og ca. halvdelen af be-
folkningen. 

Hovedstadens Vagtcentral, der dækker 33 pct. af befolkningen og 40 pct. af 
hændelserne på landsplan har som den eneste et realtidsoverblik over posi-
tioner for alle indsatte og ledige kapaciteter på tværs af de kommunale red-
ningsberedskaber i vagtcentralsamarbejdet. De øvrige kommunale red-
ningsberedskaber har overblik over egne kapaciteter, men har ikke overblik 

 
37 Interviews med de kommunale redningsberedskaber og Forsvarsministeriet 
38 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201854/ 
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i realtid over indsatte og disponible kapaciteter uden for eget beredskabs-
område. Det svækker muligheden for tværgående koordination og for at 
indsætte de rette kapaciteter, når hændelserne kræver, at der skal trækkes 
på andre kommunale redningsberedskabers kapaciteter.  

De kommunale redningsberedskaber har desuden ikke overblik over rele-
vante statslige kapaciteter uden for Beredskabsstyrelsens ressourcekata-
log. 

 
3.6.1 Vagtcentraler og operative chefer 
Blandt de adspurgte, svarer 21 kommunale redningsberedskaber, at der findes 
støtte til indsatslederen.  

Flere redningsberedskaber har ingen operativ støtte til indsatslederen, ud over 
hvad der kan modtages fra egen eller Falcks vagtcentral og indsatslederkolle-
gaer. 

Langt de fleste redningsberedskaber har støtte fra en vagtcentral, mens færre 
har støtte fra en chefvagt eller en operationschef. Enkelte redningsberedskaber 
har kun frivillige som støtte. 

Figur 3.21. Vagtcentraler og operativ støtte 

   
Kilde: Beredskabsstyrelsen og informationer, indhentet fra de kommunale redningsberedskaber. 

Det er undersøgt, hvilke typiske opgaver, som indsatslederen kan modtage 
støtte til. I de fleste redningsberedskaber kan der ydes støtte til de fleste opga-
ver, men kvalitet og omfang af støtten kan ikke udledes af undersøgelsen. 
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Redningsberedskabernes vagtcentraler varetager disponeringen af enheder til 
hændelser. 19 af redningsberedskabernes vagtcentraler assisterer indsatsleder 
med støtte til rekvirering af assistance, logistik og bagudgående koordination. 
Vagtcentralerne kan derudover varetage andre kommunale opgaver, f.eks. 
hjemmeplejevagt og vægterordning. Der kan peges på tre hovedtyper af vagt-
centraler efter geografisk dækning og organisation: 

• Vagtcentraler for enkelte redningsberedskaber. Redningsbered-skabernes 
vagtcentraler følger som hovedregel beredskabs-fællesskabernes 
geografiske afgrænsning. Redningsberedskaber kan være dækket af en 
kommunal vagtcentral. 

• Samlokaliserede vagtcentraler. Nordjyllands Beredskab har sammen med 
regionen, Falck og de kommunale forvaltninger i området etableret en 
samlokaliseret vagtcentral i Aalborg 

Vagtcentraler for flere redningsberedskaber. Der findes to større vagtcentraler, 
der dækker flere redningsberedskaber, hhv. Falcks vagtcentral i Aalborg og 
vagtcentralfællesskabet i hovedstadsområdet. Falcks vagtcentral dækker imid-
lertid kun egne styrker og ikke de kommunale operative enheder. Særligt to 
vagtcentraler har et operativt setup, som adskiller sig fra øvrige vagtcentraler: 

Falcks vagtcentral er placeret i Aalborg og varetager vagtcentralopgaven for 10 
entrepriseberedskaber på tværs af landet. Her foretager en samlet enhed di-
sponeringen i alle de dækkede redningsberedskaber, og indsatslederen har 
mulighed for at anmode om assistancer fra vagtcentralen. Vagtcentralen er 
samlokaliseret med den regionale (præhospitale) og kommunale vagtcentral.  

Nogle kommunale redningsberedskaber benytter en kombination af egen kom-
munale vagtcentral og Falcks vagtcentral, f.eks. hvor Falcks vagtcentral benyt-
tes til mindre komplicerede hændelser, mens en lokal vagtcentral kan tage over, 
hvis der er behov for lokal operativ støtte og disponering. Dette benytter blandt 
andet Beredskab Fyn til at ”slukke” for den automatiske disponering nytårsaften, 

så enheder kan afsendes ud fra en lokal vurdering af den mest hensigtsmæssi-
ge disponering. 

Hovedstadens vagtcentral dækker fra Østsjællands Beredskab i syd til Frede-
riksborg Brand og Redning i nord. Vagtcentralen varetager opgaver for ca. 33 
pct. af landets indbyggere og disponerer til 40 pct. af alle hændelser.  

Alarmeringsstrukturen i Danmark 

Der gælder som hovedregel en 
lineær alarmeringsstruktur i Dan-
mark. Alarmering går via Alarmcen-
tral (112) til redningsberedskabets 
vagtcentral og der fra videre til 
brandmandskabet på den enkelte 
station.  
For de ubemandede vagtcentraler oversendes alarmcentralens melding automatisk til brandstati-
onen. For ABA-anlæg oversendes alarmen direkte til det kommunale redningsberedskabs vagt-
central. 
Hvis indsatsleder har behov for assistance fra enheder uden for vagtcentralområdet, rekvireres 
assistancen som hovedregel via alarmcentralen (112), politiets KST eller Beredskabsstyrelsen. 

Vagtcentralen har overblik over alle indsatte og ledige enheder og deres positi-
on på tværs af de kommunale redningsberedskaber, der deltager i samarbejdet. 
Vagtcentralen disponerer frit på tværs af redningsberedskaberne for at skabe 

KUN I HOVEDSTADSOM-
RÅDET FINDES EN VAGT-
CENTRAL MED OVERBLIK 
OVER KAPACITETER PÅ 
TVÆRS AF BEREDSKABS-
GRÆNSER  

Alarmcentral Vagtcentral Station
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bedst mulig dækning af slukningsområder. På samme lokation varetager Ho-
vedstadens Beredskab også alarmcentralopgaven i hovedstadsområdet for 
politiet. 

Vagtcentralerne er bemandet med varierende kompetenceniveauer. Flere af de 
mindre vagtcentraler er bemandet af kommunale medarbejdere, mens andre er 
bemandet af brandfolk og indsatsledere.  

Syv kommunale redningsberedskaber har derudover en operativ chef eller 
chefvagt på tilkald som bagvagt, der kan give beredskabsfaglig operativ støtte 
til indsatslederen. To steder i landet er der særligt uddannede operationschefer 
på vagtcentralen. De dækker tilsammen seks kommunale redningsberedskaber. 
(markeret med gul i ovenstående kort).  

3.6.2 IT og dataunderstøttelse af den operative ledelse 
Der findes en række teknologiske værktøjer, som giver muligheder for at under-
støtte den operative ledelse. Det gælder blandt andet brug af streaming fra 
redningsberedskabets køretøjer til vagtcentralen, muligheder for at anvende 
den alarmerende borgers egen telefon til at give redningsberedskabet en ide 
om hændelsens omfang, samt etablering af overblik over indsatte og ledige 
kapaciteter.  

Tilbagemeldingen fra de kommunale redningsberedskaber viser, at de teknolo-
giske muligheder for at understøtte den operative ledelse – både på skadesste-
det i form af indsatsleder og i baglandet ved en operativ chef - skaber mere 
robuste redningsberedskaber, fordi koordinationen ved samtidige hændelser 
øges, og der skabes bedre muligheder for at koordinere mandskab og logistik 
samt kommunikere sammen ved større hændelser.  

Derudover kan nye teknologiske muligheder bidrage til at skabe mere effektive 
redningsberedskaber, hvor der kun fremsendes de nødvendige kapaciteter til 
hændelser. 

Der er i dag en forskellige grader af teknologisk understøttelse af de kommuna-
le redningsberedskabers operative ledelse, både på skadesstedet og i baglan-
det. Enkelte større redningsberedskaber og vagtcentralsamarbejder har foreta-
get væsentlige investeringer i it-systemer til at understøtte indsatslederens op-
gaver og skabe overblik på vagtcentralerne, mens de mindre redningsbered-
skaber generelt benytter sig af en outsourcet vagtcentralløsning med dertilhø-
rende it-understøttelse og har en mindre teknologisk understøttet indsatsledel-
se. 

De kommunale redningsberedskaber har desuden ikke overblik over relevante 
og tilgængelige statslige kapaciteter uden for Beredskabsstyrelsens ressource-
katalog. 

 Øvelse, træning og uddannelse 
Øvelse, træning og uddannelse spiller en central rolle for redningsberedskabets 
robusthed. Det bidrager til at vedligeholde og udvikle de enkelte brandfolks 
færdigheder og kvalifikationer samt understøtter sammenhængen i redningsbe-
redskabets indsats fra indsatsledelsen til manuelt niveau, herunder det tværgå-
ende samarbejdet andre beredskabsaktører –krisestabene, politi, Beredskabs-
styrelsen, sundhedsvæsenet, Forsvaret mv. 

DIMENSIONERING 
OG ROBUSTHED

TO STEDER I LANDET ER 
DER SÆRLIGT UDDANNEDE 
CHEFVAGTER / OPERA-
TIONSCHEFER PÅ VAGT-
CENTRALEN  

OVERBLIK OVER KAPACI-
TETER OG MULIGHED FOR 
TVÆRGÅENDE DISPONE-
RING VIL ØGE ROBUST-
HEDEN VED STØRRE  
HÆNDELSER. 
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Der peges på forhold, der påvirker redningsberedskabernes øvelses, trænings- 
og uddannelsesindsats:  

• Nyt byggeri konstrueres på nye måder, og der anvendes nye materialer 
med andre egenskaber under brand.  

• Brandtekniske foranstaltninger er undergået en teknologisk udvikling, der 
fordrer nye krav til brandfolks teknisk forståelse. 

• Viden om nybyggeri helt eller delvist forsvinder med certificeringsordningen 
• Generelle risikoscenarier som klimahændelser og terrorhandlinger stiller 

større krav til sammenhæng i beredskabsaktørernes indsats 
• Nyt slukningsudstyr og teknikker forbedrer slukningseffektiviteten, men 

fordrer videreuddannelse og træning. 

I det følgende belyses redningsberedskabernes arbejde med uddannelse, øvel-
se og træning med afsæt i gennemgangen af de kommunale redningsbered-
skabers risikobaserede dimensioneringsplaner og spørgeskemabesvarelser i 
forbindelse med undersøgelsen.  

 

Alle kommunale redningsberedskaber følger de statslige krav til uddannelse 
og øvelse. Men øvelse indgår i meget forskelligt omfang i hverdagen i de 
enkelte kommunale redningsberedskaber. Flere tværgående øvelser kan 
øge robustheden.  

Mange kommunale redningsberedskaber øver ekstraordinære hændelser 
og samarbejder om øvelser, men flere redningsberedskaber tilkendegiver, 
at der primært foretages skrivebordsøvelser af ekstraordinære hændelser, 
og at det er svært at frigøre ressourcer til at øve med brandfolk. 

3.7.1 Planlægning og gennemførelse af øvelse, træning og uddannelse  
Planlægning af øvelse, træning og uddannelse indgår som element i de fleste 
risikobaserede dimensioneringsplaner, men er kun i mindre grad tilpasset de 
lokale forhold og risikobilledet.  

Hvis man skal virke som brandmand i redningsberedskabet, skal man gennem-
gå et obligatorisk uddannelsesforløb. Uddannelsen har samlet set en varighed 
på 234 timer og er grundlæggende og praktisk uddannelse inden for emnerne 
brand, redning, CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) og 
håndtering af tilskadekomne.  

Derudover skal brandfolk årligt vedligeholde deres færdigheder gennem 24 
timers vedligeholdelsesuddannelse. Vedligeholdelsesuddannelsen indeholder 
en kombination af øvelsestemaer der fastlægges af Beredskabsstyrelsen, og 
elementer der kan planlægges ud fra lokale forhold. Flere (fuldtids) kommunale 
redningsberedskaber har større interne uddannelseskrav, fx i redningsdykker, 
højderedning, massetilskadekomst med videre. 

Alle kommunale redningsberedskaber følger de statslige krav til uddannelse af 
brandfolk. Ni af de kommunale redningsberedskaber har inkluderet en konkret 
uddannelses- eller øvelsesplan i deres risikobaserede dimensioneringsplan. De 
resterende kan have uddannelsesplaner, der ikke er vedlagt. 

Øvelse og træning indgår i forskelligt omfang i planlægningen i de enkelte 
kommunale redningsberedskaber. Syv redningsberedskaber har planlagt kon-
krete øvelsesaktiviteter i deres risikobaserede dimensioneringsplan, og 9 har 

HOVEDINDTRYK  
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beskrevet udviklingsinitiativer indenfor træning og uddannelse. Kun to kommu-
nale redningsberedskaber redegør for det forventede udbytte af uddannelse. 

Figur 3.22. Andel RBD’er der beskriver forhold omkring øvelser 

 
Kilde: De kommunale redningsberedskabers risikobaserede dimensioneringsplaner 

Der ses en bred dækning af øvelser af ekstraordinære hændelser og samarbej-
de om øvelser inden for de seneste fire år, hvor alle redningsberedskaber har 
trænet ekstraordinære hændelser. Særligt kemiulykker og transportulykker har 
bred dækning, mens klimarelaterede hændelser ikke øves af lige så mange 
redningsberedskaber som andre hændelsestyper - 8 har øvet orkaner og stær-
ke storme og 14 har øvet hændelser med ekstremregn.  

Figur 3.23. Typer af ekstraordinære hændelser, Andel af redningsbered-
skaberne der tilkendegiver, at de har øvet hændelsestyperne inden for de 
seneste fire år 

 
Note: Spørgeskemaundersøgelsen er besvaret af 22 kommunale redningsberedskaber. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt de kommunale redningsberedskaber og egne beregninger  

Alle kommunale redningsberedskaber, der har responderet på spørgeskema-
undersøgelsen, har øvet med andre aktører i 2018, hvor der særligt er øvet 
med lokale risikovirksomheder. 13 af de kommunale redningsberedskaber har 
øvet sammen med andre kommunale redningsberedskaber i 2018. Flere af 
redningsberedskaberne tilkendegiver, at øvelser med andre kommunale red-
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ningsberedskaber primært foregår som skrivebordsøvelser i regi af den lokale 
beredskabsstab (LBS). 

De kommunale redningsberedskaber tilkendegiver, at man med fordel kan øge 
træning og øvelse af større og vanskeligere scenarier på tværs af de kommuna-
le redningsberedskaber og med Beredskabsstyrelsen med henblik på at forbed-
re den samlede robusthed af redningsberedskabet. Det gælder både på manu-
elt og ledelsesmæssigt niveau. Samlet set viser analysen, at uddannelsesni-
veauet i redningsberedskaberne er robust, men at øvelse indgår i meget for-
skelligt omfang i hverdagen i de enkelte kommunale redningsberedskaber, og 
at flere tværgående øvelser vil øge robustheden. 

 Forebyggelse  
Brandforebyggelse er én af tre hovedopgaver i de kommunale redningsbered-
skaber ud over øvelsesaktivitet og operative indsættelse. Selv om det indgår i 
lovgivningen, er der dog ikke eksplicitte krav til omfang og karakter af den bor-
gerrettede brandforebyggelse. 

Brandforebyggelse spiller en central rolle i forhold til at mindske risikoen for 
brand og reducere konsekvenserne heraf. Brandforebyggelse medgår derved til 
at styrke robustheden af de kommunale redningsberedskaber gennem mind-
skelse af behovet for operative ressourcer ved lavere risiko for brand. 

I hovedtræk består den kommunale brandforebyggelse to dele: 

• Teknisk brandforebyggelse, herunder myndighedsgodkendelse af 
opbevaring af farlige stoffer, brandsyn, tilladelser mv. 

• Borgerrettet brandforebyggelse, herunder vejledning og rådgivning af 
borgere om forebyggelse af brand, evakuering ved brand mv.  

Med undersøgelsen er der anlagt en bred definition af dimensionering, der tillige 
omfatter planlægning og dimensionering af både den tekniske og borgerrettede 
brandforebyggelse inden for kommissoriets afsnit om årsager til forskelle i di-
mensionering. 

Der er foretaget en gennemgang af: 

• Planlægning og dimensionering af den borgerrettede 
brandforebyggelsesindsats 

• De kommunale redningsberedskabers arbejde med den borgerettede 
brandforebyggelsesindsats. 

Det ligger udenfor kommissoriet at belyse konkrete aktiviteter inden for den 
tekniske brandforebyggelse. Det bemærkes desuden, at undersøgelsen alene 
afdækker de kommunale redningsberedskabers arbejde med borgerrettet 
brandforebyggelse i 2018. Det skal ses i lyset af, at der ikke findes offentlige 
data for borgerrettet brandforebyggelsesaktivitet udover beskrivelserne i de 
risikobaserede dimensioneringsplaner. 

 

De fleste kommunale redningsberedskaber gennemfører borgerrettede 
brandforebyggelsestiltag enten som led i nationalt koordinerede kampagner 
eller lokalt tilrettelagte tiltag.  

Den borgerrettede brandforebyggelse prioriteres forskelligt på tværs af de 
kommunale redningsberedskaber. Det afspejler, at de kommunale rednings-
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beredskabers opgaver inden for borgerrettet brandforebyggelse ikke er ek-
spliciteret i Beredskabslovens kapitel 7 på samme måde som den tekniske 
brandforebyggelse.  

På den baggrund fortolkes borgerrettet brandforebyggelse som en ikke-
lovpligtig ”kan” opgave fremfor en ”skal” opgave. Nationale kampagner er 
frivillige for de kommunale redningsberedskaber at deltage i, og har ikke fuldt 
gennemslag i de kommunale redningsberedskabers forebyggelsesindsatser.  

 
3.8.1 Planlægning af forebyggelsesindsats 
Planlægning af den tekniske og borgerrettede forebyggelse foregår i de risiko-
baserede dimensioneringsplaner. Alle redningsberedskaber på nær ét inklude-
rer forebyggelseskapacitet i deres planer. 

15 ud af 24 dimensioneringsplaner indeholder beskrivelser af sammenhæng 
mellem risikobillede og forebyggende tiltag, f.eks. ved at der i forbindelse med 
scenarieanalyser foreligger konkrete forebyggelsestiltag. 

Det ses derudover, at 10 planer indeholder prioriterede forebyggelsestiltag, hvor 
redningsberedskaberne har taget stilling til en mindre liste af tiltag, som man 
ønsker at prioritere i denne planperiode. De resterende redningsberedskaber 
har enten vedlagt en uprioriteret liste eller har slet ikke nævnt konkrete tiltag.  

9 af planerne indeholder mål eller strategier for forebyggelse, herunder anven-
delse af måltal for f.eks. blinde alarmer eller for aktiviteter såsom opsætning af 
røgalarmer.  Dog er der kun 3 planer som indeholder refleksioner over effekten 
af de prioriterede forebyggelsestiltag. 

Figur 3.24. Andel af de risikobaserede dimensioneringsplaner, som  
beskriver forhold omkring planlægning af forebyggelse 

   
Kilde: Risikobaserede dimensioneringsplaner 

Lidt over halvdelen af planerne indeholder beskrivelser af samarbejder, som 
redningsberedskaberne har indgået omkring forebyggelse.   

Der forekommer således sjældent en eksplicit prioritering af forebyggelsestilta-
gene, og under halvdelen har fastlagt mål for forebyggelsesindsatsen. 
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3.8.2 Kommunernes arbejde med den borgerettede brandforebyggelse 
Undersøgelsen af arbejdet med borgerrettet brandforebyggelse er baseret på 
en spørgeskemaundersøgelse hos de kommunale redningsberedskaber samt 
gennemgang af de risikobaserede dimensioneringsplaner. Spørgeskemaunder-
søgelsen belyser bl.a. forebyggelsesaktiviteterne i 2018. Der foreligger ikke 
offentlige datakilder om den borgerrettede forebyggelsesaktivitet i de kommuna-
le redningsberedskaber historisk.  

Undersøgelsen af viser, at 19 kommunale redningsberedskaber gennemfører 
borgerrettede brandforebyggelsesaktiviteter, men på forskellig vis. Femten 
kommunale redningsberedskaber angiver, at de medvirkede i et eller flere nati-
onalt koordinerede borgerettede brandforebyggelsestiltag og samtidigt gennem-
førte lokale forebyggelsestiltag i 2018. 

Fire kommunale redningsberedskaber svarer, at de kun gennemførte lokale 
borgerrettede brandforebyggelsestiltag i 2018. Tilbagemeldinger fra de kommu-
nale redningsberedskaber viser, at lokale tiltag i visse sammenhænge har 
samme indhold som de nationalt koordinerede forebyggelsestiltag. 

Tre kommunale redningsberedskaber svarer, at de hverken gennemførte natio-
nalt koordinerede eller lokale borgerrettede brandforebyggelsestiltag39. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at frivillige nationalt koordinerede forebyg-
gelsestiltag – f.eks. Brandsikker bolig og Lær børn om brand – hver gennemfø-
res i hhv. 11 og 13 af de 22 kommunale redningsberedskaber, der har svaret på 
spørgeskemaundersøgelsen. 

Figur 3.25. Borgerettet brandforebyggelse. Aktiviteter i 2018. 

  
Note: Spørgeskemaundersøgelsen er besvaret af 22 kommunale redningsberedskaber. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse hos de kommunale redningsberedskaber og egne beregninger.  

Godt halvdelen af de kommunale redningsberedskaber svarer, at de har lokale 
brandforebyggelsesmålsætninger og -strategier. Godt halvdelen svarer også, at 
de har koordinerede røgalarmaktiviteter. Under halvdelen svarer, at de gennem-
fører borgerbesøg efter brande. 

19 af 22 kommunale redningsberedskaber svarer, at gennemfører ét eller flere 
lokale forebyggelseskampagner og projekter. 

Tilbagemeldinger fra interviews indikerer, at den borgerrettede brandforebyg-
gelse prioriteres forskelligt på tværs af de kommunale redningsberedskaber. 

 
39 To kommunale redningsberedskaber har ikke besvaret spørgeskemaundersøgelsen. 
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Det afspejler, at de kommunale redningsberedskabers opgaver inden for bor-
gerrettet brandforebyggelse ikke er ekspliciteret i Beredskabslovens kapitel 7 på 
samme måde som den tekniske brandforebyggelse. På den baggrund fortolkes 
borgerrettet brandforebyggelse som en ikke-lovpligtig ”kan” opgave fremfor en 
”skal” opgave. 

  

DEN BORGERRETTEDE 
BRANDFOREBYGGELSES 
FORTOLKES SOM EN 
”KAN” OPGAVE SNARERE 

END EN ”SKAL” OPGAVE 
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Bilag  
Til yderligere oplysning er følgende bilag vedlagt rapporten 

Bilag 1: Kommissorium for opgaven 

Bilag 2: Metode og datagrundlag 

Bilag 3: Begrebsdefinitioner 

 

Derudover er følgende dokumenter vedlagt rapporten: 

• Bilag A: Eksempler på god praksis 
• Bilag B: Forslag til øget robusthed 
• Bilag C: Modeller for anvendelse af værnepligtige 
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Bilag 1. Kommissorium 
Undersøgelse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensio-
nering samt støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige 

1. Baggrund 

Det fremgår af Aftale om forsvarsområdet 2018-2023, indgået mellem regerin-
gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre januar 2018, at 
der skal ”igangsættes en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af 

de kommunale redningsberedskaber. Arbejdet forventes færdiggjort i 2019. Det 
analyseres i den forbindelse, om værnepligtige i det statslige redningsbered-
skab kan støtte relevante kommunale beredskaber i forbindelse med værneplig-
ten. Kommissorium herfor forelægges forligskredsen til godkendelse”. 

2. Opdrag 

Undersøgelsens fokus 

Undersøgelsen skal fokusere på to forhold: 

1. De kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering 

2. Om værnepligtige i Beredskabsstyrelsen kan støtte relevante kommunale 
redningsberedskaber i forbindelse med værnepligten 

Ad 1. Robusthed og dimensionering 

Der ønskes en undersøgelse af de kommunale redningsberedskabers ro-
busthed og dimensionering. 

Undersøgelsen skal afdække baggrunden for den aktuelle dimensionering af 
kapaciteterne i de kommunale redningsberedskaber, herunder hvorledes der er 
taget højde for lokale risici, fremtidige klimaudfordringer og håndtering af større 
ulykker og katastrofer, særligt i forhold til støtte fra kapaciteter udefra (f.eks. 
andre kommuner, øvrige civile aktører, Beredskabsstyrelsen m.fl.). Årsagerne til 
eventuelle forskelle i dimensioneringen skal således afdækkes. I denne del af 
undersøgelsen inddrages bl.a. Beredskabsstyrelsens udtalelser over kommu-
nernes planer for den risikobaserede dimensionering samt kommunernes be-
handling af disse udtalelser. 

Det kortlægges, hvordan de kommunale redningsberedskaber i perioden 2016-
2018 har arbejdet med den borgerrettede brandforebyggelse. 

Det skal desuden kortlægges, hvordan de kommunale redningsberedskabers 
indsats har udviklet sig over en 10-årig periode. Denne del af undersøgelsen 
gennemføres med udgangspunkt i data for de kommunale redningsberedska-
bers indsats fra redningsberedskabets online dataregistrerings- og indberet-
ningssystem (ODIN), herunder med udgangspunkt i antallet og karakteren af 
udrykninger på tværs af de kommunale redningsberedskaber og inden for de 
kommunale redningsberedskaber over tid. 

Samtidig skal det kortlægges, i hvilket omfang de kommunale redningsbered-
skaber i perioden 2016-2018 har tilkaldt assisterende kapaciteter udefra (fra 
andre kommuner, Beredskabsstyrelsen, kapaciteter i civilsamfundet m.fl.), til 
hvilke beredskabsmæssige opgaver, samt i hvilket omfang kommunernes an-
modninger om assisterende kapaciteter er blevet imødekommet. 
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På den baggrund skal der beskrives ’best practice’ på området, og der skal 
afsøges forslag til, hvordan de kommunale redningsberedskabers indsats i 
nødvendigt omfang kan gøres mere robust, bl.a. gennem en forbedret udnyttel-
se af samfundets samlede ressourcer, herunder Beredskabsstyrelsens kapaci-
teter. 

Der ønskes i den forbindelse konkrete forslag til følgende: 

- hvorledes Beredskabsstyrelsen kan bidrage til at aflaste de kommunale red-
ningsberedskaber i forhold til løsning af daglige hændelser under inddragelse af 
erfaringerne fra samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Bered-
skabsstyrelsen 

- hvorledes der kan ske en tættere inddragelse af de kommunale redningsbe-
redskaber i udviklingen af Beredskabsstyrelsens kapaciteter, materiel mv., så 
de kommunale behov tilgodeses bedst muligt, 

- hvorledes kapaciteter fra hele Forsvarsministeriets område mere systematisk 
kan inddrages til støtte for de kommunale redningsberedskaber ved ekstraordi-
nære hændelser samt- hvorledes det løbende samarbejde mellem staten og 
kommunerne om udvikling og drift af det samlede redningsberedskab kan for-
bedres. 

Ad 2. Støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige 

Der ønskes en analyse af, hvorvidt Beredskabsstyrelsens værnepligtige kan 
støtte i relevante kommunale redningsberedskaber i forbindelse med værneplig-
ten. 

Analysen gennemføres med udgangspunkt i forskellige modeller for mulig støt-
te. For hver model beskrives fordele og evt. ulemper, samt om modellerne er 
relevante for forskellige typer af kommunale redningsberedskaber. Modellerne 
udarbejdes med udgangspunkt i den nuværende værnepligtsuddannelse. 

Det fremgår af Aftale om forsvarsområdet 2018-2023, at ”Det statslige red-

ningsberedskabs operative robusthed styrkes med ca. 125 ekstra værnepligtige 
og ekstra befalingsmænd. Desuden tilføres yderligere 25 mio. kr. til styrket kri-
sestyringskapacitet og anskaffelse af materiel, f.eks. til forureningsbekæmpelse 
eller imødegåelse af naturkatastrofer. Materiellet vil også kunne nyttiggøres i 
Grønland og på Færøerne, hvis Selvstyret eller Landsstyret anmoder om assi-
stance. Mulighederne for at øge rekrutteringen til de statslige og kommunale 
beredskaber af værnepligtige efter endt værnepligt i det statslige redningsbe-
redskab forfølges.” 

Det skal i den forbindelse sikres: 

• at modellerne understøtter ambitionen om at øge rekrutteringen til 
Beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber efter endt værnepligt, 

• at de værnepligtige fastholder samme uddannelsesniveau som 
redningsspecialister, 

• at en evt. støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige ikke udhuler 
Beredskabsstyrelsens operative kapacitet eller robusthed, herunder den 
styrkelse af kapaciteten og robustheden, der følger af Aftale på 
forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018. 

På baggrund af undersøgelsen afdækkes konkrete forslag til, om – og i givet 
fald hvordan – Beredskabsstyrelsens værnepligtige yderligere kan støtte de 
kommunale redningsberedskaber. 
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3. Afgrænsning og begrebsafklaring 

Undersøgelsen vedrører det kommunale redningsberedskabs lovbundne opga-
ver, tilrettelæggelse og praksis. Andre aktørers kapaciteter, organisering mv., 
herunder Beredskabsstyrelsen, inddrages i det omfang, det er relevant for at 
belyse ovenstående spørgsmål. 

Undersøgelsen gennemføres inden for rammerne af det samlede eksisterende 
redningsberedskab og har således ikke til formål at ændre ved den overordne-
de opgave-, ansvars- og kompetencefordeling på området. Undersøgelsen 
vedrører desuden ikke fordelingen af udgifter til redningsberedskabet mellem 
kommune og stat. 

Undersøgelsen af de kommunale redningsberedskabers dimensionering omfat-
ter primært perioden 2016-2018, hvor den nuværende struktur på det kommu-
nale område har været gældende. Kortlægningen i de kommunale redningsbe-
redskabers indsatser ser på en 10-årig periode for at give et dækkende billede 
af de langsigtede tendenser samt de ekstraordinære hændelser, f.eks. over-
svømmelser, orkaner og store industriulykker. 

Ved ’dimensionering’ forstås de kapaciteter, som de kommunale redningsbe-

redskaber råder over, som kan anvendes i beredskabets forebyggende, be-
grænsende og afhjælpende indsats i forhold til skader på personer, ejendom og 
miljø ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger.1 

Ved ’robusthed’ forstås de kommunale redningsberedskabers evne til at hånd-

tere daglige hændelser og større ulykker og katastrofer, tilkalde og indsætte 
assisterende kapaciteter udefra samt reetablere beredskabet, så responstiden i 
videst mulige omfang fastholdes. 

4. Undersøgelsens udførelse og organisering 

Analyserne af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensione-
ring samt støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige udføres af en ekstern 
konsulent. Konsulentopgaven tildeles på baggrund af rammeaftaler. Forsvars-
ministeriet udarbejder opgavebeskrivelse og foretager valg af den eksterne 
konsulent. 

På baggrund af kravene i opgavebeskrivelsen gennemfører den eksterne kon-
sulent undersøgelsen. Den eksterne konsulents arbejde sammenfattes i en 
rapport. Rapporten skal indeholde konsulentens samlede beskrivelser, analyser 
og konkrete forslag. 

Der etableres en styregruppe med repræsentanter for Forsvarsministeriet og 
Kommunernes Landsforening, som hver udpeger tre medlemmer. Styregruppen 
har ansvaret for at lede undersøgelsen, vejlede den eksterne konsulent samt at 
modtage den endelige rapport. Styregruppen mødes efter behov. 

Styregruppens arbejde understøttes af et sekretariat placeret i Forsvarsministe-
riet. Sekretariatet driver det praktiske arbejde, herunder varetager den løbende 
kontakt til den eksterne konsulent, formidler kontakt mellem den eksterne kon-
sulent og relevante aktører, koordinerer konsulentarbejdet samt forbereder 
mødemateriale mv. til styregruppen. 

Under styregruppen etableres en referencegruppe med repræsentation af For-
svarsministeriet, Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, Beredskabs-
styrelsen og Danske Beredskaber samt øvrige centrale aktører og interessenter 
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på området. Referencegruppen giver aktørerne mulighed for at følge undersø-
gelsen samt bidrage med faglige input og sparring. 

Forsvarsministeriet varetager formandskabet i hhv. styregruppe og reference-
gruppe. 

Forsvarsministeriet orienterer løbende forsvarsforligskredsen om arbejdets 
gang og forelægger sagen for forligskredsen. 

5. Tidsplan 

Arbejdet forventes afsluttet ultimo 2019. 

6. Økonomi 

Udgifter til den eksterne konsulents arbejde i forbindelse med undersøgelsen 
finansieres som udgangspunkt af Forsvarsministeriet. Øvrige udgifter forbundet 
med deltagelse i undersøgelsen afholdes af de respektive myndigheder. 
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Bilag 2. Metode og data 
En række forskellige metoder er anvendt som grundlag for afrapporteringens 
deleelementer, jf. figur 1. 

Rapportens analyser af hændelsesmønstre, indsats og dimensionering er i ho-
vedtræk baseret på analyser af registrerdata fra ODIN-databasen samt gen-
nemgang af samtlige dimensioneringsplaner fra de kommunale redningsbered-
skaber (desk research).  

Som led i undersøgelsen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse med 
henblik på at kortlægge økonomi, tidsanvendelse, aktive køretøjer, resiliens, 
samarbejder, operative ledelsesstøtte, uddannelse, træning og øvelse, borger-
rettet brandforebyggelse. Disse forhold kan kun i ringe omfang belyses via of-
fentlige registerdata eller desk research40.  

Udover dataanalyserne er der gennemførte semiparametriske geospatiale ana-
lyser af fremkommelighed (mobilisering af kapaciteter) og parametriske regres-
sionsanalyser med henblik på at kortlægge samvariation mellem hændelser, 
rammevilkår og driftsforhold på responstid og nettoindsatsvarighed. 

 

Geospatial analyse af fremkommelighed 

Med afsæt i det danske vejnet, placeringen af stationer samt materiel og vagtsat mandskab på 
de enkelte stationer er der foretaget en geospatial analyse. Analysen viser, hvor mange slukken-
de enheder, der kan fremsendes til et hvilket som helst brofast sted i landet givet det vagtsatte 
mandskab, herunder holdledere og indsatsledere på vagt. Med modellen tages der højde for 
forskellighed i driftsformer. Det indebærer, at de forudsatte afgangstider er betinget af, om de 
enkelte stationers førsteudrykning er fuldtids- eller deltidsbemandet. 
Fremkommeligheden er estimeret med afsæt i klassificeringen af veje og vejenes udstyr (skilt-
ning, overgange, vigepligt, trafiklys mv.). Desuden er kørselstiden mellem forskellige geopositio-
ner på 42.000 historiske udrykninger anvendt til vægte hastigheden på strækninger mellem alle 
stationer og et hvilket som helst punkt i landet for specifikke køretøjer. Der er anvendt en trænet 
algoritme til at fastsætte vægtene. 
Efterfølgende er det beregnet, hvor mange slukkende enheder, der kan være fremme på en 
hvilken som helst position i et givent tidsinterval med afsæt i en opdeling af Danmark i kvadrater 
à 250 m2.  
Der er benyttet en maksimal grænse for slukkende enheder svarende stationens vagtsatte hold-
ledere, da en holdleder altid skal køre med på en slukkende enhed, jf. Beredskabsstyrelsens 
Retningslinjer for Indsatsledelse (REFIL).  
Det lægges til grund, at de kommunale redningsberedskaber potentielt kan afsende alt disponi-
belt mandskab og køretøjer i en situation med en større hændelse i et andet redningsberedskab.  
I praksis vil Beredskabsstyrelsen blive tilkaldt ved store hændelser inden naboberedskabers 
kapacitet anvendes fuldt ud til assistance. Det skyldes hensynet til fortsat opretholdelse af en 
forsvarlig førsteindsats i det enkelte kommunale redningsberedskab. 

 

  

 
40 Økonomi og tidsforbrug indgår ikke i undersøgelsen. De indsamlede spørgeskemadata viste 

svag sammenlignelighed i de rapporterede data. Fraværet af analyser på økonomi og tidsforbrug 
svækker ikke undersøgelsens analyseresultater og forslag. 
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Figur 1. Oversigt over undersøgelsens metoder og kilder    

 

  

 

Forslag til støtte til de kommunale redningsberedskaber fra Beredskabsstyrel-
sens værnepligtige er i vidt omfang baseret på kvalitative data, herunder fokus-
gruppeinterviews med værnepligtige befalingsmænd og menige, samt inter-
views med Beredskabsstyrelsen, de kommunale redningsberedskaber og Be-
redskabsforbundet. Enkelte forslag er kvalificeret med dataanalyser.  

Det gælder generelt, at analysekonklusioner, eksempler og forslag er testet og 
valideret med eksterne interessenter som beskrevet i det foregående afsnit. 

Afvigelser fra Kommissoriet 

Med styregruppens accept er der foretaget enkelte afvigelser fra kommissoriet 
på grund af datagrundlagets beskaffenhed og resultater af analyser af de kom-
munale redningsberedskabers robusthed, indsats og dimensionering: 

• De kommunale redningsberedskabers indsats over en 10-årig 
periode. Med kommissoriet ønskes der en analyse af de kommunale 
redningsberedskabers indsats i perioden 2009-2018. Med det eksisterende 
datagrundlag i ODIN har det været muligt at beskrive visse forhold af 
indsatsen, herunder responstid, nettoindsatsvarighed samt udviklingen i 
visse hændelser, herunder brand, trafikuheld og forurening. Som følge af 
manglende data har det kun været muligt at belyse andre forhold omkring 
indsatsen de seneste 3 år - eksempelvis forekomsten af større hændelser, 
samtidige hændelser og udviklingen i mere specifikke hændelse fx 
klimahændelser.  
 

• Udvikling I alarmtyper og 
hændelsestyper, 2009-2016

• Indsatte kapaciteter 2016-
2018

• Baggrund for dimensionering
• Driftform og stationsstruktur
• Responstider og 

indsatsvarighed.
• Mandskab og materiel
• Simultankapacitet og 

resiliens
• Samarbejde og assistance
• Operativ ledelsestøtte
• Øvelse træning og 

uddannelse
• Forebyggelse

Eksempler på god praksis:
• Dimensionering og 

risikoanalyse
• Operativ ledelsesstøtte
• Øvelse, træning og 

uddannelse
• Samarbejde
• Borgerrettet forebyggelse

Forslag til forbedret robusthed:
• Regionalt samarbejde om 

koordination af kapaciteter til 
håndtering af større 
hændelser

• Fælles vagtcentraler og 
overblik over kapaciteter

• Øget regional samarbejde om 
øvelse, træning og uddanelse

• Overblik over Forsvars-
ministeriets kapaciteter

• Udvikling af RBD’en

• Forbedret kvalitet af data til 
indsatsanalytiske formal.

• Udvikling af nye analytiske 
værktøjer

• Nationalt samarbejde om 
udvikling og spredning af 
viden om god praksis

Forslag til modeller:
• Udrykning med 

værnepligtige I overtal
• Midlertidig stationsdrift
• Udstationering på KRB-

stationer
• Informations- og 

oplysningskampagner 
undervejs I 
uddannelsesforløbet og 
ved hjemsendelse

• Øget træning og øvelse 
mellem de kommunale 
redningsberedskaber og 
Beredskabsstyrelsen

• Samarbejde om frivillig 
vedligeholdelse af 
brandmandsuddannelse

Indhold 

• Desk research
• Dataanalyse

• Desk research
• Dataanalyse
• Geospatial analyse
• Regressionsanalyse
• Interview s

• Desk research
• Dataanalyse
• Interview s 

• Desk research
• Dataanalyse
• Interview s 

• Desk research
• Dataanalyse
• Interview s
• Fokusgrupper

Metode 

Kilder • ODIN
• Beredskabsstyrelsens 

køretøjsdata
• Redningsberedskabet i tal, 

2018

• ODIN
• Beredskabsstyrelsens 

køretøjsdata
• Redningsberedskabet i tal 

2018
• Danmarks statistik
• Open Street Maps
• Spørgeskemaundersøgelse
• De kommunale 

redningsberedskabers 
dimensioneringsplaner (RBD)

• Analyse af indsats, 
dimensionering og robusthed

• De kommunale 
redningsberedskaber.

• Ejerkommuner
• Beredskabsstyrelsen
• Beredskabsforbundet
• Spørgeskemaundersøgelse
• De kommunale 

redningsberedskabers 
dimensioneringsplaner (RBD) 

• Analyse af indsats, 
dimensionering og robusthed

• Udvalgte eksempler på god 
praksis.

• De kommunale 
redningsberedskaber.

• Beredskabsstyrelsen
• Forsvarskommandoen
• Hjemmeværnet
• Politiet
• Spørgeskemaundersøgelse
• De kommunale 

redningsberedskabers 
dimensioneringsplaner (RBD)

• MSB, Sverige

• ODIN
• De kommunale 

redningsberedskabers 
dimensioneringsplaner (RBD)

• Beredskabsstyrelsen
• De kommunale 

redningsberedskaber
• BRS befalingsmænd og 

værnepligtige.
• Beredskabsforbundet

Hændelsesmønstre og indsatte 
ressourcer

Analyse af indsats, 
dimensionering og robusthed

Udvalgte eksempler på god 
praksis

Forslag til forbedret 
robusthed

Modeller for støtte fra 
Beredskabstyrelsens
værnepligtige
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• Assistancetilkald i perioden 2016-2018.Kommissoriet lægger op til en 
undersøgelse af omfanget af assistancetilkald i perioden 2016-2018 fra 
andre kommuner, Beredskabsstyrelsen, kapaciteter i civilsamfundet m.fl. 
Der forelægger kun valide data for assistancer mellem de kommunale 
redningsberedskaber for årene 2017 og 2018. Der forelægger ingen data 
om assistancer fra civile aktører. Der forelægger heller ikke data om 
assistancer, der ikke er imødekommet. På den baggrund er der kun 
konkluderet på de mellemkommunale og statslige assistancer i 2017 og 
2018. Desuden er der set på praksis for aftaler med civile aktører om 
assisterende kapacitet.  

• Borgerrettet forebyggelse i perioden 2016-2018. Der forelægger ingen 
offentlige data for de kommunale redningsberedskabers borgerrettede 
brandforebyggelsesaktiviteter historisk. Der er foretaget en analyse af den 
borgerrettede brandforebyggelse i 2018 med afsæt i en 
spørgeskemaundersøgelse hos samtlige kommunale 
redningsberedskaber. 

• Aflastning af de kommunale redningsberedskaber. Som led i 
undersøgelsens forslagsdel er der ønsket forslag til, hvorledes 
Beredskabsstyrelsen kan bidrage til at aflaste de kommunale 
redningsberedskaber i forhold til løsning af daglige hændelser under 
inddragelse af erfaringerne fra samarbejdet mellem Bornholms 
Regionskommune og Beredskabsstyrelsen. Tilkendegivelser fra de 
kommunale redningsberedskaber i løbet af undersøgelsen viser, at 
Beredskabsstyrelsen som udgangspunkt dækker de kommunale 
redningsberedskabers behov for operativ støtte. På den baggrund har 
undersøgelsen i stedet set på, hvordan det eksisterende samarbejde kan 
forbedres med henblik på bedre udnyttelse af fælles kapaciteter.  

• Inddragelse af Forsvarsministeriets øvrige kapaciteter. Det følger 
endvidere af kommissoriet, at der skal opstilles forslag til, hvorledes 
kapaciteter fra hele Forsvarsministeriets område mere systematisk kan 
inddrages til støtte for de kommunale redningsberedskaber ved 
ekstraordinære hændelser. Undersøgelsen viser, at de kommunale 
redningsberedskaber kan rekvirere kapaciteter fra Forsvarsministeriets 
område via de regler, der følger af Retningslinjer for Indsatsledelse. På 
baggrund af interviews med Rigspoliti, Forsvarskommandoen og 
Hjemmeværnet er det lagt til grund, at disse retningslinjer også 
fremadrettet skal være gældende. Til gengæld skal der ses på, hvordan 
Beredskabsstyrelsen kan skabe bedre overblik over øvrige kapaciteter fra 
Forsvarsministeriets område , der kan være relevante for de kommunale 
redningsberedskaber i situationer, hvor egne kapaciteter ikke rækker 

• Støtte fra beredskabsstyrelsens værnepligtige. Med kommissoriet 
ønskes en analyse af, hvorvidt Beredskabsstyrelsens værnepligtige kan 
støtte i relevante kommunale redningsberedskaber i forbindelse med 
værnepligten. Tilbagemeldinger fra de kommunale redningsberedskaber 
peger i retning af, at tilknytning af værnepligtige til ordinær vagtsætning 
medfører omkostninger til nødvendig oplæring i lokal- og 
materielkendskab. Disse omkostninger vil være betydelige i en situation 
med hyppig udskiftning af værnepligtige på vagthold og skal ses i lyset af 
knapheden på ressourcer til øvelse, uddannelse og træning i 
deltidsberedskaberne generelt. På den baggrund er der i undersøgelsen 
fokuseret på modeller, der kan styrke rekrutteringen af værnepligtige 
menige og befalingsmænd efter endt værnepligt. 

Metode og data vedrørende eksempler på god praksis 

De udvalgte eksempler på god praksis er afdækket ved Implements gennem-
gang af de kommunale redningsberedskabers risikobaserede dimensionerings-
planer, interviews med de kommunale redningsberedskaber, udvalgte ejer-
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kommuner, Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet samt analyse af data 
fra spørgeskemaundersøgelsen hos de 24 kommunale redningsberedskaber. 

Efterfølgende er eksemplerne blevet uddybet, nuanceret og kvalificeret i dialog 
med de kommunale redningsberedskaber. 

De eksempler, som er udvalgt, er medtaget ud fra en vurdering af deres inte-
resse og mulige potentiale for at kunne inspirere andre redningsberedskaber. 

De kommunale redningsberedskaber har forskellige forudsætninger, muligheder 
og behov. Derfor er det lokale forhold, der afgør, hvilke former for god praksis, 
der reelt kan inspirere og bidrage til øget robusthed. 

Udvælgelsen af god praksis er baseret på kvalitative kriterier om: 

• Praksissens potentiale for at øge robustheden 
• Praksissen anvendes ikke af alle redningsberedskaber.  

God praksis er ikke kun hentet fra de største beredskaber, men fra et bredt 
spektrum af kommunale redningsberedskaber med forskellig størrelse og ram-
mevilkår.  

Metode og data vedrørende forslag til forbedret robusthed 

De skitserede forslag til forbedring af robusthed er baseret på: 

• Dimensioneringsanalysen, herunder kortlægningen af personel, materiel, 
fremkommelighed af materiel, vagtcentralstruktur og operativ ledelsesstøtte 
og anvendelse af materiel og ledelseskapacitet under samtidige hændelser, 
kortlægningen af aftaler med beredskabsaktører og civile aktører samt 
uddannelsesaktivitet i de enkelte kommunale redningsberedskaber. 

• Indsatsanalysen, herunder de kommunale redningsberedskabers 
egenhåndtering af hændelser samt mønstre i assistancetilkald fra 
Beredskabsstyrelsen og kommunale redningsberedskaber. 

• God praksis, herunder eksempler på eksisterende praksis og samarbejde, 
der vurderes at kunne forbedre robustheden generelt ved udvikling og øget 
udbredelse. 

Det samlede datagrundlag udgøres af registerdata fra ODIN, gennemgang af 
de kommunale redningsberedskabers risikobaserede dimensioneringsplaner 
samt spørgeskemaundersøgelse udsendt til de kommunale redningsberedska-
ber. 

Desuden indgår interviews i det samlede datagrundlag. Som led i analysen er 
der gennemført et omfattende antal interviews med de kommunale redningsbe-
redskaber, Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, 
Hjemmeværnskommandoen, Rigspolitiet og repræsentanter for §60-
selskabernes ejerkommuner.   

Temaerne og forslagene i det samlede katalog afspejler enkelte tilpasninger i 
forhold til opgavebeskrivelsen. Tilpasningerne er foretaget på baggrund af ana-
lyseresultater og efter aftale med styregruppen og sekretariatet for undersøgel-
sen. 

Metode og data vedrørende modeller for støtte fra Beredskabsstyrelsens 
værnepligtige 

Forslagene hviler på en række datakilder: 

• Interviews med samtlige kommunale redningsberedskaber 
• Drøftelser med Beredskabsstyrelsen 
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• Desk research af værnepligtsuddannelsen 
• Gennemgang af besvarelser på Beredskabsstyrelsens spørgeskemaunder-

søgelse blandt hjemsendte værnepligtige 
• Fokusgruppe interviews med 5 grupper af værnepligtige (25 personer i alt) 

og 2 grupper af befalingsmænd (9 personer i alt) 

 

Grundlaget for analysen og opstillingen af modeller hviler på tre komponenter: 

1. Afdækning af eksisterende modeller for anvendelse af værnepligtige. 
Som led i analysen er der sket en kortlægning af eksisterende modeller for 
anvendelse af værnepligtige i dagligdagshændelser hos de kommunale 
redningsberedskaber.  

2. Afdækning af præferencer i de kommunale redningsberedskaber. Som 
led i drøftelserne med de kommunale redningsberedskaber af bl.a. god 
praksis, er der foretaget en afdækning af redningsberedskabernes perspek-
tiver og præferencer i forhold til at anvende værnepligtige som aflastning 
ved dagligdags hændelser. Tilbagemeldingerne herfra er medgået til at 
vurdere fordele og ulemper ved de skitserede modeller. 

3. Afdækning af værnepligtiges perspektiver og præferencer. På udvalgte 
beredskabscentre, der har aftaler med kommunale redningsberedskaber 
om udrykninger med værnepligtig i overtal, er der foretaget en kortlægning 
af værnepligtiges udbytte af deltagelse på udrykninger og præferencer for 
at fortsætte med en beredskabskarriere efter endt værnepligt. Desuden er 
der undersøgt bredere tendenser i værnepligtiges præferencer og karriere-
vej på baggrund af historiske undersøgelser blandt hjemsendte værneplig-
tige. 

Derudover er der stillet spørgsmål ved det uddannelsesmæssige udbytte for 
værnepligtige ved at indgå i (dag)vagter på deltidsberedskaber.  

Efter styregruppens accept fokuserer analysen på mulighederne for at styrke 
rekrutteringen af værnepligtige efter endt uddannelse. 

Der vil fortsat blive skitseret principielle løsningsmodeller for øget inddragelse af 
værnepligtige, men hovedvægten i analysen vil ligge på rekrutteringsmulighe-
der. 
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Bilag 3. Begreber  
Robusthed og dimensionering 

I kommissoriet for undersøgelsen, er robusthed defineret som ”[…] de kommu-
nale redningsberedskabers evne til at håndtere daglige hændelser og større 
ulykker og katastrofer, tilkalde og indsætte assisterende kapaciteter udefra samt 
reetablere beredskabet, så responstiden i videst mulige omfang fastholdes”. 

Dimensionering er defineret som ”[…] de kapaciteter, som de kommunale red-
ningsberedskaber råder over, som kan anvendes i beredskabets forebyggende, 
begrænsende og afhjælpende indsats i forhold til skader på personer, ejendom 
og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger”. 

Som det fremgår, er der overlap og sammenhæng mellem definitionerne på de 
to begreber. Der er opstillet en generisk model til beskrivelse af de kommunale 
redningsberedskabers robusthed og dimensionering, jf. Figur 3.1 

Modellen anlægger en bred definition af robusthed og dimensionering og omfat-
ter 8 komponenter: 

• Planlægning af redningsberedskabet vedrører de bagvedliggende 
rammer for planlægning af redningsberedskabernes dimensionering, 
herunder både rammevilkår, risikobaseret planlægning og understøttelse af 
viden og evidens. 

• Stationer, mandskab og materiel og udstyr vedrører den faktiske 
dimensionering af redningsberedskabernes kapaciteter, herunder 
driftsform, stationer, mandskab, ledelse, materiel mv. 

• Responstider og indsatsvarigheder vedrører de kommunale 
redningsberedskabers evne til at respondere hurtigt og effektivt på 
hændelser. 

• Simultankapacitet og resiliens vedrører redningsberedskabernes evne til 
at håndtere samtidige og længerevarende hændelser. 

• Samarbejde og assistance vedrører redningsberedskabernes evne til at 
samarbejde og omfang af assistancer. 

• Operativ ledelsesstøtte vedrører dimensioneringen af den støtte der kan 
gives til indsatsleder fra vagtcentral og chefvagt/operationschef. 

• Øvelse, træning og uddannelse vedrører de kommunale 
redningsberedskabers planlægning og gennemførelse af øvelse, træning 
og uddannelse. 

• Forebyggelse vedrører de kommunale redningsberedskabers planlægning 
og udførelse af forebyggelsesindsatsen. 

Derudover kan der peges på en række øvrige komponenter, der påvirker de 
kommunale redningsberedskabs robusthed, men som er uden for kommissori-
ets centrale genstandsfelt: 

• Vedligehold af udstyr og materiel vedrører redningsberedskabernes 
kapacitet til løbende vedligehold af materiel, udstyr og køretøjer, herunder 
evnen til hurtigt at genetablere beredskabet efter indsættelse (den ikke-
mandskabsmæssige del). 

• Administration. Vedrører den almindelige drift, økonomi- og 
personalestyring samt planlægning af redningsberedskabets virke, 
herunder analyseaktivitet i forbindelse med planlægning og løbende 
driftsstyring.  
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Operativ kapacitet 

Operativ kapacitet anvendes som fælles betegnelse for de kapaciteter red-
ningsberedskabet anvender til løsning af opgaver under redningsberedskabet 
indsættelse ved hændelser 

Operativ kapacitet dækker den centrale koordination og støtte til indsatslederen, 
den tekniske og taktiske ledelse på skadesstedet og den manuelle indsats.  

Operativ kapacitet omfatter ledelse, stab, mandskab, køretøjer, udstyr, vagtcen-
traler, it-løsninger til styring og støtte af indsættelse mv. 

Strategisk, taktisk og manuelt niveau 

I undersøgelsen sondres der mellem beredskabsfaglige aktiviteter centralt hen-
holdsvis på skadestedet 

• Strategisk niveau henviser til den centrale strategiske planlægning, 
koordination og stabsstøtte.  

• Taktisk niveau henviser til ledelse på skadestedet, herunder tilrette-
læggelsen af indsættelsen, disponeringen af mandskab, køretøjer og 
materiel. 

• Manuelt niveau henviser til det udførende niveau på skadestedet – det 
vil sige brandfolkenes konkrete opgavevaretagelse. 

Kapaciteter, køretøjer, materiel og udstyr 

I undersøgelsen sondres der mellem kapaciteter, køretøjer, materiel og udstyr  

• Kapaciteter er en fælles betegnelse for organisation, ledelse, mand-
skab, køretøjer, materiel, udstyr og teknologi, der kan bringes i anven-
delse i forbindelse med løsningen af beredskabsfaglige opgaver.  

• Køretøjer henviser til bredt til stiger, autosprøjter, tankvogne rednings-
køretøjer, miljøkøretøjer, ledelseskøretøjer og andre køretøjer, der ind-
går i den beredskabsmæssige opgaveløsning. 

• Materiel og udstyr anvendes som en fællesbetegnelse for andet tek-
nisk udstyr end køretøjer, der indgår i den beredskabsmæssige opga-
veløsning. 
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INDLEDNING

INDLEDNING
Dette inspirationskatalog for god praksis er udarbejdet som led i undersøgelsen 
af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering, som 
Implement Consulting Group gennemfører på vegne af Forsvarsministeriet. 

Det følger af opgavebeskrivelsen at: 

”Det indebærer, at undersøgelsen skal…beskrive forskellige former for god 
praksis, som bidrager til at sikre robustheden i de kommunale 
redningsberedskaber, fx gennem hensigtsmæssig dimensionering og 
samarbejde på tværs” 

Det følger endvidere at:

”På baggrund af afdækningen og kortlægningen skal konsulenten beskrive god 
praksis for de undersøgte områder. Det bemærkes, at god praksis kan komme til 
udtryk på forskellige måde, bl.a. på grund af variationer i rammer og vilkår for de 
enkelte kommunale redningsberedskaber.”

Formålet med eksemplerne er at give et indblik i god praksis i de kommunale 
redningsberedskaber, der eventuelt kan inspirere andre.

Kataloget skal understøtte udviklingen af samarbejdet på tværs af de kommunale 
redningsberedskaber samt samarbejdet med statslige aktører med henblik på at 
styrke den samlede robusthed.

Undersøgelse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering samt støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige

Kataloget indeholder eksempler på god praksis, der er afdækket ved 
Implements gennemgang af de risikobaserede  
dimensioneringsplaner (RBD’er, spørgeskemabesvarelser samt 
interviews med kommunale redningsberedskaber, ejerkommuner, 
Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet.
Efterfølgende er eksemplerne blevet uddybet, nuanceret og 
kvalificeret i dialog med de kommunale redningsberedskaber.
De eksempler, som er udvalgt til præsentation i dette katalog, er 
medtaget ud fra en vurdering af deres interesse og mulige potentiale 
for at kunne inspirere andre redningsberedskaber.
De kommunale redningsberedskaber har forskellige forudsætninger, 
muligheder og behov. Derfor er det lokale forhold, der afgør, hvilke 
former for god praksis, der reelt kan inspirere og bidrage til øget 
robusthed.
Udvælgelsen af god praksis er baseret på kvalitative kriterier om:
• Praksissen forøger robustheden
• Praksissen anvendes af få redningsberedskaber. 
God praksis er ikke kun hentet fra de største beredskaber, men fra et 
bredt spektrum af kommunale redningsberedskaber med forskellig 
størrelse og rammevilkår. 
I materialet fremgår 16 eksempler på god praksis beskrevet af 
Implement – hver med et formål, en beskrivelse, fordele og ulemper 
samt overvejelser i forbindelse med implementering. Derudover har 
Implement beskrevet en række cases med redningsberedskabers 
konkrete anvendelse af god praksis.

UDVÆLGELSE AF GOD PRAKSIS
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AFGRÆNSNING AF GOD PRAKSIS I DE KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKABER

AFGRÆNSNING AF GOD PRAKSIS
På de følgende slides beskrives 16 eksempler på god praksis, som kan bidrage 
til at sikre robustheden i de kommunale redningsberedskaber, bl.a. gennem 
hensigtsmæssig dimensionering og samarbejde på tværs. Forslagene omhandler 
følgende temaer:

• Dimensionering og risikoanalyse
• Operativ ledelsesstøtte
• Øvelse, træning og uddannelse
• Samarbejde

• Borgerettet forebyggelse

Eksemplerne omfatter ikke god praksis inden for afgangstider, responstider, 
vedligehold af materiel, administration og andre opgaver. 

Opgavebeskrivelsen fortolkes således, at disse temaer ligger uden for opgavens 
centrale fokus.

• Dimensionering og 
risikoanalyse

• Operativ ledelsesstøtte
• Øvelse, træning og 

uddannelse

• Afgangstider 
• Responstider

• Samarbejde
• Borgerrettede forebyggelse 

• Myndighedsopgaver
• Anden forebyggelse
• Vedligehold af materiel
• Administration
• Andre opgaver

OPERATIONEL 
DIMENSIONERING

ØVRIGE OPGAVER

Eksempler på god praksis
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TEMAER OG EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS

1
9
-
1
2
-
2
0
1
9

2. OPERATIV 
LEDELSESSTØTTE

1. DIMENSIONERING 
OG RISIKOANALYSE

3. ØVELSE, TRÆNING 
OG UDDANNELSE

5. BORGERRETTET 
FOREBYGGELSE

1. Vagtcentral med 
tværgående disponering

2. Tværgående overblik over 
ledig kapacitet

3. Specialiseret operativ 
støtte til indsatslederen

4. Taktisk støtte til 
indsatslederen

5. Samlokaliseret vagtcentral

1. Risikobaseret 
dimensioneringsplan

2. Dimensionering, der 
sikrer tid til øvelser og 
uddannelse

3. Rekruttering til 
deltidsstillinger

1. Fælles efteruddannelse 
af brandfolk

2. Fælles efteruddannelse 
af indsatsledere

3. Fælles anvendelse af 
trænings- og 
øvelsesfaciliteter

1. Inddragelse af andre 
aktører i den 
borgerrettede 
forebyggelse

2. Systematisk arbejde 
med nedbringelse af 
blinde alarmer

4. SAMARBEJDE

1. Formaliserede aftaler 
mellem KRB’er om 
assisterende kapacitet

2. Aftaler med andre 
aktører om assisterende 
kapacitet

3. Samarbejde om 
udviklingsopgaver
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OVERSIGT OVER VIRKNINGER AF GOD PRAKSIS

1
9

Eksempler på god praksis R D I

1.1 Risikobaseret dimensioneringsplan

1.2 Dimensionering, der sikrer tid til øvelser og uddannelse

1.3 Rekruttering til deltidsstillinger

2.1 Vagtcentral med tværgående disponering

2.2 Tværgående overblik over ledig kapacitet

2.3 Specialiseret operativ støtte til indsatslederen

2.4 Taktisk støtte til indsatslederen

2.5 Samlokaliseret vagtcentral

3.1 Fælles efteruddannelse af brandfolk

3.2 Fælles efteruddannelse af indsatsledere

3.3 Fælles anvendelse af trænings- og øvelsesfaciliteter

4.1 Formaliserede aftaler mellem KRB’er om assisterende kapacitet

4.2 Aftaler med andre aktører om assisterende kapacitet

4.3 Samarbejde om udviklingsopgaver

5.1 Inddragelse af andre aktører i den borgerrettede forebyggelse

5.2 Systematisk arbejde med nedbringelse af blinde alarmer

VURDERING AF VIRKNINGER AF GOD PRAKSIS
Alle eksempler på god praksis er vurderet ud fra, om de bidrager til at (1) 
øge robustheden i redningsberedskaberne (R), (2) forbedre 
dimensioneringen af redningsberedskaberne (D) samt (3) hvor 
implementerbar god praksis er, hvis det skal udbredes til alle 
redningsberedskaber (I). Vurderingerne findes i tabellen til højre. En 
kvart sort kugle betyder at eksemplet kun i mindre grad bidrager til 
robusthed/dimensionering eller er implementerbart, mens en helt sort 
kugle betyder, at eksemplet i høj grad bidrager til 
robusthed/dimensionering eller er implementerbart.

VURDERINGER BYGGER PÅ DRØFTELSER MED 
REDNINGSBEREDSKABER OG BEREDSKABSSTYRELSEN
Vurderingen af effekterne bygger på Implements kvalitative vurdering, 
drøftelser med de kommunale redningsberedskaber og 
Beredskabsstyrelsen. 

Der er ikke foretaget kvantitative analyser af effekter eller detaljeret 
kortlægning af implementeringsforudsætninger som afsæt for vurdering 
af virkning og implementerbarhed af de udvalgte eksempler.
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BESKRIVELSE
• De nuværende risikobaserede dimensioneringsplaner indeholder næsten 

alle risikoanalyser, der baseres på historiske data samt dialog med egne 
brandfolk.

• Der er imidlertid stor forskel på de datakilder, der anvendes, herunder 
transparens omkring det anvendte datagrundlag. 

• Analyserne indeholder i de fleste redningsberedskaber omfattende 
beskrivelser af både standardhændelser fra containerbrande til større 
hændelser som kemihændelser i risikovirksomheder.

• Men koblingen mellem den valgte dimensionering og skitserede 
risikoscenarier fremstår ofte uklar.

• Der fremgår sjældent nogen eksplicit prioritering af 
forebyggelsesindsatsen. 

• Derved fremstår analyserne som gennemsnitsbetragtning som 
ufokuserede. 

• Samtidig fremstår planerne meget uens i deres format, indhold og struktur. 
Det afspejler bl.a., at en del af RBD’erne er sammenskrivninger af RBD’er 

fra før beredskabssammenlægningen og udformningen af den 
eksisterende RBD-vejledning.

• Der kan peges på god praksis blandt KRB’erne i forhold til at anvende 

datakilder til at prognosticere geografiske forskydninger af befolkningen, 
byudvikling og ændring i erhvervsstruktur og dermed fremtidige 
hændelsestyper, der påvirker risikobilledet og dimensioneringen.

• Der kan også peges på god praksis i forhold til at simulere 
kapacitetsbehov i forhold til større risici og særlige scenarier.

• Der kan endelig peges på god praksis i forhold til at specificere servicemål 
for en bred vifte af operationelle og øvrige opgaver, der påhviler de enkelte 
kommunale redningsberedskaber.

FORMÅL:
• Mere datadreven dimensionering

• Tydeligere kobling mellem risici-scenarier og 
dimensionering

• Bedre muligheder for at følge op på servicemål og 
indsatsudvikling

VURDERING 
AF PRAKSIS

CASE
• Anvendelse af data til prognosticering: Østjyllands Brandvæsen anvender 

kommunernes plandata og data fra BBR-registeret om bygningsmassens 
beskaffenhed til at analysere den nuværende og fremtidige risikoprofil, herunder 
den optimale stationsplacering.

• Simulering af særlige scenarier. Flere redningsberedskaber simulerer et 
mandskabs- og materielbehov for (generiske), større risici, for at sikre at 
beredskabet kan håndtere hændelser, eventuelt med støtte fra andre beredskaber 
ved at se på de kapaciteter, der skal være fremme inden for bestemte 
tidsintervaller. Enkelte redningsberedskaber, herunder Hovedstadens Beredskab 
og Sydvestjysk Brandvæsen  beskriver, hvordan dette påvirker dimensioneringen.  

• Servicedeklarationer. Østjyllands Brandvæsen og Trekant Brand m.fl. angiver 
specifikke servicedeklarationer for responstider, forebyggelsesindsats og 
myndighedsudøvelse i deres RBD, som kan efterprøves af ejerkreds og BRS.

• Forhåndsdialog om planen for det kommunale redningsberedskab.
Beredskabsstyrelsen havde i foråret 2019 en forhåndsdialog med Sydvest-jysk 
Brandvæsen om redningsberedskabets udkast til plan. Forhåndsdialogen førte til 
en række justeringer i bl.a. risikoprofil, scenarie- og kapacitetsanalyser, en mere 
udtømmende beskrivelse af dimensionering, uddannelse og øvelser samt bedre 
argumentation og dokumentation. Tilbagemeldinger fra Østsjællands Beredskab 
og Trekantsområdets Brandvæsen peger i retning af positive erfaringer med 
forhåndsdialog.

• Trykprøvning af RBD hos andre aktører. Trekantsområdets Brandvæsen har 
gennemført en høringsproces med naboberedskaber, risikovirksomheder, 
kommunale forvaltninger mv. for at sikre overensstemmelse og tilstrækkelighed af 
RBD’en.

• Målsætninger for forebyggelse. Brand & Redning Sønderjylland har i deres RBD 
beskrevet målsætninger og fremgangsmåde for borger- og erhvervsrettet 
brandforebyggelse

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed
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1.1 RISIKOBASERET DIMENSIONERINGSPLAN

FORDELE
• Mere datadreven dimensionering.
• Tydeligere kobling mellem risiko-scenarier og dimensionering
• Mere entydig stillingtagen til planlægning og dimensionering i forhold til 

større hændelser fremfor standardhændelser
• Bedre muligheder for at følge op på servicemål og udvikling
• Bedre sammenhæng i dimensionering blandt kommunale 

redningsberedskaber med aftaler om assisterende kapacitet

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Der er behov for, at RBD’ernes formål, formkrav, fokus, dataanvendelse 

og analysekvalitet fremadrettet bliver tydeligere beskrevet med 
vejledninger, retningslinjer og eksempler på god praksis. 

• Endvidere er det væsentligt, at der vælges et RBD-format, der inddrager 
hensynet til RBD’ens fremadrettede anvendelighed som arbejdsredskab, 
der støtter de kommunale redningsberedskabers virke, således at RBD’en

bliver mere end et compliance dokument.
• Øget dialog på tværs af beredskabsaktører og andre aktører om risici og 

dimensionering.

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Bedre risikoanalyser stiller i nogen grad krav om større analytisk kapacitet 

hos de enkelte redningsberedskaber
• Det kunne ske ved fælles udvikling af værktøjer og standardiserede 

opgørelser, som stilles til rådighed for de kommunale 
redningsberedskabers RBD-proces, eller ved at Beredskabsstyrelsen 
fremadrettet stiller yderligere analysekapacitet eller værktøjer til rådighed.

• Da RBD’erne som udgangspunkt udarbejdes én gang i hver valgperiode, 
vil der gå en rum tid, inden et nyt format er implementeret på tværs af 
redningsberedskaber

ULEMPER
• Ingen
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BESKRIVELSE
• Flere kommunale redningsberedskaber har et ønske om at kunne 

gennemføre flere større øvelser, end i dag. 
• I dag bliver større øvelser oftest gennemført i regi af LBS’en – primært 

som skrivebordsøvelser.
• Lavere hyppighed af reelle alarmer over tid indebærer, at øvelse og 

træning i højere grad må bidrage til kompetenceudvikling frem for praktisk 
erfaring.

• Øvelser og træning er både ressourcekrævende at planlægge og 
gennemføre. 

• Når der gennemføres øvelser og træning, er det nødvendigt at 
tilbageholde vagtgående mandskab, så responstiden ikke påvirkes af 
aktiviteten. Det betyder, at redningsberedskaberne ikke får lige så meget 
udbytte af øvelserne mv., som de kunne.

• Enkelte redningsberedskaber dimensionerer redningsberedskabet, så det 
er muligt at afholde hyppigere øvelser og træning, også med det vagtsatte 
mandskab

• Dette kan gøres ved, at andre stationer inden for eget redningsberedskab, 
naboberedskaber eller BRS varetager udrykningen i en kortere periode, 
som minimerer påvirkningen af serviceniveauer. 

• Der kan enten være tale om en simpel udvidelse af slukningsområdet for 
en nabostation eller forskydning af materiel og personel på tværs af 
slukningsområder for at sikre en lavere responstid.

CASES
• Bornholms Beredskab: BRS benyttes som udrykningsstyrke, hvis en af 

redningsberedskabets egne stationer er på øvelse. 
• Østjyllands Brandvæsen og Beredskab og Sikkerhed har indgået 

samarbejde om at dække hinandens yderområder i forbindelse med 
øvelsesaktivitet.

• Hovedstadens Beredskab har i dimensioneringsplanen fastlagt, hvordan 
servicemål kan indfris, hvis en enkelt station er ”slukket”. Det bemærkes, 

at dette primært kan lade sig gøre på grund af de små afstande mellem 
stationerne.

• Beredskaberne i hovedstadens vagtcentralområde foretager indbyrdes 
forskydning på tværs af beredskabsgrænserne i forbindelse med 
afholdelse af øvelse, træning og uddannelse. 

FORMÅL: • Øget robusthed gennem forbedrede muligheder for at 
gennemføre større øvelser, træning og uddannelse

VURDERING 
AF PRAKSIS

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed
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FORDELE
• Øget øvelsesaktivitet: Flere redningsberedskaber peger på at 

øvelsesaktivitet er en afgørende faktor i forhold til at kunne fastholde et 
kompetent beredskab

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Der skal implementeres samarbejdsorganisationer og eventuelle 

afregningsaftaler på tværs af redningsberedskaber, sådan at øvelser kan 
planlægges i god tid, og der kan sikres nok mandskab på nabostationer til 
en eventuelt udrykning

• Der skal planlægges øvelser, så øvelsestiden udnyttes. 

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Det er svært for andre stationer at tage over i yderområder, hvor der er 

langt mellem stationer. Her kan en udstationering fra BRS være en bedre 
løsning, forudsat at BRS’ ressourceforbrug står mål med udbyttet.

• Der skal allokeres ressourcer til at planlægge øvelser. Det kan i dag være 
udfordrende for redningsberedskaberne at skabe tid til at planlægge større 
øvelser, som kræver koordinering mellem sektorer, inddragelse af 
figuranter med videre. Det skal undersøges, om BRS kan støtte op ift. 
planlægning af øvelser.

• Øvelser vil fortsat drive et øget ressourceforbrug, bl.a. til planlægning,  
aflønning af deltidsbrandmænd, evt. meruddannelse af frivillige mv. 
Mulighederne for omlægning af øvelsesaktivitet kan være begrænsede for 
beredskaber med entreprisekontrakter i den igangværende 
kontraktperiode, alt efter afregningsmodellerne for øvelse 

ULEMPER
• Der vil være påvirkninger af responstid og eksponeringen for samtidige 

hændelser i perioder, hvor stationer er optaget af øvelsesaktivitet. Der skal 
følges tæt op på dette, så det løbende vurderes, om det udgør et større 
problem.
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1.3 REKRUTTERING TIL DELTIDSSTILLINGER

10

BESKRIVELSE
• De kommunale redningsberedskaber baserer sig i høj grad på deltidsansatte 

brandfolk.
• Tilbagemeldinger fra de kommunale redningsberedskaber indikerer, at der 

fremadrettet kan imødeses knaphed på deltidsansatte brandfolk.
• Efter gældende regler skal deltidsansatte brandfolk, der er vagtsat på 1. 

udrykningen, kunne afgå med slukningstoget inden for 5 min. efter alarm.
• Øget koncentration af arbejdspladser omkring de større byer og høje boligpriser i 

bykernerne øger generelt afstanden mellem bolig og arbejde og dermed pendling 
for en stadig større del af arbejdsstyrken. 

• Det indebærer en generel udfordring i forhold til at rekruttere personer til 
deltidsstillinger, der både bor og arbejder i 5 minutters afstand af brandstationer.

• Samtidig kan det være en udfordring at finde arbejdsgivere, der accepterer fravær 
i forbindelse med udrykning.

• Beredskabsforbundet driver en rekrutteringsportal for beredskaberne. 
Undersøgelser viser, at 56 pct. af ansøgerne til deltidsstillinger gennem 
BlivBrandmandNu.dk ikke får svar fra de kommunale redningsberedskaber.

• Interviews med værnepligtige hos BRS tyder på, at op mod halvdelen af et hold er 
positive overfor en karriere som brandmand.

• Værnepligtige har allerede en brandmandsuddannelse og kan i princippet være på 
vagt efter introduktion til materiel og lokalområdet 

• Det gælder imidlertid, at de værnepligtige befinder sig i en etableringsfase, hvor de 
ønsker sig studie, fuldtidsarbejde og bolig. Disse forhold kan være vanskelige at 
forene med en deltidskarriere som brandmand.

• Tilbagemeldingerne fra værnepligtige peger entydigt i retning af, at lettere adgang 
til bolig i forbindelse med deltidsansættelse kunne være udslagsgørende i forhold 
til at vælge en deltidskarriere.

CASES
• Ansættelse af deltidsbrandfolk i kommunale fuldtidsstillinger. En række 

beredskaber, herunder Midtjysk Brand og Redning, forestår en række opgaver for 
ejerkommunerne i form af kørsel, mekanikerydelser mv, der medgår til at finansiere det 
kommunale redningsberedskab. Den indtægtsdækkede virksomhed sikrer, at 
deltidsansatte brandfolk kan ansættes på fuld tid i kommunale serviceopgaver.

• Ungdomsboliger for deltidsansatte brandfolk: Nordjyllands Beredskab har 
reserveret et kompleks af ungdomsboliger ved brandstationen i Aalborg til 
uddannelsessøgende, der er deltidsbeskæftigede som brandfolk. Der forelægger pt. 
ingen data for ændret adfærd i forhold til søgningen til deltidsstillinger efter ordningens 
etablering. De overordnede erfaringer med ordningen er imidlertid positive.

• Nationalt og lokalt koordinerede kampagner. Undersøgelser fra 
Beredskabsforbundet (BF) viser, at nationalt og lokalt koordinerede kampagner, bl.a. 
via målrettede annoncer på sociale medier, er den mest effektive rekrutteringskanal. 
Der kan peges på en række succesfulde rekrutterings-kampagner med op til 10 
besatte deltidsstillinger i ét beredskab i forlængelse af en enkelt kampagne, bl.a. 
Midtjysk Brand & Redning, Skive, Vojens og Helsingør.

• Ledelsesmæssig prioritering. Erfaringer fra BF viser, at rekrutteringskampagner har 
størst succes, når kampagnerne er (1) centralt forankret i redningsberedskaberne, (2) 
der afsættes dedikerede ressourcer til processen og (3) ledelsen tager hurtig kontakt til 
relevante kandidater. Der kan peges på en række erfaringer fra Falck.

• Samarbejder med andre lokale beredskabsaktører. Erfaringer fra bl.a. Midtjysk 
Brand og redning peger på større eksponering og opmærksomhed ved fælles lokale 
kampagner med bl.a. politi og hjemmeværn

• Fokus på rekrutteringspipeline. Undersøgelser fra BF viser, at skæv aldersmæssig 
sammensætning får yngre deltidsbrandfolk til at sige op. Løbende rekruttering og jævn 
aldersfordeling spiller en central rolle for fastholdelse.

• Fokus på fastholdelse i opstartsperioden. Erfaringerne viser, at tidlig 
brandmandsuddannelse og indsættelse spiller en væsentlig rolle for fastholdelse af 
deltidsansatte og frivillige. Brand & Redning Sønderjyllands uddannelsesafdeling 
gennemfører årligt to grunduddannelser og to funktionsuddannelser, således at 
brandmænd kan uddannes og indsættes hurtigt.

FORMÅL: • Øget rekruttering af deltidsansatte brandfolk

• Fastholdelse af værnepligtige i en beredskabskarriere
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FORDELE
• Ansættelse af deltidsansatte brandfolk i indtægtsdækkede kommunale 

fuldtidsstillinger indebærer generelt, at kommunale redningsberedskaber 
kan opretholde et højere robusthedsniveau ved et uændret udgiftsniveau. 
Samtidig overkommes centrale udfordringer med deltidsberedskabers 
vagtsætning i dagtimerne.

• Privilegeret adgang til ungdomsboliger øger tidligere værnepligtiges (og 
andre unges) tilskyndelse til at forsætte i en beredskabskarriere. Derved 
vedligeholdes og nyttiggøres de værnepligtiges uddannelse efter 
hjemsendelse. Samtidig reduceres uddannelsesomkostningerne for de 
kommunale redningsberedskaber. 

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Ansættelse af deltidsansatte brandfolk i indtægtsdækkede kommunale 

fuldtidsstillinger forudsætter, at de kommunale redningsberedskaber 
indgår aftale med ejerkommunerne om levering af ydelser til den 
kommunale opgaveløsning. Endvidere forudsættes der et 
kompetencematch mellem potentielle deltidsansatte og de løste opgaver.

• Privilegeret adgang til ungdomsboliger for deltidsansatte brandfolk  
forudsætter, at der forefindes uddannelse, praktikpladser eller andre 
arbejdspladser i byer med brandstationer, der er relevante for unge, der 
potentielt kunne ansøge om deltidsansættelse ved et redningsberedskab. 
Ordningen forudsætter også, at redningsberedskaberne eller 
ejerkommunerne kan disponere over ungdomsboliger inden for gældende 
lovgivning eller planlægger at etablere boliger, som kan reserveres til 
disse formål.

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Spændeviden i den indtægtsdækkede virksomhed kan være for smal til at 

sikre et bredt rekrutteringsgrundlag for deltidsstillinger.
• Privilegeret adgang til ungdomsboliger for deltidsansatte brandfolk har 

begrænset anvendelighed i byer uden uddannelsesinstitutioner.
• Såfremt at redningsberedskaberne eller ejerkommunerne ikke allerede kan 

disponere over ungdomsboliger i nærheden af brandstationerne, skal 
disse boliger tilvejebringes. Hvis etableringen af boligerne ikke allerede er 
besluttet, vil der være en betydelig merudgift forbundet med boligernes 
etablering. 

ULEMPER
• Ansættelse af deltidsansatte brandfolk i indtægtsdækkede kommunale 

fuldtidsstillinger afgrænser den potentielle rekrutteringsbase. Det skyldes, 
at de løste opgaver ofte forudsætter en mekanikeruddannelse eller anden 
teknisk uddannelse.

• Privilegeret adgang til ungdomsboliger for uddannelsessøgende 
deltidsansatte brandfolk løser ikke rekrutteringsudfordringerne, hvor de er 
størst – uden for de større uddannelsesbyer

• Der er generelt mangel på studieboliger og andre boliger til unge. Et valg 
om at give unge med deltidsansættelse i brandvæsener fortrinsret, kan 
derfor ikke ses uafhængigt af behovene for at tilgodese andre hensyn end 
de beredskabsmæssige.
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BESKRIVELSE
• De fleste redningsberedskaber har i dag en vagtcentral, der disponerer ledige 

enheder til hændelser inden for eget dækningsområde. Alarmcentralen vælger en 
hændelsestype ud fra en pick-liste, som automatisk sendes til vagtcentralen og 
videre til en station, der sender en eller flere enheder til hændelsen

• Når en indsatsleder vurderer, at der er behov for assistance, kalder han 
vagtcentralen, som disponerer enheder fra eget beredskab. 

• I tilfælde af assistancebehov fra andre redningsberedskaber må indsatslederen 
enten kontakte ét eller flere naboberedskaber eller kalde alarmcentralen (112). Det 
skaber potentielle flaskehalse i den brandfaglige søjle af indsatsledelsen ved 
større hændelser, og mindsker robustheden af det samlede beredskab, uanset om 
der sker en tværsektoriel koordination i regi af LBS’en eller skadestedet håndteres 
af flere skadestedsledere.

• Enkelte redningsberedskaber har etableret en vagtcentralmodel, hvor ressourcer 
kan afsendes på tværs af beredskabsområderne.

• Vagtcentralen kan fra centralt hold overvåge det samlede hændelsesbillede i 
vagtcentralområdet og disponere hensigtsmæssigt på tværs af beredskaber, 
sådan at der sendes de nødvendige ressourcer til hændelser. 

• Vagtcentralen kan endvidere indhente og videreformidle centrale data, billeder og 
efterretninger til og fra indsatslederen for et styrke beslutningsgrundlaget og 
sammenhængen i den operationelle ledelse. 

• Det gælder særligt her, at det vagthavende personel er indsatslederuddannet i 
modsætning vagtcentraler bemandet af brandfolk eller personer helt uden 
beredskabsmæssig uddannelse.

• Vagtcentralen har aftalt bemyndigelse til at forskyde ressourcer på tværs af 
beredskaberne for at minimere responstiden ved samtidige hændelser. Denne 
bemyndigelse sker under hensyntagen  til de enkelte redningsberedskabers 
driftsmodeller, retningslinjer for ledelse ved større hændelser, og i videst mulig 
omfang de enkelte redningsberedskabers servicemål.

• Samlet set agerer vagtcentralen derved som en tværgående specialiseret og 
koordinerende myndighedsfunktion og kommer dermed til at indgå som en central 
kapacitet i den operative indsats. 

CASES

FORMÅL: • Øget sammenhæng i indsats på tværs af 
redningsberedskaber

• Hovedstadens vagtcentral: De kommunale redningsberedskaber i 
Hovedstadsområdet har etableret en fælles vagtcentral, der også huser 
den kommunale krisestyringsberedskab.

• Vagtcentralen kan disponere og forskyde ledige ressourcer på tværs af 
redningsberedskaber, og kan stå for koordinering og logistisk støtte ved 
større eller samtidige hændelser. 

• Beredskab Fyn: Har etableret en vagtcentral, som kan overtage 
disponeringen af ressourcer fra Falcks vagtcentral inden for eget 
beredskabsområde, hvis der sker større hændelser eller i 
spidsbelastningsperioder, eksempelvis ved nytår. Vagtcentralen er 
bemandet med kommunale ressourcer.

VURDERING 
AF PRAKSIS

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed
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FORDELE
• Den skitserede praksis vurderes at øge robustheden i forbindelse med 

samtidige eller større hændelser, ved at det er muligt at fremsende de 
rigtige enheder, samtidig med at man sikrer en optimal dækning af det 
resterende vagtcentralområde

• Praksissen vurderes at forbedre kapacitetsanvendelsen på tværs af 
beredskaber, sådan at de mest hensigtsmæssige kapaciteter benyttes til 
alle opgaver

• Praksissen understøtter lovkrav om fri disponering.
• Skalafordele i form af lavere kommunale driftsudgifter til løn-, kapital- og 

anlæg. 
• Giver mulighed for back-up til hinanden, hvis systemer kan overtages (jf. 

politiets alarmcentraler)

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Det er en forudsætning for implementering af praksissen, at der findes et 

overblik over de aktuelle ledige ressourcer (se eksempel 2.2 om fælles 
ressourceoverblik).

• Afklaring af hensigtsmæssige vagtcentralområder. Her kan der skeles til 
størrelsen på Hovedstadens Vagtcentral, som dækker 40% af alle 
hændelser i Danmark.

• Afklaring af finansieringsmodel
• Afklaring af teknisk løsning, herunder integrationer til øvrige it-systemer
• Der må forventes at skulle foretages investeringer i infrastruktur til nye, 

større vagtcentraler.

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Mange forskellige vagtcentralstrukturer, hvor der i en del af beredskaberne 

også løses andre kommunale opgaver ifm. hjemmepleje, 
hjemmesygepleje, hjælpemidler mv. Der skal findes en løsning på, 
hvordan disse opgaver mest hensigtsmæssigt løses.

• Ændret rolle for ISL, som skal samarbejde tættere med vagtcentralen om 
både disponering og etablering af overblik over hændelsen. 

• Redningsberedskaberne afgiver efter konkret aftale en del af kontrollen 
med egen disponering, da en fælles vagtcentral skal kunne afsende 
enheder, og kunne aktivere enheder til hændelser uden for eget 
beredskab. Det kan betyde større budgetusikkerhed for den enkelte 
ejerkommune, men bedre kapacitetsudnyttelse og omkostningseffektiv drift 
på tværs af redningsberedskaber.

ULEMPER
• Ingen
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BESKRIVELSE
• Det samlede kommunale redningsberedskab råder blandt andet over 394 

slukkende enheder 120 miljøkøretøjer og 339 vandtankvogne samt 1.900  
vagtsatte brandfolk. 

• I ODIN er det muligt at se, hvilke kapaciteter der findes, men systemet er 
ikke lavet til at få et overblik over ledige og indsatte kapaciteter på tværs af 
kommunale redningsberedskaber i realtid. 

• Alle redningsberedskaber har investeret i digitale løsning, der indsamler 
GPS oplysninger fra egne køretøjer og SINE og udstiller dem i et 
ressourceoverblik for vagtcentralen og indsatslederne til brug for 
flådestyring

• Enkelte kommunale redningsberedskaber har etableret et 
ressourceoverblik i realtid, så der gør det muligt at se ledige og indsatte 
kapaciteter på hændelser på tværs af redningsberedskaber.

• Det tværgående overblik forbedrer markant mulighederne for effektiv 
disponering og forskydning af kapaciteter og mandskab indenfor og på 
tværs af redningsberedskaber.

CASES
• Hovedstadens vagtcentral: De kommunale redningsberedskaber i 

Hovedstadens vagtcentralsamarbejde har etableret et overblik i realtid, der 
gør det muligt at se ledige og indsatte kapaciteter på tværs af 
redningsberedskaber. Det tværgående overblik er forankret på 
vagtcentralen.

• Trekant Brand: Har skabt overblik over egne enheder og enheder der er 
udlagt i entreprise (Falck). 

• Danske Beredskaber planlægger at etablere et samlet ressourceoverblik 
over kapaciteter på tværs af de kommunale redningsberedskaber. Den 
påtænkte løsning viser kun eksisterende kapaciteters stationsmæssige 
tilhørsforhold. Løsningen omfatter ikke et realtidsoverblik over ledige og 
indsatte kapaciteters faktiske positioner. 

FORMÅL:
• Øget overblik over- og adgang tilgængelige kapaciteter 

ved større, længerevarende eller samtidige hændelser.

• Forstærket kapacitetsudnyttelse af materiel på tværs af 
redningsberedskaber

• Effektiv indsættelse og forskydning

VURDERING 
AF PRAKSIS

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed
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FORDELE
• Praksissen vurderes at øge robustheden i forbindelse med samtidige eller 

større hændelser, idet vagtcentralen kan se ledige kapaciteter til rådighed 
for assistance fra de omkringliggende redningsberedskaber.

• Praksissen forbedrer dimensioneringen, da der skabes overblik over, 
hvilke ressourcer andre redningsberedskaber kan supplere med. Herved 
kan uhensigtsmæssig dublering af kapaciteter forebygges, ligesom der 
kan arbejdsdeles på tværs om indkøb og drift af specialkapaciteter.

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Der skal etableres en infrastruktur, hvor der kan udveksle data om 

ressourcers tilgængelighed og lokation på tværs af redningsberedskaber.
• Der skal investeres i lokationsbestemmende udstyr til køretøjer, hvor dette 

ikke findes i forvejen - eksempelvis gennem SINE.
• De enkelte redningsberedskaber skal alene eller i fællesskab indkøbe et 

system, som kan vise data.
• Der skal etableres en struktur for, hvordan vagtcentraler og evt. 

indsatsledere får adgang til oplysningerne.
• En udbredelse af god praksis til hele sektoren vil kræve investeringer for 

de redningsberedskaber og øvrige aktører, som ikke har et tværgående 
overblik.

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Finansieringsmodel skal afklares

ULEMPER
• Ingen
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BESKRIVELSE
• Indsatslederen har ansvaret for den tekniske og taktiske ledelse af 

skadesstedet. Til dette hører en lang række opgaver, der knytter sig til 
bl.a. koordinering med øvrige sektorer, tilkald af assistancestyrker og 
etablering af logistiklinjer, som kan tage fokus fra den konkrete 
ledelsesopgave på skadesstedet. 

• I de fleste redningsberedskaber kan indsatslederen få støtte fra en 
vagtcentral. Vagtcentralerne er langtfra altid bemandet med 
indsatslederuddannet personel specialiseret i ledelsesstøtte.

• Internationale erfaringer fra bl.a. skovbrandene i Sverige samt 
indenlandske erfaringer fra bl.a. branden på Fredericia Havn viser, at 
indsatslederens overblik og simultankapacitet kan være en væsentlig 
begrænsning på effektiv rekvirering og indsættelse af kapaciteter ved 
større hændelser.

• På internationalt plan er der en bevægelse henimod, at indsatsledere 
sikres central specialiseret operativ ledelsesstøtte, således at 
indsatslederen kan fokusere på taktisk indsættelse på skadestedet. Det 
gælder eksempelvis i USA, Storbritannien, Tyskland og Holland. 

• Nogle redningsberedskaber har etableret specialiseret operativ støtte til 
indsatslederen, sådan at indsatslederen kan fokusere på at koordinere 
ressourcer og indsættelse på hændelsesstedet

• Den specialiserede operative støtte kan være en operativ chef, en 
chefvagt, der fra en central placering (eksempelvis på vagtcentralen) kan 
varetage koordinering af ressourcer og logistik og aktivere et stabsapparat, 
der sikrer kontakt til aktører med vigtige ressourcer til løsning af den 
konkrete situation. 

CASES
• Hovedstadsområdets vagtcentral har en operativ chef, en indsatschef 

og en stabschef på vagt, der håndterer koordinering af støtte til 
skadestedet

• Trekant Brand: Har en operationschef på tilkaldevagt.
• Østjyllands Brandvæsen: Etablerer en operativ chefvagt pr 1/10/2019.
• Brand og Redning Sønderjylland har indført en operativ/taktisk 

støttefunktion, der både kan yde central ledelsesstøtte til indsatsledere, 
indgå som stabspersonel i LBS’en eller assistere de to øvrige 
indsatsledere som skadestedsleder. Indsatslederen kan også indsættes på 
særskilte hændelser, som ordinær indsatsleder.  

FORMÅL: • Øget robusthed i forhold til større hændelser gennem 
forstærkning af den ledelsesmæssige støtte til ISL-
Brand

VURDERING 
AF PRAKSIS

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed

. 
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FORDELE

• Praksissen vurderes at øge robustheden ved, at indsatslederen får øget 
kapacitet til at fokusere på den taktiske ledelse af indsatsen på 
skadesstedet.

• Derudover vil en operativ støtte give bedre muligheder for effektiv 
rekvirering, koordination og fremsendelse at assisterende kapacitet til 
skadestedet. 

• Operativ ledelsesstøtte bliver professionaliseret og kommer til at udgøre 
en selvstændig beredskabsdisciplin

• En række tekniske løsninger til understøttelse af indsatsledelsen, kan 
nemmere bringes i anvendelse med specialiseret operativ støtte, herunder 
informationer i geodatakort, BBR-registeroplysninger, dronebilleder og 
øvrige informationer om lokationer

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER

• Kompetenceudvikling af indsatsledere, så den nye opgavedeling er 
klarlagt.

• Etablering af organisatorisk struktur for operationschef og anden 
indsatslederstøtte.

• Eventuel indkøb af teknologiske værktøjer der kan lette kommunikation 
mellem indsatsleder/assistent og operativ chef, eksempelvis 
videostreaming til central ledelsesstøtte.

IMPLEMENTERINGBARRIERER

• Vil kræve adfærdsændringer i måden, der drives indsatsledelse på, da der 
fremover skal et andet fokus på den nære opgave, mens andre opgaver 
overlades til en operativ chef eller stab. 

• Vil drive øgede udgifter for særligt mindre redningsberedskaber. Det kan 
overvejes, om redningsberedskaberne kan etablere støtten i fællesskab, 
for at dele udgifterne hertil.

ULEMPER
• Ressourcekrævende at levere operativ støtte – særligt for mindre 

beredskaber med lav forekomst af større eller samtidige hændelser.
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BESKRIVELSE
• Indsatslederen har ansvaret for den tekniske og taktiske ledelse af 

skadesstedet. Til dette hører en lang række opgaver, der knytter sig til 
bl.a. koordinering med øvrige sektorer, tilkald af assistancestyrker og 
etablering af logistiklinjer, som kan tage fokus fra den konkrete 
ledelsesopgave på skadesstedet. 

• Internationale erfaringer fra blandt andet, skovbrandene i Sverige samt 
indenlandske erfaringer fra bl.a. branden på Fredericia Havn viser, at 
indsatslederens overblik og simultankapacitet kan være en væsentlig 
begrænsning på effektiv rekvirering og indsættelse af kapaciteter ved 
større hændelser.

• Principperne for indsatsledelse i Krisestyring i Danmark og Retningslinjer 

for indsatsledelse (REFIL) foreskriver, at ved større og komplekse 
hændelser kan skadesstedet opdeles og ledes af flere skadestedsledere 
under ledelse af én indsatsleder. Skadestedsledelsen kan forestås af en 
indsatslederuddannet person eller en teknisk uddannet holdleder. 

• Opdelingen af skadesstedet kan eksempelvis ske i forhold til forskellige 
områder eller opgaver på skadestedet.

• Hensigten er at aflaste indsatslederen gennem delegation.
• Der gælder forskellig praksis for taktisk støtte til indsatslederen på tværs af 

de kommunale redningsberedskaber.
• Der kan peges på god praksis i forhold til, at stabsoperatører understøtter 

indsatslederen på skadestedet i forhold til at indhente og videreformidle 
data, billeder, efterretninger mellem indsatsleder og vagtcentral.

• Der kan peges på god praksis i forhold til at tilkalde flere indsatsledere til 
skadesstedet som skadestedsledere ved større hændelser

• Endvidere kan der peges på god praksis i forhold til at låne indsatsledere 
på tværs af redningsberedskaber med særlige komplekse hændelser

CASES
• Stabsoperatører kører fast med i indsatsledervognen som støtte til 

indsatslederen i Hovedstadens Beredskab. Stabsoperatøren forestår bl.a. 
kommunikation samt rekvirering og videreformidling af data, information, 
efterretninger og billeder mv. til vagtcentralen. Stabsoperatørens opgaver 
understøttes af teknisk udstyr i indsatsledervognen. Bornholms 
Brandvæsen har under Folkemødet øvet kørsel med en assistent som 
støtte til indsatslederen.

• Tilkald af flere indsatsledere og lån af indsatsledere. Beredskaberne i 
Hovedstadens vagtcentral område har fast praksis for at tilkalde flere 
indsatsledere, herunder indsatsledere fra naboberedskaber ved større og 
mere komplicerede skadesteder.

FORMÅL: • Øget robusthed i forhold til større hændelser gennem 
forstærkning af den ledelsesmæssige støtte til ISL-
Brand

VURDERING 
AF PRAKSIS

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed
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FORDELE
• Brug af taktisk støtte til indsatslederen ved større hændelser vurderes at 

øge robustheden. Indsatslederen kan fokusere på centrale taktiske valg på 
skadesstedet. Endvidere reduceres kompleksiteten i det billede, 
indsatslederen skal forholde sig til.

• Praksis omkring lån af indsatsledere til taktisk støtte muliggør mobilisering 
af specialiserede kompetencer og en mere effektiv udnyttelse af 
indsatslederkapacitet på tværs af redningsberedskaber.

• En række tekniske løsninger til understøttelse af indsatsledelsen, kan 
nemmere bringes i anvendelse med taktisk støtte til indsatslederen –
enten i form af stabsoperatører eller skadestedsledere - herunder 
informationer i geodatakort, BBR-registeroplysninger, dronebilleder og 
øvrige informationer om lokationer

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Etablering af organisatorisk struktur og vagtsætning, der muliggør 

rekvirering af taktisk støtte til indsatslederen.
• Etablering af praksis og procedurer for indkaldelse af ekstra indsatsledere, 

herunder aftaler for lån af indsatsledere i naboberedskaber.
• Eventuelt indkøb af teknologiske værktøjer, der kan lette kommunikation 

mellem indsatsleder/assistent og operativ chef, eksempelvis 
videostreaming til central ledelsesstøtte

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Øgede udgifter til vagtsætning for særligt mindre redningsberedskaber

ULEMPER
• Dimensionering med taktisk støtte til indsatsleden er kun meningsfuld i 

områder med risiko for større eller komplicerede hændelser – fx i større 
byer.

• Ressourcekrævende at opretholde taktisk støtte i form af stabsoperatør på 
dagligdagshændelser.
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BESKRIVELSE
• De fleste redningsberedskaber betjenes af en vagtcentral, der varetager 

udkald til redningsberedskabets opgaver og eventuelt vagtopgaver på 
andre kommunale serviceområder, herunder hjemmepleje, 
hjemmesygepleje, hjælpemidler, vægterydelser mv.

• Ved større hændelser, der involverer både politi, præhospital indsats og 
redningsberedskab, sker den initiale koordination via flere aktørers vagt-
og alarmcentraler, fx Falcks, regionens og politiets centraler.

• Enkelte redningsberedskaber har valgt at samlokalisere deres vagtcentral 
med regionale aktører og kommunale forvaltningsområder for at fremme 
den tidlige koordination på tværs af aktørerne.

• Ved samlokalisering kan vagtcentralerne fortsat operere uafhængigt af 
hinanden og benytte egne it-systemer, men har mulighed for at koordinere 
indsatsen på tværs ved større eller komplekse hændelser.

• Der kan peges på international praksis for tværsektorielt 
vagtcentralsamarbejde fx i Flensborg, Stuttgart, Rotterdam og amter i 
Californien, hvor politi, brandvæsen, vejvæsen, ambulancetjeneste, 
havnemyndigheder mv. koordinerer på en samlokaliseret vagtcentral. 

CASES
• Nordjyllands Beredskab har samlet Falcks vagtcentral, regionens 

vagtcentral og den kommunale vagtcentral samt AMK på en central 
lokation, der er indrettet til formålet. Vagtcentralen har forskellige åbne 
rum, hvor de enkelte vagtcentraler er placeret, med mulighed for at 
koordinere på tværs. 

• Trekant Brand: Vagtcentralen fungerer som operativt center, hvorfra den 
operativ chef varetager opgaver og kan mødes med staben ved større 
hændelser. Derudover fungerer vagtcentralen som serviceorgan for en 
række ejerkommuner med hensyn til nødkald, telefonkæder mv. 

• Midtjysk Brand og Redning: Vagtcentralen varetager også 
serviceopgaver for kommuner.

FORMÅL: • Øget robusthed ved større hændelser gennem tættere 
koordinering på tværs af beredskabsaktører

VURDERING 
AF PRAKSIS

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed
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FORDELE
• Samlokalisering af vagtcentralordningerne vurderes at øge robustheden 

ved at sikre bedre koordination på tværs sektorer i forbindelse med store 
eller komplekse hændelser. Eksempelvis kan der ske en mere effektiv 
samordning af redningsindsatsen og den præhospitale indsats.

• Der kan derudover være en økonomisk besparelse forbundet ved at have 
færre lokationer

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Implementering af denne praksis forudsætter, at der findes egnede 

bygninger, som kan indrettes til formålet, herunder sikres mod 
udefrakommende trusler mod den fortsatte drift af vagtcentralerne. Dette 
kan drive investeringer, men give besparelser på den samlede 
bygningsdrift og opgaveløsning.

• Der skal etableres en samarbejdsmodel på tværs af sektorerne, som 
sikrer, at arbejdet i den samlokaliserede vagtcentral koordineres, når der 
er behov for det. Samlokalisering i sig selv giver ingen forbedringer, 
medmindre der etableres en fast praksis for samarbejde på tværs.

• Udveksling af data mellem beredskabsaktører skal ske inden for 
rammerne af GDPR.

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Der skal findes lokale modeller for, hvordan vagtcentralen styres og 

finansieres, herunder hvilke kommunale serviceområder, der serviceres af 
vagtcentralen. Dette kan være en barriere for vagtcentraler, der dækker et 
større område, end det enkelte kommunale redningsberedskab – fx en 
region.

• Derved kan der imødeses involvering af politisk og administrativ ledelse på 
tværs af sektorer.

• Der kan være udfordringer med deling af personfølsomme oplysninger

ULEMPER
• En samlet vagtcentral kan være mere sårbar over for udefrakommende 

hændelser, eksempelvis strømsvigt, terror med videre. Det taler for, at 
vagtcentralfunktionen skal kunne varetages af andre aktører eller på andre 
lokaliteter ved nedbrud.

• I forbindelse med større eller samtidige hændelser kan 
vagtcentralsamarbejde på tværs af redningsberedskaber være mere 
relevant end samarbejde på tværs af sektorer 
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BESKRIVELSE
• Alle brandfolk skal gennemgå min. 24 timers vedligeholdelsesuddannelse 

årligt. En del af vedligeholdelsesuddannelsen foregår gennem lokalt 
tilrettelagte øvelser. 

• De fleste redningsberedskaber tilrettelægger og gennemfører deres egen 
uddannelse i dag, enten for hver station eller på tværs af 
redningsberedskabet. 

• Enkelte redningsberedskaber samarbejder om planlægning og 
gennemførelse af brandmandsuddannelse - i nogle tilfælde sammen med 
Beredskabsstyrelsen i områder med et center i nærheden.

• Uddannelsen afholdes enten på BRS-centre eller på en geografisk 
hensigtsmæssig KRB-station med uddannelsesfaciliteter.

• Uddannelsesindholdet kan være moduler, hvor der øves grundlæggende 
færdigheder, øvelser på lokale risikovirksomheder eller lokale 
risikoobjekter.

CASES
• Fælles tilrettelæggelse af uddannelse og træning. Beredskab og 

Sikkerhed og Østjyllands Brandvæsen samarbejder om uddannelse af 
brandmænd, herunder fælles moduler og fælles tilrettelæggelse af 
undervisning.

• Deling af uddannelseskapacitet. En række kommunale 
redningsberedskaber, bl.a. Trekantsområdets Brandvæsen og Brand og 
Redning Sønderjylland, koordinerer uddannelse og efteruddannelse af 
brandfolk, således at ubenyttede pladser på hold stilles til rådighed for 
andre redningsberedskaber. Derved sikres der kort ventetid på 
uddannelse og videreuddannelse.

• Deling af øvelsesmateriel. Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab 
har udviklet fælles øvelsescontainere til træning af kemi, redningsøvelser, 
el-brand. Containerne kan flyttes rundt til forskellige risikovirksomheder 
eller objekter med henblik på at træne i forskellige scenarier.

• Deling af instruktører. Midtjysk Brand og Redning, Beredskab Øst, 
Hovedstadens Beredskab og Beredskabsstyrelsens Teknisk Skole har en 
formaliseret aftale om udveksling af instruktører på tværs af beredskaber.

• Udveksling af øvelser. En række beredskaber indgår i et samarbejde om 
udveksling af øvelseskoncepter på tværs af redningsberedskaber

• Samarbejde om udvikling af specialiserede kurser. 
Beredskabsstyrelsen og en række kommunale redningsberedskaber har 
sammen udviklet og implementeret en række specialiserede kurser 
herunder:
• Taktisk brandventilation,
• Brandslukningsteknik og -taktik,
• Operativ anvendelse af droner

FORMÅL:
• Mere effektiv tilrettelæggelse af uddannelser

• Udnyttelse af materiel, koncepter og specialiserede 
kompetencer på tværs 

• Højere kvalitet og mere ensartethed i 
uddannelsesindsatsen

VURDERING 
AF PRAKSIS

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed
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FORDELE
• Mere effektiv kapacitetsudnyttelse af uddannelsespladser, 

instruktørressourcer og materiel på tværs af kommunale 
redningsberedskaber

• Udnyttelse af materiel, koncepter og specialiserede kompetencer på tværs 
• Højere kvalitet og mere ensartethed i uddannelsesindsatsen
• Lavere omkostninger til udvikling og gennemførelse af forløb
• Bedre relationer: Ved at afholde uddannelsen på tværs af 

redningsberedskaber understøttes netværksdannelse, kendskab til og 
brug af hinandens kompetencer samt bedre samarbejde mellem 
redningsberedskaber på skadessteder.

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Der skal indgås samarbejdsaftaler på tværs af beredskaberne og findes 

lokale modeller for tilrettelæggelse af uddannelsen, herunder udveksling af 
materiel, instruktørressourcer, betaling med videre.

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Planlægning og koordination af uddannelsesaktiviteter på tværs af flere 

redningsberedskaber kan isoleret være ressourcekrævende.

ULEMPER
• Undervisningen skal fortsat tage udgangspunkt i de lokale forhold og 

risikoobjekter, hvilket betyder, at der skal foretages en afvejning af graden 
af samarbejde kontra behov for lokal planlagt uddannelse. 
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BESKRIVELSE
• Der gælder i dag et krav om 12 timers årlig uddannelse for indsatsledere 

og 24 timers efteruddannelse hvert tredje år.
• Der kan peges på en række forhold, der isoleret set øger kravene til 

indsatslederes færdigheder: Brandtekniske installationer udvikles hele 
tiden. Nye materialer og konstruktionsformer til bygninger kommer til. 
Køretøjer med andre fremdriftsformer og større brandfarlighed bliver 
almindelige. Brandslukningsmateriel udvikles hele tiden. Ny erfaring og 
teknologi forskyder den operativ koordination fra indsatslederen til 
operative centre.

• Der kan peges på en række eksempler, hvor kommunale 
redningsberedskaber med særlige erfaringer inden for specialiserede 
områder, sammensætter uddannelsesforløb for indsatsledere sammen 
med Beredskabsstyrelsen, jf. det øverste case-eksempel.

• Denne praksis indebærer, at kommunale redningsberedskaber med få 
hændelser kan erhverve erfaringer med nye teknikker og problemstillinger 
fra redningsberedskaber med mere indgående erfaringer. 

• Derved sker der styrkelse og standardisering af de beredskabsfaglige 
kompetencer ligesom ny viden og erfaringer spredes og formidles.

• Det indebærer isoleret set et større og mere kvalificeret vidensniveau på 
tværs af alle redningsberedskaber og derved større robusthed.

• Samlet set er det vurderingen, at der kan være gevinster ved, at erfaringer 
og ny viden gøres tilgængelige gennem uddannelsesforløb af 
redningsberedskaber til redningsberedskaber i regi af 
indsatslederuddannelsen.

CASES
• Funktionsbestemt efteruddannelse af indsatsledere mv. Nordjyllands 

Beredskab, Sydøstjyllands Brandvæsen, Beredskab Øst og Hovedstadens 
Beredskab har sammen med Beredskabsstyrelsen etableret et 
uddannelsesforløb for indsatsledere på Tinglev om stabs- og 
ledelsesstøtte i egen sektor, operativ støtte fra vagtcentral samt 
ledelsesplatform i indsatslederkøretøjer. Forløbet omfatter tillige et 
temahæfte med beskrivelse af principper for redningsberedskabets ledelse 
af den tekniske indsats på et skadested. Temahæftet støtter op omkring 
uddannelsen af holdledere og indsatsledere. Temahæftet er beregnet som 
et supplement til det øvrige undervisningsmateriale.

• Indsatsledelse: Hovedstadens Beredskab har gennemført 
efteruddannelse af indsatsledere i Lolland Falster Brandvæsen.

FORMÅL: VURDERING 
AF PRAKSIS

• Styrkelse af de beredskabsfaglige kompetencer

• Spredning af State-of-the-art viden om indsatsledelse

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed
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FORDELE
• Systematisk opsamling og spredning af viden fra beredskaber med 

indgående erfaring til beredskaber med mindre erfaring.
• Større ensartethed i indsatsledernes kompetenceniveauer på tværs af 

beredskaber.
• Opsamling af viden fra en bredere erfaringsbase.
• Fælles forståelse og tilgang til operativ ledelse. 

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Overblik over specialiserede kompetencer inden for specifikke 

indsatsmæssige problematikker.
• Systematisk afdækning af fremadrettet videns- og kompetencebehov.
• Koordinering af uddannelsesindhold.

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Finansiering af udgifter til udvikling af uddannelsesforløb.
• Tilvejebringelse af national ekspertviden på specialiserede emner

ULEMPER
• Ingen
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BESKRIVELSE
• En del af den løbende øvelses- og træningsaktivitet for brandfolk foregår 

på trænings- og øvelsesfaciliteter.
• Det gælder typisk slukning af bygningsbrand, brand i det fri eller i objekter, 

redning, frigørelse, eftersøgning af personer i sammenstyrtede bygninger 
mv.

• På trænings- og øvelsesfaciliteter forefindes der eksempelvis 
konstruktioner og fartøjer, der kan antændes, gennembrydes eller på 
anden måde anvendes til træning af redning mv.

• Drift og vedligehold af faciliteterne er forbundet med væsentlige 
omkostninger.

• Det gælder i dag, at både Beredskabsstyrelsen og en række kommunale 
redningsberedskaber stiller deres trænings- og øvelsesfaciliteter til 
rådighed for hinanden.

• Denne praksis mindsker behovet for at etablere, drive og vedligeholde 
trænings- og øvelsesfaciliteter i alle redningsberedskaber. Dertil kommer, 
at redningsberedskaberne har adgang til at øve en bred række discipliner 
på forskellige faciliteter.

• Det gælder endvidere, at både beredskabscentre og kommunale 
redningsberedskaber har for praksis at anvende hinandens 
træningsfaciliteter til fælles øvelser af indsættelser i situationer, hvor 
samarbejde er påkrævet – fx ved assistancer. 

CASES
• Beredskabsstyrelsen stiller øvelsesfaciliteter til rådighed for de 

kommunale redningsberedskaber mod betaling, herunder for fælles 
øvelser. Der kan også peges på formelle aftaler om anvendelse af 
Beredskabsstyrelsens øvelsesfaciliteter. Eksempelvis er der en 
samarbejdsaftale mellem BRS og Hovedstadens Beredskab om udnyttelse 
af BRS’ øvelsesareal i Hedehusene 

• Østjyllands Brandvæsen, Nordjyllands Beredskab og Beredskab Fyn
stiller generelt øvelsesfaciliteter til rådighed for kommunale 
redningsberedskaber mod betaling.

• Falck. En del jyske kommunale redningsberedskaber anvender Falck 
uddannelsescenter i Randers på IV vilkår mod betaling. Det samme gør 
sig gældende for Falcks uddannelsescenter i Greve.

• Kommunale brandskoler. De kommunale brandskoler ved RESC i 
Korsør og Helsingør Brandskole stiller deres trænings- og 
øvelsesfaciliteter til rådighed for de kommunale redningsberedskaber mod 
betaling

FORMÅL: • Bedre kapacitetsudnyttelse af trænings- og øvelses-
faciliteter

• Lavere drifts og vedligeholdelsesomkostninger

• Øget fælles øvelse og træning  

VURDERING 
AF PRAKSIS

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed
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FORDELE
• Bedre kapacitetsudnyttelse af eksisterende trænings- og øvelsesfaciliteter.
• Bredere øvelseserfaringer for alle beredskaber i flere forskellige 

træningsmiljøer og situationer
• Højere grad af fælles øvelses- og træningserfaringer på tværs af 

kommunale redningsberedskaber forudsat, at samtræning forekommer
• Lavere kommunale drifts- og anlægsudgifter til trænings- og 

øvelsesfaciliteter under ét. 

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Ingen

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Ved udbredt deling af trænings- og øvelsesfaciliteter kan der være behov 

for at udvikle afregningsmodeller, der afdækker ejernes merudgifter til drift 
og vedligehold ved øget benyttelse.  

ULEMPER
• Der er væsentlig større slid på de enkelte øvelsesmomenter, herunder 

brandhuse, overtændingscontainere m.v. 
• Der vil være væsentlig mere transporttid og dermed øgede udgifter til 

undervisningstimer for den enkelte brandmand
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• Efter gældende regler kan en kommunalbestyrelse kræve en anden 
kommunes redningsberedskab (mellemkommunal bistand) eller private 
redningsvæsener stillet til rådighed for kommunens redningsberedskab 
(BRL §18).

• Bestemmelsen indebærer, at assistanceanmodninger som hovedregel 
skal imødekommes, medmindre kapaciteten er optaget.

• Det er almindelig praksis, at de kommunale redningsberedskaber indgår 
aftaler med naboberedskaber om assisterende kapacitet (§18-aftaler)

• Det er også almindelig, at nabokommuner indgår aftaler om løsning af 
beredskabsopgaver henover beredskabsgrænserne bl.a. ud fra hensyn til 
nærmeste station (§13-aftaler).

• Der kan imidlertid peges på god praksis i forhold til at indgå formaliserede 
aftaler med naboberedskaber og andre redningsberedskaber – både i 
forhold til bistand efter §18 og §13.

• Med formaliserede aftaler kan rammer og vilkår for samarbejde 
afstemmes og planlægges i ”fredstid” og indgå i den generelle 
planlægning og dimensionering.

• Endvidere kan formaliserede §18-aftaler anvendes til gensidig udveksling 
af specialiseret udstyr og mandskab, der samlet set øger robustheden for 
kommunale redningsberedskaber uden meromkostninger – også inden for 
et større geografisk område end naboberedskaberne dækker.

CASES
• Trekantsområdets Brandvæsen har formaliserede §18-aftaler om 

vederlagsfri assistance med omkringlæggende kommunale 
redningsberedskaber, herunder Brand og Redning Midtvest, Sydvestjysk 
Brandvæsen, Brand og redning Sønderjylland, Sydøstjyllands 
Brandvæsen og Beredskab Fyn

• Nordjyllands Beredskab har formaliserede aftaler om vederlagsfri 
assistance med Østjyllands Brandvæsen, Beredskab og Sikkerhed 
Randers, Favrskov og Djursland, Beredskab Fyn og Hovedstadens 
Beredskab, herunder om operativ ledelsesstøtte

• Tårnby Brandvæsen har en formaliseret aftale med Hovedstadens 
Beredskab om samarbejde ift. Københavns Lufthavn, Kastrup, støtte ifm. 
indsatser i Metro-tuneller og Øresundsforbindelsen (tog, motorvej og bro).

• Østsjællands Brandvæsen, Beredskab Øst, Tårnby Brandvæsen og 
Hovedstadens Beredskab har formaliserede aftaler om vederlagsfri 
assistance (inden for et loft) ved specielle eller længerevarende indsatser, 
hvor bistanden kan sikre væsentligt hurtigere hjælp. Aftalen omfatter også 
lån af indsatslederkapacitet og særligt materiel.

.

FORMÅL: • Øget robusthed gennem øget adgang til materiel og 
mandskab.

• Formaliserede rammer for assistancer

VURDERING 
AF PRAKSIS

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed
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FORDELE
• Forbedring af dimensionering og afstemning af kapacitet på tværs af 

naboberedskaber
• Forbedret udnyttelse af særlige kompetencer og kapaciteter på tværs af 

redningsberedskaber.
• Mulighed for deling af specialiserede kapaciteter blandt kommunale 

redningsberedskaber med særlige områdespecifikke risici
• Mindskelse af samlede kapitaludgifter til specialiseret materiel med lav 

anvendelseshyppighed

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Der skal etableres aftaler, der fastsætter vilkår for anvendelse af 

assisterende kapaciteter.

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Asymmetriske muligheder for gensidig hjælp og forskelle i økonomi kan 

mindske mulighederne for formaliserede aftaler. 

ULEMPER
• Ingen
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BESKRIVELSE
• De kommunale redningsberedskaber oplever fra tid til anden, at skulle 

bruge specialiseret materiel, herunder specialister til betjening af 
materiellet, ved særligt krævende opgaver. 

• Kapitalomkostningerne ved anskaffelsen af materiellet er høje set i forhold 
til anvendelseshyppigheden. Dertil kommer afledte udgifter til uddannelse 
og træning.

• BRS råder over kapaciteter indenfor specialiseret materiel. Samtidig 
trænes værnepligtige og befalingsmænd i anvendelsen af materiellet.

• Blandt de kommunale redningsberedskaber kan der også peges på 
specialberedskaber eksempelvis havneberedskabet i Østjyllands 
Brandvæsen samt LUF60 og droneberedskabet i Hovedstadens 
Beredskab.

• En række kommunale redningsberedskaber indgår aftaler med andre 
lokale aktører om støttende kapacitet med særligt materiel. Det indebærer, 
at materiel og personel kan tilvejebringes hurtigt.

• Aktørerne kan være kommunernes tekniske forvaltninger, entreprenører, 
landmænd, lufthavne mv.

• Den støttende kapacitet kan eksempelvis være kraner, grabere, større 
pumper, terrængående vandtanke og slukningsudstyr, andre typer af 
entreprenørmaskiner mv.

• Afregningen kan ske efter en fast årlig betaling eller afregning efter 
medgået tid. Der kan også peges på eksempler uden afregning fx med 
lufthavne og kommunale forvaltninger.

• Aftalerne skal ses i lyset af, at selv større kommunale 
redningsberedskaber oplever hændelser, hvor eget materiel ikke rækker 
eller hvor der er behov for særligt specialiseret materiel – eksempelvis 
p.g.a. af hændelsens omfang eller placering. Der kan peges på en række 
eksempler fra oversvømmelserne i 2016 og naturbrandene i bl.a. 
Nordjylland i 2018. 

CASES
• Samarbejde med private entreprenører. Hovedstadens Beredskab har 

indgået aftale med entreprenørvirksomheden BMS om støtte med kraner. 
Nordjyllands Beredskab har indgået aftaler med private entreprenører om 
assisterende kapaciteter på kraner. Lolland Falsters Brandvæsen har 
indgået aftaler med en række entreprenører (BMS og SAX Trans) om 
mandskab og tungt entreprenør materiel mod afregning. Helsingør 
Brandvæsen har indgået en aftale med 3 private entreprenører om pumpe-
og vandkapacitet, plove harver og gravemaskiner.

• Aftaler med landmænd. Nordjyllands Beredskab har indgået aftaler med 
lokale landmænd om lån af traktorer med tanke og spredere til brug for 
slukning af naturbrande.  

• Aftaler med offentlige virksomheder. Hovedstadens Beredskab har 
indgået aftale med Øresundsbroen om lån af frigørelses- og 
højderedningsudstyr

• Aftaler med lufthavne. Sydvestjysk Brandvæsen har indgået en 
vederlagsfri aftale med Esbjerg Lufthavn om assistancemulighed fra 
lufthavnens brandmandskab og crash tendere ved større brande. 

• Aftaler med kommunale forvaltninger. Helsingør Brandvæsen, Lolland 
Falsters Brandvæsen og Beredskab Øst har indgået aftaler med tekniske 
forvaltninger i ejerkommunerne om vederlagsfri assisterende kapacitet fra 
vej og park-afdelinger i forhold til bl.a. mandskab og ledelse, tungt 
vejmateriel, grus og sandsækkefyldning mv. Sydvestjysk Brandvæsen kan 
modtage hjælp fra de kommunale driftsafdelinger efter behov.

FORMÅL: • Afkortning af responstid på specialiseret materiel og 
kapaciteter

• Mindskelse af kapitaludgifter til specialiseret materiel 
med lav anvendelseshyppighed
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FORDELE
• Afkortning af responstid på specialiseret materiel og specialiserede 

kompetencer
• Mindskelse af kapitaludgifter til specialiseret materiel med lav 

anvendelseshyppighed

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Aktører med relevante kapaciteter skal forefindes i området.

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Leveringssikkerhed. I det omfang redningsberedskabets dimensionering 

hviler på indsættelse af civile kapaciteter, er der nødt til at være en grad af 
leveringssikkerhed i aftalen

• Involvering af ikke-beredskabsuddannede civile aktører indebærer en 
risiko for indsatskoordination og sikkerhed. Heraf følger andre krav til 
indsatsledelse og potentiel tilpasning af øvelses- og træningsaktivitet.

• Priser og markedsvilkår for rekvirering af civile kapaciteter.

ULEMPER
• Risiko for tilskadekomst. Øget krav til indsatskoordination og risici for 

tilskadekomst af civilt personel ved anvendelse af kapaciteter uden 
beredskabsfaglig uddannelse.

• Potentiel dårligere udnyttelse af eksisterende ressourcer: Hvis rekvirering 
sker, hvor der i forvejen er muligheder for at benytte udstyr, der er indkøbt 
af enten andre kommunale redningsberedskaber eller af 
Beredskabsstyrelsen, vil det give en dårligere samlet udnyttelse af 
ressourcerne
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BESKRIVELSE
• BRS arbejder med metodeudvikling og indsamling, bearbejdning og 

formidling af viden inden for beredskabsområdet.
• Styrelsen har i den forbindelse en række opgaver med bl.a. etablering af 

retningslinjer og koncepter/skabeloner inden for beredskabsplanlægning 
samt vejledninger i eksempelvis risikobaseret dimensionering.

• De kommunale redningsberedskaber er qua deres hyppige indsættelser 
og operative fokus i besiddelse af indsigter og opdaterede erfaringer, som 
kan være værdifulde i forbindelse med udviklingen af 
beredskabsfagligheden i Danmark.

• I en række tilfælde er KL, Danske Beredskaber, BRS,og/eller enkelte eller 
flere KRB’er gået sammen, for at udvikle strategier, koncepter, metoder og 
retningslinjer. 

• Dette vurderes at give værdi både for det enkelte produkt og for 
samarbejdet mellem de forskellige parter.

CASES
• Retningslinjer for indsatsledelse: REFIL-temagruppe med deltagelse af både 

BRS og de kommunale redningsberedskaber med henblik på at sikre ensartede 
procedurer for ledelsen på et skadested.

• Øvelseskoncept for strategisk krisestyring: Udarbejdet af BRS med bidrag fra 
bl.a. Beredskab & Sikkerhed. Koncept for dilemmaøvelser i kommunale krisestabe 

• Operationalisering af klimahændelser: Projekt gennemført i samarbejde mellem 
Beredskabsstyrelsen, Østsjællands Beredskab, Nordvestjyllands Beredskab, 
Hovedstadens Beredskab og KL.

• Praksisundersøgelse: Beredskabsstyrelsen har sammen med det kommunale 
redningsberedskab gennemført to praksisundersøgelser med udgangspunkt i  
fælles koncept.

• Mangfoldighedsprojekt: Projekt mellem de kommunale redningsberedskaber og 
BRS om at øge mangfoldigheden blandt værnepligtige, frivillige samt deltids- og 
heltidspersonale for at styrke rekrutteringsgrundlaget fremover.

• Brandsikker Bolig er et forebyggelseskoncept, der har til formål at styrke 
brandsikkerheden i private hjem og nedbringe antallet af dødsbrande. Det 
bærende element i konceptet er, at bl.a. sårbare ældre og andre udsatte borgere 
kan få et gratis brandforebyggende hjemmebesøg. Udviklet i samarbejde mellem 
BRS, TrygFonden, KL og Danske Beredskaber.

• Beredskab uden grænser 2.0. Der er dannet et internationalt tværfagligt netværk 
mellem Brand & Redning Sønderjylland, Sønderborg Brand og Redning, 
Sydvestjysk Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Region Syddanmark, 
Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland, Technisches
Hilfswerk m.fl. Projektet faciliterer lokalt vagtcentralsamarbejde på tværs af 
grænsen, samt præhospital assistanceaftale.

FORMÅL: • At skabe gode udviklingsprojekter med involvering af 
både BRS og KRB kapaciteter samt udvikle 
samarbejdsrelationer på tværs af det samlede 
redningsberedskab

VURDERING 
AF PRAKSIS

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed
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FORDELE
• Bedre produkter grundet større inddragelse af erfaringer fra det 

kommunale redningsberedskab. 
• Bedre samarbejde på tværs af KRB’er og med BRS
• Fælles indsatstaktiske principper øger redningsberedskabets robusthed
• Der etableres en fælles ramme for det forebyggende arbejde
• Bidrager til ensartede og koordinerede indsatser og budskaber
• Bred forankring af initiativer og projekter
• Mulighed for at tilføre vidensmidler ude fra til området
• Mulighed for at resultaterne kan og bliver anvendt i praksis

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• BRS og KRB’erne kan med fordel invitere hinanden med til endnu flere 

udviklingsprojekter og fora for videndeling m.v.
• Dette forventes ikke at være udgiftspådragende
• Ligeværdigt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Der er udfordringer i relation til etablering af tværfaglige og tværsektorielle 

samarbejder grundet forskellige kulturelle og ressourcemæssige 
forudsætninger

• Allokering af tid og ressourcer 

ULEMPER
• Ingen
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BESKRIVELSE
• Borgerrettet brandforebyggelse kan reducere forekomsten af brande i 

private husstande og offentlige institutioner.
• Beredskabslovgivningen sætter i dag rammerne for gennemførelsen af 

pligtige brandsyn. 
• Spørgeskemaunderbesvarelser og interviews indikerer, at borgerrettet 

brandforebyggelse prioriteres forskelligt inden for redningsberedskabernes 
økonomiske rammer. Det giver sig udslag i et uensartet gennemslag af 
nationalt koordinerede forebyggelsesaktiviteter 

• Det skyldes at borgerrettet forebyggelse ikke er specificeret i 
beredskabslovgivningens kapitel 7 på samme måde som den tekniske 
brandforebyggelse. 

• Der kan peges på flere kommunale redningsberedskaber, der samarbejder 
med kommunale forvaltninger og civile aktører om borgerrettede 
forebyggelsestiltag.

• Det betyder, at redningsberedskaberne opnår en bred kontaktflade til 
borgere uden at skulle anvende store ressourcer på selve gennemførelsen 
af forebyggelsesindsatsen.

• Konkret kan der peges på følgende tiltag: 
• Uddannelse af hjemmehjælpere til gennemførelse af mini-brandsyn og 

opsætning af røgalarmer
• Anvendelse af frivillige brandfolk til lokale forebyggelsestiltag
• Samarbejde med frivillige organisationer om uddannelse af medlemmer 

til gennemførelse af borgerrettede forebyggelsestiltag
• Samarbejde med skoler og daginstitutioner om undervisning og 

kampagner for børn om brand
• Samarbejde med frivillige organisationer om målrettet civilbeskyttelse 

CASES
• Inddragelse af private organisationer. Helsingør Brandvæsen har 

indgået et samarbejde med Ældre Sagen og Røde Kors om uddannelse af 
frivillige i mini-brandsyn og anden borgerrettet brandforebyggelse. 

• Anvendelse af frivillige. Brand & Redning Sønderjylland, Slagelse Brand 
og Redning, Nordsjællands Brandvæsen og Østjyllands Brandvæsen 
anvender frivillige i den borgerrettede forebyggelsesindsats

• Inddragelse af hjemme- og sundhedsplejen. Slagelse Brand & 
Redning, Brand & Redning MidtVest, Nordjyllands Beredskab og 
Helsingør Brandvæsen uddanner hjemmeplejen til at foretage 
brandforebyggende hjemmebesøg (Tryghedsambassadører). Brand & 
Redning Sønderjylland gennemfører visiterede brandforebyggende 
hjemmebesøg af sårbare ældre og andre udsatte borgeres boliger via 
hjemmeplejen 

• Inddragelse af social og sundhedsforvaltninger. Hovedstadens 
Beredskab, Slagelse Brand og Redning og Sydvestjysk Brandvæsen 
inddrager de kommunale forvaltninger i målrettede indsatser i udsatte 
boligområder. Brandforebyggelsesinitiativer inkluderer opsætning af 
røgalarmer i udvalgte boligområder med sårbare og udsatte beboere.

• Frivillige programmer for målrettet civilbeskyttelse. Der kan peges på 
positive erfaringer af samarbejde mellem ejerkommuner, kommunale 
redningsberedskaber og Beredskabsforbundet (BF) om målrettede 
programmer for uddannelse af borgere i civilbeskyttelse. Eksempelvis har 
Beredskabsforbundet sammen med bl.a. Odder kommune uddannet 
borgere i beskyttelse mod oversvømmelse (Bo vandsikkert). Sammen med 
en række kommunale redningsberedskaber, herunder Østsjællands 
Beredskab og Frederiksborg Brandvæsen har BF gennemført 
undervisning i ulykkesforebyggelse og bekæmpelse - specifikt tilpasset 
boligforeninger, institutioner mv. 

FORMÅL: • Tættere og mere systematisk borgerrettet 
brandforebyggelse

• Højere omkostningseffektivitet i forebyggelsesindsats

VURDERING 
AF PRAKSIS

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed
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FORDELE
• Der kan sikres en bred kontaktflade i den borgerrettede 

brandforebyggelsesindsats, uden at det nødvendigvis binder væsentlige 
operative ressourcer 

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Der skal etableres uddannelse og forebyggelseskoncepter, der kan 

gennemføres af civile aktører uden beredskabsmæssig uddannelse
• Der skal etableres samarbejdsaftaler med kommunale forvaltninger og 

civile aktører om gennemførelsen af kampagner og undervisning.

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Der skal forelægge frie midler til at etablere og gennemføre borgerrettede 

forebyggelsestiltag med civile aktører.
• Kommunale Redningsberedskaber med entrepriser kan være afskåret fra 

at anvende beredskabspersonel til borgerrettede forebyggelsestiltag inden 
for de eksisterende kontraktmæssige rammer.

• Civile aktører skal være villige til at støtte borgerrettede 
forebyggelsesaktiviteter.

• Inddragelse af andre aktører i brandforebyggelse kan fordre, at de 
kommunale aktører har ressourcerne til det.

ULEMPER
• Forebyggelsesopgaven delegeres til aktører uden en beredskabsmæssig 

uddannelse.
• Derved kan det være en udfordring at fastholde det faglige kvalitetsniveau 

i den borgerrettede forebyggelse. 
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BESKRIVELSE
• Blinde alarmer udgør i dag knap halvdelen af alle alarmer og driver en 

stadig større del af ressourceforbruget i redningsberedskaberne.
• Offentlige institutioner står for omkring halvdelen af de blinde alarmer 
• Halvdelen af redningsberedskaberne har i deres risikobaserede 

dimensioneringsplaner angivet en overordnet strategi for forebyggelse af 
blinde alarmer.

• En række redningsberedskaber forsøger at forebygge blinde alarmer 
gennem systematisk opfølgning på blinde alarmer med ABA-anlæggets 
ejere.

• Derudover kan data om blinde alarmer opsamles og analyseres af 
redningsberedskabets forebyggende afdeling med henblik på at målrette 
informationskampagner og andre tiltag, på de ejendomme, hvor risikoen 
for blinde alarmer er størst. 

CASES
• Hovedstadens Beredskab prioriterer, at holdledere drøfter forebyggelse 

af blinde alarmer med ejere af ABA-anlæg ved udrykning til blinde alarmer.
• Nordjyllands Beredskab har igangsat et samarbejde med Aalborg 

Universitet om analyse af data fra ABA-anlæg, der kan medgå til 
forebyggelse af blinde alarmer.

FORMÅL: • Mindskelse af operative ressourcer på blinde alarmer. VURDERING 
AF PRAKSIS

EMNE VURDERING

Øge robusthed

Forbedre dimensionering

Implementerbarhed
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FORDELE
• Mindre ressourceforbrug: Blinde alarmer driver mange udrykninger. 

Særligt hos entrepriseberedskaber og deltidsbrandvæsener driver det 
også udgifter. 

• Øget robusthed: Færre blinde alarmer mindsker risiko for samtidige 
hændelser, hvor slukningstog er optaget af udrykninger til blinde alarmer.

IMPLEMENTERINGFORUDSÆTNINGER
• Holdledere skal uddannes i forebyggelsesindsatsen, og der skal etableres 

procedurer for, hvordan dialogen med ejere af ABA-anlæg kan foregå
• Forebyggelsesafdelinger eller de dele af organisationen i 

redningsberedskaberne, som arbejder med forebyggelse, skal klædes på 
til at kunne analysere blinde alarmer og målrette indsatser og kampagner 
mod disse, eventuelt i samarbejde med BRS

IMPLEMENTERINGBARRIERER
• Incitamentsmodellen i flere kommunale beredskaber betyder, at der 

skabes indtægter gennem de blinde alarmer. Det skal undersøges, 
hvordan denne konflikt kan imødekommes.

ULEMPER
• Forslaget skal vurderes op imod andre forebyggelsestiltag og indgå i en 

samlet prioritering af forebyggelsesindsatsen
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1. Indledning 

1.1 Opgaven 
Dette katalog, med forslag til forbedring af de kommunale redningsberedskabers ro-
busthed, er udarbejdet som led i undersøgelsen af de kommunale redningsberedska-
bers robusthed og dimensionering, som Implement Consulting Group gennemfører på 
vegne af Forsvarsministeriet. 

Det følger af opgavebeskrivelsen for undersøgelsen at:  

”Konsulenten skal … komme med forslag til, hvordan de kommunale redningsbered-

skabers indsats i nødvendigt omfang kan gøres mere robust. Der ønskes særlig op-

mærksomhed på forbedret udnyttelse af samfundets samlede ressourcer, herunder 

Beredskabsstyrelsens kapaciteter”  

Det følger endvidere af opgavebeskrivelsen: 

”Konsulenten skal i den forbindelse komme med konkrete forslag til: 

• hvorledes Beredskabsstyrelsen kan bidrage til at aflaste de kommunale red-

ningsberedskaber i forhold til løsning af daglige hændelser under inddragelse 

af erfaringerne fra samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Be-

redskabsstyrelsen 

• hvorledes der kan ske en tættere inddragelse af de kommunale redningsbe-

redskaber i udviklingen af Beredskabsstyrelsens kapaciteter, materiel mv., så 

de kommunale behov tilgodeses bedst muligt 

• hvorledes kapaciteter fra hele Forsvarsministeriets område mere systematisk 

kan inddrages til støtte for de kommunale redningsberedskaber ved ekstraor-

dinære hændelser 

• hvorledes det løbende samarbejde mellem staten og kommunerne om udvik-

ling og drift af det samlede redningsberedskab kan forbedres.” 

Kataloget skal understøtte udviklingen i de kommunale redningsberedskaber samt 
samarbejdet med statslige aktører med henblik på at styrke den samlede robusthed på 
tværs af de kommunale redningsberedskaber, herunder i forhold til større hændelser. 

1.2 Robusthed 
Indsats- og dimensioneringsanalyserne viser, at de kommunale redningsberedskaber 
generelt set er robuste over for dagligdags hændelser: 

 På landsplan håndterer de kommunale redningsberedskaber i gennemsnit 98 pct. 
af alle hændelser1 uden assistance. Andelen varierer dog på tværs af de kommu-
nale redningsberedskaber. 

 De kommunale redningsberedskaber har som minimum 1.900 personer2 på vagt 
hver dag i deres respektive stationernes dækningsområde, og ganske betydelige 

 
1 Hændelser henviser til reelle alarmer – det vil sige de ca. 23.000 udrykninger til uheld og ulyk-

ker, hvor redningsberedskabet rent faktisk gennemfører en indsats, eller uheld og ulykker som 
kunne have udviklet sig til indsatskrævende hændelser. 
2 Dette inkluderer indsatsledere, holdledere og mandskab. 
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ressourcer kan indsættes på skadesteder de fleste steder i landet inden for 15-30 
min. 

 Analyserne af samtidighed viser, at de kommunale redningsberedskaber må ind-
kalde flere indsatsledere end vagtsat i under 1 promille af tiden. Anvendelse af 
samtlige slukkende enheder forekommer sjældent – selv i et år som 2018 med en 
højere forekomst af større hændelser end sædvanligt. 

 Rekvirering af assistance fra Beredskabsstyrelsen svinger fra år til år, og ser ud til 
at være særligt betinget af større og langvarige hændelser. Statslige assistance 
rekvireres i gennemsnit ved 1,4 pct. af samtlige reelle alarmer på landsplan i 2018 
og udgør ca. 12 pct. af de medgåede mandtimer hertil. Andelene varierer på tværs 
af de kommunale redningsberedskaber. 

 De kommunale redningsberedskaber tilkendegiver, at de er blevet mere robuste 
og professionaliserede med beredskabssammenlægningen i 2015-2016.  

Det er således lagt til grund, at forslagene primært skal adressere mulighederne for at 
forstærke robustheden over for større hændelser, fx klimahændelser, massetilskade-
komst, herunder hændelser med væsentlig samtidighed. 

Der findes ikke en almen accepteret definition af robusthed. I kommissoriet er ro-
busthed defineret ved: ”…de kommunale redningsberedskabers evne til at håndtere 

daglige hændelser og større ulykker og katastrofer, tilkalde og indsætte assisterende 

kapaciteter udefra samt reetablere beredskabet, så responstiden i videst mulige om-

fang fastholdes”. 

Det antages ofte, at robusthed også knytter sig til evnen til at kunne lede og indsætte 
kapaciteter på en forsvarlig og til-
strækkelig måde over længere tid 
(resiliens) og ved samtidige hæn-
delser (simultan kapacitet). 

Derudover kan der peges på en 
række andre forhold, der har betyd-

ning for de kommunale redningsberedskabers robusthed. Det gælder bl.a. forebyggel-
se af brand (brandteknisk forebyggelse og borgerrettet brandforebyggelse), uddannel-
se, øvelse og træning, samarbejde med andre aktører, mv. 

Ved afdækning af forslag til robusthed er der her anlagt en forholdsvis bred fortolkning 
af robustheden og af hvad, der kan påvirke den samlede robusthed i positiv retning. 
Der er således set på mulige forbedringer, der berører alle ovenstående aspekter.  

Dette katalog skal ses i sammenhæng med beskrivelserne af udvalgte eksempler på 
god praksis, jf. Bilag A. Her ses på ideer og tilgange, som i dag allerede er i brug, men 
som med fordel kunne udbredes yderligere.  

I nærværende forslagskatalog er fokus på ideer og tilgange, som omvendt ikke – eller 
kun i begrænset omfang – kan genfindes i sektoren i dag.  

  

Elementer i robusthed 

 

 

Operativ 
ledelsesstøtte

Planlægning af 
redningsberedskabet

Samarbejde og 
assistancer

Simultankapacitet 
og resiliens

Forebyggelse

Øvelse, 
træning og 

uddannelse

Stationer, 
mandskab og 
materiel

Responstider og 
indsatsvarighed

ROBUSTHED
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1.3 Metode og data 
De skitserede forslag til forbedring af robusthed er baseret på: 

 Analyser af dimensionering, herunder kortlægningen af personel, materiel, 
fremkommelighed af materiel, vagtcentralstruktur og operativ ledelsesstøtte og 
anvendelse af materiel og ledelseskapacitet under samtidige hændelser, kortlæg-
ningen af aftaler med beredskabsaktører og civile aktører samt uddannelsesaktivi-
tet i de enkelte kommunale redningsberedskaber. 

 Analyser af indsats, herunder de kommunale redningsberedskabers egenhånd-
tering af hændelser samt mønstre i assistancetilkald fra Beredskabsstyrelsen og 
kommunale redningsberedskaber. 

 Eksempler på god praksis, herunder eksempler på eksisterende praksis og 
samarbejde, der vurderes at kunne forbedre robustheden generelt ved udvikling 
og øget udbredelse. 

Det samlede datagrundlag udgøres af registerdata fra ODIN, gennemgang af de kom-
munale redningsberedskabers risikobaserede dimensioneringsplaner samt spørge-
skemabesvarelser fra de kommunale redningsberedskaber. 

Endvidere indgår interviews i det samlede datagrundlag. Som led i analysen er der 
gennemført et omfattende antal interviews med de kommunale redningsberedskaber, 
Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet, 
Rigspolitiet og repræsentanter for ejerkommunerne.   

1.4 Tilgang til valg af forslag  
En stor del af den samlede beredskabsopgave løses, som det fremgår af risiko- og 
dimensioneringsanalyserne, inden for rammerne af de kommunale redningsberedska-
ber. Disse har med få undtagelser siden 2015-2016 været organiserede som fælles-
kommunale beredskabssamarbejder. Også her er et velfungerende partnerskab mel-
lem ejerkommunerne afgørende for robustheden i den samlede opgaveløsning. Der 
ligger dog uden for rammerne af denne analyse at beskæftige sig med forslag, der 
vedrører det interne samarbejde i de kommunale redningsberedskaber, herunder med 
ejerkommunerne.  

Fokus for forslagene i dette katalog har i stedet været rettet mod områder, hvor robust-
heden af det samlede beredskab afhænger af omfang og karakter af det tværgående 
samarbejde i sektoren.  

Det drejer sig eksempelvis om robustheden over for større hændelser, som ikke kan 
rummes inden for dimensioneringen af det enkelte beredskab, samt om opgaver, ek-
sempelvis vedrørende data- og analyseunderstøttelsen af sektoren, som bedst løses 
for hele sektoren under ét, jf. også afsnit 1.2.  

Derfor har vores interesse samlet sig om områder og forslag, som kan styrke tværgå-
ende koordination og samarbejde i sektoren, både nationalt og regionalt. Her stiller vi 
forslag, som vil styrke samarbejde og koordination om både planlægning og dimensio-
nering, om uddannelse og træning, om beredskabsfaglig vidensopbygning og -analyse 
og om kapacitetsoverblik og operativ disponering.  

Fælles for disse forslag er, at samarbejdet mellem de involverede parter skal tage 
udgangspunkt i et ligeværdigt og fælles ansvar for at sikre den bedst mulige robusthed 
af det samlede beredskab.  
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I forlængelse heraf bygger alle de forslag, som kræver samarbejde på tværs i sektoren, 
på en partnerskabstilgang som ramme for det videre arbejde med at realisere forsla-

gene.  

Et velfungerende partnerskab indebærer, at samarbejdet: 

 har opgaven i centrum og er drevet af en fælles forståelse af, hvordan den konkre-
te opgave ser ud, og af hvordan den løses bedst, så der skabes størst værdi for 
borger og samfund 

 er forpligtende og skaber synlige resultater, som ikke kan opnås på andre måder 

 er ligeværdigt og skaber værdi i forhold til parternes egne målsætninger og opga-
ver 

 er kendetegnet ved klarhed om roller, ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til 
opgaveløsningen  

 bringer de rigtige folk og kompetencer i spil, uagtet deres formelle roller og ansvar 

 er baseret på en udstrakt gensidig tillid og respekt 

Vores interesse har også samlet sig om forslag, som på anden vis vil kunne styrke 
værdiskabelsen og dermed robustheden i det samlede beredskab, jf. kataloget.   

1.5 Tilpasninger i forhold til opgavebeskrivelsen 
Temaerne og forslagene i det samlede katalog afspejler enkelte tilpasninger i forhold til 
opgavebeskrivelsen. Tilpasningerne er foretaget på baggrund af analyseresultater efter 
aftale med styregruppen og sekretariatet for undersøgelsen. 

Forslagskataloget adresserer kun i mindre grad, hvorledes Beredskabsstyrelsen kan 
bidrage til at aflaste de kommunale redningsberedskaber i forhold til løsning af daglige 
hændelser under inddragelse af erfaringerne fra samarbejdet mellem Bornholms Regi-
onskommune og Beredskabsstyrelsen. 

Indsats- og dimensioneringsanalysen samt tilbagemeldinger fra de kommunale red-
ningsberedskaber peger således i retning af, at de kommunale beredskaber er robuste 
over for dagligdagshændelser og håndterer hovedparten af alle hændelser egenhæn-
digt.  

Samlet set efterspørger de kommunale redningsberedskaber ikke yderligere støtte fra 
Beredskabsstyrelsen til dagligdagshændelser.  
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1.6 Overblik over forslag 
Forslagene er beskrevet enkeltvis på de kommende sider. Beskrivelserne er opbygget 
efter en ensartet skabelon, der omfatter:  

 Kort identifikation af den eller de udfordringer, forslaget sigter mod at adressere 
 En uddybende baggrundsbeskrivelse, som mere indgående redegør for de for-

hold, som har motiveret det stillede forslag og dets konkrete udformning. 
 Beskrivelse af selve forslaget 
 Vurdering af forslagets betydning for redningsberedskabernes robusthed 
 Kort beskrivelse af implementeringsforudsætninger 
 Kort beskrivelse af barrierer for implementering af forslaget 
 

ID Forslag 

2.1 Regionalt samarbejde om koordination af kapaciteter til håndtering af større 
hændelser 

2.2 Vagtcentraler med tværgående overblik over ledige og indsatte kapaciteter 

2.3 Øget regionalt samarbejde om øvelse og træning 

2.4 Overblik over Forsvarsministeriets ressourcer 

2.5 Udvikling af den risikobaserede dimensionering 

2.6 Forbedret kvalitet af data til indsatsanalytiske formål 

2.7 Udvikling af nye analytiske værktøjer 

2.8 Nationalt samarbejde om udvikling og spredning af viden om god praksis på 
beredskabsområdet 
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2. Forslag til forbedring af robusthed 

2.1 Regionalt samarbejde om koordination af kapaciteter til 
håndtering af større hændelser 

 Udfordring 
 Efterspørgsel af koordination af operationelle kapaciteter på tværs af de kommu-

nale redningsberedskaber og i forhold til Beredskabsstyrelsen. 

 Kommunal efterspørgsel efter specialiserede statslige kapaciteter fra Beredskabs-
styrelsen til håndtering af sjældne, men alvorlige ulykkestyper.    

 Uklar sammenhæng mellem nationalt risikobillede og dimensionering på lokalt 
niveau – særligt i forhold til specifikke risici for større hændelser. 

 Baggrund 

Efter gældende regler skal redningsberedskabet kunne yde en forsvarlig indsats mod 
skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og 
krigshandlinger (BRL § 1, stk. 1).  

Kommunerne dimensionerer redningsberedskabet efter en risikovurdering af lokale 
forhold. I risikovurderingen indgår bl.a. hyppigheden, karakteren og placeringen af 
historiske hændelser, lokale, geografiske og demografiske forhold, risikoobjekter, loka-
le og nationale risikoforhold samt scenarier for forskellige typer af ulykker.  

Dimensioneringen udmøntes gennem planlagte responstider, udrustning og beman-
ding af slukningstog, vagtsat mandskab, materiel, stationsdækning, planer for uddan-
nelse, træning og øvelser, forebyggelse og myndighedsindsats og beskrives i en risi-
kobaseret dimensioneringsplan, der efter behandling i beredskabskommissionen skal 
godkendes af kommunalbestyrelsen (eller beredskabskommissionen, de steder, hvor 
kompetencen er overdraget) mindst en gang hver kommunal valgperiode.  

Beredskabsstyrelsen yder assistance med operative kapaciteter til det kommunale 
redningsberedskab, hvis det skønnes påkrævet på grund af karakteren eller omfanget 
af en ulykke eller en katastrofe, herunder terror- og krigshandlinger (BRL § 7). Bered-
skabsstyrelsen stiller brandberedskab og katastrofeberedskab til rådighed, herunder 
forskellige typer af specialberedskaber fx det nukleare og kemiske beredskab.  

Der er i dag ikke fastsat nærmere regler i beredskabsloven for dimensioneringen af 
Beredskabsstyrelsens operative kapaciteter. I praksis er dimensioneringen sket efter 
en vurdering af det aktuelle risikobillede for hele landet og de indsatstyper, som dette 
indebærer for redningsberedskabet.  

Flere principper er lagt til grund for dimensioneringen af Beredskabsstyrelsens operati-
ve kapaciteter. Blandt andet at materiel og kompetencer skal være målrettet det natio-
nale risikobillede, og at kapaciteterne skal være geografisk distribueret under hensyn-
tagen til responstiden.  

Andre offentlige myndigheder mv. med ansvar for beredskab og indsats skal også 
kunne understøttes. Beredskabsstyrelsen skal herudover kunne bidrage til opfyldelsen 
af Danmarks internationale forpligtigelser ved internationale katastrofer. Det er således 
ikke kun behovene i de kommunale redningsberedskaber, som har betydning for Be-
redskabsstyrelsens dimensionering, da andre opgaver udgør en stor del af opgavepor-
teføljen.  
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Det indebærer bl.a., at Beredskabsstyrelsens centre i et vist omfang er dimensioneret 
med samme materiel ud fra dels en betragtning om, at Beredskabsstyrelsen udgør et 
statsligt katastrofeberedskab, der skal kunne indsættes overalt i Rigsfællesskabet. 
Dels muligheden for at supplere og komplementere hinanden på tværs af centrene for 
at skabe robusthed.  

Dog kan der peges på en række forskelle i dimensionering på tværs af centrene. Det 
skyldes placeringen af statslige specialberedskaber, fx HAZMAT ved BRS Hovedsta-
den, BRS Sjælland og BRS Midtjylland, redningskraner ved BRS Nordjylland, BRS 
Sjælland og BRS Sydjylland, droner ved BRS Midtjylland, BRS Sjælland og BRS Ho-
vedstaden.  

Tilbagemeldinger indikerer, at de fleste kommunale redningsberedskaber siden 2016 
har været optaget af at konsolidere den interne organisation og driftsmodel oven på 
sammenlægningen samt styrke robustheden inden for de enkelte beredskabsfælles-
skabers rammer. Den periode er efterhånden tilendebragt. Det kan tale for, at op-
mærksomheden nu også rettes udad med henblik på at realisere potentialerne i et 
forstærket samarbejde på tværs af de kommunale redningsberedskaber med afsæt i 
risici for større hændelser, der overskrider eget område eller som kræver robust tilste-
deværelse. 

Samlet set er det vurderingen, at der kan skabes en mere entydig kobling mellem risici 
for større hændelser og redningsberedskabets muligheder for at håndtere udfordrin-
gerne således, at regionale forskelle og risici i højere grad indgår i samarbejdet mellem 
de kommunale redningsberedskaber og beredskabscentrene, under hensyn til øvrige 
opgaver og rammevilkår for de enkelte beredskabsaktører.  

Nedsættelsen af det beredskabsfaglige materieludvalg kan formentlig bidrage til en 
større koordination af materielanskaffelser hos Beredskabsstyrelsen og de kommunale 
redningsberedskaber end i dag.  

Der ses imidlertid et behov for, at samordning af kapaciteter fremadrettet hviler på et 
analytisk fundament, der afdækker objektive risici for større hændelser, som bered-
skabsaktørerne skal kunne løse i fællesskab.  

 Løsning 

Med henblik på at sikre større sammenhæng mellem Beredskabsstyrelsens og de 
kommunale redningsberedskabers operationelle kapacitet kan der etableres et formali-
seret samarbejde om håndtering af større hændelser.  

Samarbejdet har til formål at sammentænke Beredskabsstyrelsens og de kommunale 
redningsberedskabers operative kapaciteter med udgangspunkt i en systematisk af-
dækning af relevante risici. 

Sammentænkningen kunne eksempelvis tage afsæt i: 

• Regionale risikoanalyser. Fremadrettet kunne der gennemføres analyser af 
regionale risici og kapabiliteter. Analyserne kunne bygge ovenpå de lokale risiko-
baserede dimensioneringsplaner. Analyserne kunne se på eksponeringen over for 
hændelsestyper i det nationale risikobillede samt geografiske, infrastrukturelle, 
demografiske, erhvervsmæssige forhold, der udgør særlige risici for større eller 
længerevarende hændelser.  

• Analyser af regionale kapaciteter, kapacitetsgab og forebyggelsesmulighe-
der. Med afsæt i analyser af regionale risici kunne der foretages en kortlægning af 
matchet mellem væsentlige risici og kapaciteter i form af materiel og mandskab 
hos Beredskabsstyrelsen og de kommunale redningsberedskaber. Endvidere kun-
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ne sammenhængen mellem udvalgte risici og de foreliggende møde- og alarme-
ringsplaner undersøges. Analyserne kunne tillige undersøge forebyggelsestiltag, 
der mindsker eksponering over for risici, herunder tiltag uden for det beredskabs-
faglige område. Eventuelle gab mellem de samlede kapaciteter hos Beredskabs-
styrelsen og de kommunale redningsberedskabers kapaciteter og regionale risici 
kunne give anledning til drøftelser om, hvordan man kunne begrænse disse gab. 

• Yderligere udbygning af samarbejde om udvikling af kapaciteter, herunder 
materielanskaffelser. De kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrel-
sen kunne fremadrettet koordinere materielanskaffelser med afsæt i prioriterede 
risici og kortlagte kapacitetsgab.  

Det bør yderligere undersøges, hvordan Forsvarsministeriets øvrige kapaciteter kan 
indgå som støtte ved større hændelser. 

 Betydning for robusthed 

Det vurderes, at forslaget vil sikre en tættere sammenhæng mellem det statslige hhv. 
kommunale redningsberedskabers operative kapaciteter i forhold til regionale risici for 
større hændelser. 

Forslaget kan samtidig bidrage til, at hændelsestyper i det nationale risikobillede i 
højere grad omsættes til operationelle kapaciteter og beredskabsmæssig forankring på 
regionalt og lokalt plan. 

Derudover kan løsningen understøtte overensstemmelse og prioritering af møde- og 
alarmeringsplaner.  

Endelig kan forslaget understøtte forslag 2.3 om øget tværsektorielt og samarbejde om 
øvelse og træning. Det vil således være oplagt at tilrettelægge fælles øvelsesaktiviteter 
med afsæt i fælles regionale risikoprofiler. 

 Implementeringsforudsætninger  

Forslaget forudsætter: 

• Etablering af rammer for samarbejdet, herunder eventuel involvering af politi 
og regioner 

• Afklaring af geografisk ramme for samarbejdet 
• Eventuel metodik for analyse af regionale risici og kapacitetsgab 
• Principper for koordination af anskaffelser 
• Ligeværdigt samarbejde omkring afklaring af evt. kapacitetsgab  
• Finansieringsgrundlag for samarbejdet 
• Uændret finansiering og organisatorisk forankring af opgaver og kompetencer 

hos de kommunale og statslige aktører i redningsberedskabet 

 Barrierer  

• Manglende prioritering af samarbejdet på tværs af beredskabsaktører. 
• Organisatorisk og myndighedsmæssig forankring af det regionale samarbej-

de. 
• Forslaget indebærer, at Beredskabsstyrelsen og de kommunale redningsbe-

redskabers operative kapaciteter bindes tættere sammen, når større hændel-
ser skal håndteres. Bevillingsstrukturen og udøvelsen af budgetmyndighed 
ligger og skal fortsæt ligge i ejerkommunerne. Dermed kan det i praksis være 
vanskeligt at omsætte regionale kapacitetsgab til investeringer i materiel på 
kommunalt plan.   
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2.2 Vagtcentraler med tværgående overblik over ledige og 
indsatte kapaciteter  

 Udfordring 

• Tilbagemeldinger fra de kommunale redningsberedskaber peger i retning af, 
at robustheden kan øges ved at styrke den operative ledelsesstøtte. 

• Et realtidsoverblik over ledig og indsat kapacitet på tværs af de kommunale 
redningsberedskaber eksisterer ikke. 

• Forskelle i mulighederne for at disponere og forskyde kapacitet på tværs af 
redningsberedskabsgrænser 

• Mere systematisk inddragelse af kapaciteter fra hele Forsvarsministeriets om-
råde ved ekstraordinære hændelser. 

 Baggrund 

Som følge af strukturreformen i 2016 er der sket en konsolidering af vagtcentralstruktu-
ren med sammenlægningen af de kommunale redningsberedskaber.  

Vagtcentralerne varierer fortsat i dækning, opgaveportefølje, bemanding, og ejerskab. 
På landsplan er der 18 vagtcentraler. Hovedstadsområdets og Falcks vagtcentral er de 
største og dækker hver flere redningsberedskaber. Dertil kommer kommunale vagtcen-
traler, som drives af beredskabsfællesskaber eller af enkeltkommuner.  

Vagtcentralerne varetager i mange tilfælde andre opgaver end redningsbredskabets, 
såsom hjemmeplejedisponering, vagttjenester med videre. Enkelte af de helt små 
redningsberedskaber har etableret særlige løsninger, hvor eksempelvis Helsingør 
driver deres egen ubemandede vagtcentral, som kaldes fra Hovedstadens vagtcentral 
og med Tårnbys vagtcentral som backup.  

Vagtcentralstruktur i Danmark 

Odense 
vagtcentral

Fredericia 
vagtcentral

Falck 
vagtcentral

Fælles kommunal og 
Falck vagtcentral

Kommunal og 
Falck vagtcentral

Falck vagtcentral 
Ubemandet 
kommunal 
vagtcentral

Falck

Falck vagtcentral

Silkeborg 
vagtcentral

Horsens 
vagtcentral

Aarhus 
vagtcentral

Falck

Kalundborg 
vagtcentral

Hovedstadens 
vagtcentral

Kommunal vagtcentral 
og Falck vagtcentral

Tårnby vagtcentral 
(enheder disponeres 
fra Hovedstadens 
Vagtcentral)

Næstved 
vagtcentral

Kommunal 
vagtcentral

Sønderborg 
vagtcentral

Operativchef/chefvagt der kan 
sidde på vagtcentral

Ubemandet kommunal 
vagtcentral kaldes fra 
hovedstadens alarmcentral. 
Tårnby vagtcentral som 
back-up

Nordsjællands vagtcentral. 

Falck 
vagtcentral

Falck 
vagtcentr
al

Faststruktur for tilkald af 
operativchef/chefvagt til skadessted
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Falcks vagtcentral er placeret i Aalborg og varetager vagtcentralopgaven for 10 red-
ningsberedskaber på tværs af landet. Vagtcentralen disponeringer enheder i alle de 
dækkede redningsberedskaber. Vagtcentralen er samlokaliseret med den regionale og 
kommunale vagtcentral.  

Nogle redningsberedskaber benytter en kombination af egen kommunale vagtcentral 
og Falcks vagtcentral, hvor Falcks vagtcentral benyttes til mindre komplicerede hæn-
delser, mens den kommunale vagtcentral kan tage over, hvis der er behov for mere 
lokal operationel støtte og disponering. Eksempelvis slukker Beredskab Fyn for den 
automatiske disponering nytårsaften, så enheder kun kan afsendes efter den kommu-
nale vagtcentrals vurdering. 

Hovedstadens vagtcentral dækker fra Østsjællands Beredskab i syd til Frederiksborg 
Brand og Redning og Nordsjællands Brandvæsen i nord. Vagtcentralen varetager 
opgaver for ca. 33 pct. af landets indbyggere og disponerer til 40 pct. af landets hæn-
delser. Vagtcentralen har et realtidsoverblik over alle indsatte og ledige enheder samt 
deres position i vagtcentralområdet.  

Vagtcentralen disponerer frit på tværs af redningsberedskaberne for at skabe bedst 
mulig dækning af enheder. På samme lokation varetager Hovedstadens Beredskab 
også alarmcentralopgaven for politiet i hovedstadsområdet. 

Erfaringer fra branden ved Fredericia Havn i 20163 og internationale erfaringer fra 
blandt andet skovbrandene i Sverige i sommeren 20184 viser, at det kan være forbun-
det med betydelige udfordringer for indsatslederen at foretage taktisk indsættelse og 
samtidig koordinere logistik, rekvirering af assisterende kapacitet og forskydning af 
kapacitet ved større eller samtidige hændelser. Det kan lede til flaskehalse og nedsat 
effektivitet i indsatsen.  

Fraværet af operativ ledelsesstøtte og tværgående overblik kan også komme til udtryk 
ved, at der ikke altid bliver skabt en robust restdækning af slukningsområdet rundt om 
den store hændelse, fordi alle nære slukkende enheder er blevet indsat på hændel-
sesstedet, og der ikke er deployeret enheder fra andre områder til at varetage sluk-
ningsopgaven ved en yderligere hændelse.  

Derfor har flere kommunale redningsberedskaber ansat en operationschef for at kon-
solidere den beredskabsfaglige ekspertise omkring større hændelser. For de mange 
mindre redningsberedskaber er en operationschef en meget dyr investering, som 
grundet hændelsesmønsteret i de mindre redningsberedskaber ikke vil blive udnyttet 
fuldt ud. 

På 2 vagtcentraler i hovedstadsområdet hhv. Trekantsområdets Brandvæsen er der 
specialiserede indsatslederuddannede operationschefer eller chefvagter i døgnvagt. 
Hos syv andre kommunale redningsberedskaber anvendes chefvagter, der fungerer 
som bagvagter på tilkald for indsatslederne på vagt i tilfælde af større hændelser.  

For de øvrige redningsberedskaber gælder der som hovedregel en uformaliseret bag-
vagtsstruktur, hvor beredskabsdirektøren og en indsatsleder på chefniveau på skift har 
vagt som øverste myndighed ved større hændelser. 

 

 
3 Interviews med de kommunale redningsberedskaber og Forsvarsministeriet 

4 Interviews med de kommunale redningsberedskaber og Forsvarsministeriet 
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 Løsning 

Behovet for bedre koordinering og håndtering af logistik, mere overordnet beredskabs-
faglig styring af samtidige og/eller større hændelser samt et samlet overblik over kapa-
citeter kan løses ved at skabe vagtcentraler, som kan varetage koordinationen af stør-
re og ekstraordinære hændelser på tværs af kommunale redningsberedskaber. 

Forslaget indeholder tre elementer: 

 Tværgående kapacitetsoverblik. Der etableres et samlet realtidsoverblik over 
ledige og indsatte kapaciteter på tværs af landet og på tværs af stat og kommune i 
realtid, som kan tilgås af alle beredskabsaktører 

 Styrkelse af den operative ledelsesstøtte. Der lægges op til at styrke den ope-
rative ledelsesstøtte gennem etablering af operationsledelse og stabsorganisation 
i landsdele. Endvidere etableres der en egentlig uddannelse for stabsfunktioner og 
central operativ ledelsesstøtte. 

 Vagtcentraler på tværs af redningsberedskaber. Rammerne for implementering 
af de to ovenstående initiativer kan understøttes yderligere ved at den eksisteren-
de vagtcentralstruktur omlægges til færre døgnbemandede vagtcentraler, der 
dækker flere kommunale redningsberedskaber. 

Tværgående kapacitetsoverblik 

Vagtcentralerne skal understøttes af data og et samlet it-system, der kan skabe over-
blik over ledige og indsat kapaciteter, både mandskab, materiel og specialistkompe-
tencer.  

Overblikket skal etableres på tværs af de kommunale redningsberedskaber, Bered-
skabsstyrelsen og øvrige kapaciteter på Forsvarsministeriets område, der kan indgå i 
løsningen af redningsberedskabets opgaver. Systemet kan med fordel udvikles med 
inspiration fra systemer i eksisterende vagt- og alarmcentraler. Løsningen bør være 
fælles på tværs af vagtcentralerne, så der undgås dobbeltudvikling, og så vagtcentra-
lerne bedst muligt kan agere backup for hinanden.  

Ud over et samlet it-system vil det være nødvendigt at udstyre enheder med et GPS-
baseret trackingsystem, som mere præcist kan lokalisere de enkelte enheder og melde 
status tilbage til vagtcentralen. Det bør undersøges, om SINE kan understøtte dette, 
eller om der er behov for andre systemer. 

Styrkelse af den operative ledelsesstøtte. 

Det foreslås, at vagtcentraler fremadrettet bemandes med en indsatslederuddannet 
chefvagt eller operationschef, som kan varetage koordinationen ved større eller samti-
dige hændelser og som kan fungere som beredskabsfaglig sparringspartner til indsats-
ledere på hændelsesstedet. Chefvagterne/operationscheferne kan være på døgnvagt 
eller tilkald.  

Derudover kan det overvejes at tilknytte stabe, der er specialiserede i operativ ledel-
sesstøtte og koordination ved større hændelser. Stabene har som særlig rolle at kunne 
koordinere støtten til indsatsledere og kunne aktivere ressourcer hos beredskabsaktø-
rer til brug for indsatsen i ISL-Brand søjlen.  

Endvidere overvejes at etablere et særskilt uddannelsesspor i den funktionsbestemte 
efteruddannelse af indsatsledere, der adresserer operationsledelse med henblik på 
yderligere professionalisering af opgavevaretagelsen. Der er ikke taget stilling til den 
organisatoriske forankring af en sådan uddannelse.  
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Vagtcentraler på tværs af redningsberedskaber 

Det foreslås, at den eksisterende vagtcentralstruktur omdannes til en struktur med 
døgnbemandede vagtcentraler på tværs af redningsberedskaberne. Vagtcentralerne 
kan modtage alarmer og får delegeret myndighed af de kommunale redningsbered-
skaber til at koordinere mandskab og materiel for flere redningsberedskaber. Vagtcen-
tralerne kan dække redningsberedskaber indenfor (endnu ikke definerede) landsdele, 
men skal i spidsbelastningsperioder kunne varetage opgaven på tværs af landet.   

Vagtcentralerne kan varetage en lang række opgaver for redningsberedskaberne: 

 Disponering af enheder. Vagtcentralerne kan varetage disponeringen af enheder 
for de kommunale redningsberedskaber til hændelser, der meldes via alarmcen-
tralerne. Der skal så vidt muligt disponeres inden for de rammer, som ejerkredsen 
bag det enkelte redningsberedskab har sat op i deres risikobaserede dimensione-
ringsplan. 

 Koordination af assistancer. Ved hændelser, der kræver assistance fra andre 
stationer eller redningsberedskaber, kan vagtcentralerne disponere de enheder, 
som sikrer en balance mellem hensigtsmæssig responstid og sikring af øvrige 
slukningsområder ved samtidige hændelser. 

 Rekvisition af øvrige ressourcer. Vagtcentralerne kan sikre kontakt til øvrige 
myndigheder ved behov for andre ressourcer end redningsberedskabernes egne, 
eksempelvis fra Beredskabsstyrelsen eller Forsvaret. 

 Koordinering af afløsning, forplejning, vandforsyning og logistiske opgaver. 
Ved længerevarende hændelser kan vagtcentralerne varetage opgaven med at 
sikre bagudrettet koordination, så indsatslederen kan fokusere på den taktiske le-
delse af skadesstedet. 

For at sikre effektiv og systematisk inddragelse af kapaciteter fra hele Forsvarsministe-
riets område samt kapaciteter fra udenlandske aktører skal det afklares, hvordan Be-
redskabsstyrelsen mest hensigtsmæssigt kan inddrages. 

Det optimale antal vagtcentraler kan ikke bestemmes entydigt ud fra analysens resulta-
ter. Der er dog flere ting der peger på, at vagtcentralerne kan dække mere end to 
kommunale redningsberedskabers slukningsområder. 

 Erfaringer fra Hovedstadens Vagtcentral. Hovedstadens vagtcentral dækker i 
dag 5 redningsberedskaber og varetager i dag 40% af hændelser og har 33% af 
landets borgere indenfor vagtcentralområdet. Det indikerer, at det er muligt at ha-
ve vagtcentraler, der håndterer store geografiske områder.  

 Stordriftsfordele. Vagtcentraler forudsætter investeringer i etablering, både i form 
af fysiske rammer, rekruttering og organisationsetablering samt it-anskaffelser. Til 
gengæld vil de marginale omkostninger ved at koble flere redningsberedskaber 
på, være lave.  

 
Med forslaget er der ikke taget stilling til en eventuel lokalisering af vagtcentralerne 
eller deres indbyrdes geografiske afgrænsning. Erfaringerne fra Falcks vagtcentral i 
Nordjylland indikerer, at nærhed ikke er afgørende for vagtcentralens effektivitet.  

 Betydning for robusthed 
 Bedre overblik over ressourcer og mere hensigtsmæssig anvendelse heraf i det 

kommunale redningsberedskab.  

 Bedre koordineringsmuligheder ved samtidige, større eller længerevarende hæn-
delser.  
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 Forbedret ledelse af skadestedet gennem aflastning af indsatslederen i forhold til 
logistiske opgaver. 

 Implementeringsforudsætninger 
 Før løsningen iværksættes bør der foretages en dybere analyse af den nuværen-

de vagtcentralordning, herunder særligt vedrørende den del af opgaveløsningen 
som ikke er afdækket i denne analyse, samt økonomien på vagtcentralområdet. 

 Det skal undersøges nærmere, om forslaget har konsekvenser for beredskabslov-
givningen, herunder Politiets koordinerende ledelse og Retningslinjer for indsats-

ledelse.  

 Løsningen forudsætter, at der etableres et aftalegrundlag mellem redningsbered-
skaberne og vagtcentralen omkring disponering af enheder i det enkelte rednings-
beredskab og eventuel fælles disponering på tværs af beredskabsgrænser. 

 Der skal foretages en række fælles investeringer i fysisk infrastruktur, it-systemer 
og dannelse af organisationerne. 

 Tiltaget skal udformes, så det kan fungere inden for rammerne af det nuværende 
nationale krisestyringssystem. 

 Barrierer  
 Udviklings- og etableringsomkostninger til vagtcentraler og tværgående overblik, 

som dog skal sammenholdes med mulighederne for besparelser på drift af vagt-
centralopgaven sammenlignet med i dag.  

 Ved sammenlægning af vagtcentraler skal det afklares, hvordan de kommunale 
opgaver, herunder hjemmeplejeudkald, vægteropgaver mv. skal løses fremadret-
tet. Der er eksempler på kommuner, som i dag har outsourcet opgaverne til entre-
prenører. 
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2.3 Øget regionalt samarbejde om øvelse og træning 

 Udfordring 
 Sikring af et fælles højt, opdateret kompetenceniveau som afspejler væsentlige 

kendte risici på tværs af redningsberedskaber. 

 Sikring af effektivt regionalt samarbejde på tværs af kommunale redningsbered-
skaber og med Beredskabsstyrelsen ved hændelser.   

 Baggrund 

Brandmands-, holdleder- og indsatslederprofessionen er historisk set en erfaringsori-
enteret profession, hvor færdigheder og rutinering primært erhverves gennem indsæt-
telse. 

I modsætning til politifolk og paramedicinere findes der ikke en erhvervsuddannelse 
eller formel videreuddannelse. Uddannelse og efteruddannelse sker gennem øvelse, 
træning og kurser i regi af de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrel-
sen. Efter gældende regler skal brandfolk gennemgå min. 24 timers vedligeholdelses-
uddannelse årligt. En del af vedligeholdelsesuddannelsen foregår gennem 6 lokalt 
tilrettelagte øvelser. Beredskabsstyrelsen fastlægger øvelsestemaerne for en del af 
øvelserne.  

Indsatsanalysen viser, at antallet af reelle alarmer i gennemsnit er faldet med 12 pct. 
over de seneste år, ligesom hyppigheden af brand er faldet med 31 pct. fra 2009-2017. 
Faldet i hændelser reducerer brandfolks praktiske erfaring. Det indebærer, at færdig-
heder og erfaring i højere grad end tidligere skal erhverves gennem øvelse og træning.  

Der peges på forhold, der øger kravene til brandfolks og indsatslederes erfaringer 
sammenlignet med tidligere:  

 Nyt byggeri anvender nye materialer med andre egenskaber under brand end 
traditionelle materialer.  

 Brandtekniske foranstaltninger er undergået en teknologisk udvikling, der 
fordrer nye krav til brandfolks teknisk forståelse. 

 Nye risikoobjekter bliver mere almindelige. Det gælder eksempelvis el-biler, 
der har en langt kraftigere brandudvikling, og som er vanskeligere at slukke. 

 Nyt slukningsudstyr og teknikker forbedrer slukningseffektiviteten, men fordrer 
ny videreuddannelse og træning.   

Forekomsten af hændelser samvarierer med befolkningstæthed. Det indebærer, at 
redningsberedskaber med høj befolkningstæthed gennemgående har mere erfaring 
med større og komplekse hændelser end kommunale redningsberedskaber i områder 
med lavere befolkningstæthed. Dertil kommer, at fuldtidsberedskaber lettere kan gen-
nemføre træning og øvelse under vagt end deltidsberedskaber. Det indebærer isoleret 
en asymmetri i muligheder for indsatstaktisk robusthed på tværs af de kommunale 
redningsberedskaber. 

I erfaringsopsamlingen på den nye struktur i redningsberedskabet fra 2017 anbefales 
det, at Beredskabsstyrelsen5 faciliterer et øvelsessamarbejde mellem det kommunale 
redningsberedskab og Beredskabsstyrelsen. I forbindelse hermed er der etableret et 

 
5Erfaringer med ny struktur i redningsberedskabet, Beredskabsstyrelsen 2017 s. 47.  
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samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Lolland Falsters Brandvæsen og Vestsjæl-
lands Brandvæsen med henblik på at udvikle og afprøve et øvelsessamarbejde. 

Det skal ses i lyset af, at de kommunale redningsberedskaber efterspørger øget sam-
arbejde om tilrettelæggelse og gennemførelse af fælles øvelser med henblik på at 
forberede samarbejdet ved fælles operative opgaver, herunder kommunal krisehåndte-
ring og stabsarbejde.   

 Løsning 

Det foreslås generelt, at samarbejdet mellem de kommunale redningsberedskaber på 
tværs og med Beredskabsstyrelsen udbygges og systematiseres, i forhold til: 

 Udvikling af øvelses- og træningsindhold 

 Planlægning og faciliterering af fælles træning og øvelser  

Samarbejdet skal vedrøre øvelse og træning på både (1) manuelt niveau og (2) stabs-
niveau, med henblik på at sikre samarbejde og sammenhæng på alle niveauer af ope-
rative opgaver. 

Forslaget indebærer konkret at: 

 De kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen samarbejder om en 
fælles afdækning af vigtige trænings- og øvelsestemaer, hvor der er behov for ud-
vikling af indhold, bl.a. under hensyntagen til regionale risici.  

 Beredskabsstyrelsen faciliterer og bistår med udviklingen af indholdet under ind-
dragelse af kommunale redningsberedskaber, andre beredskaber, internationale 
kapaciteter mv., der bidrager med specialiserede erfaringer og viden. 

 Beredskabsstyrelsen – hvor relevant - stiller trænings- og øvelsesfaciliteter til 
rådighed for de kommunale redningsberedskaber og eventuelle andre bered-
skabsaktører. 

 At de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen regelmæssigt 
træner og øver sammen. 

Forslaget indebærer stordriftsfordele, da væsentlige omkostninger er forbundet med at 
udvikle, planlægge og tilrettelægge øvelser for det enkelte redningsberedskab. En 
anden fordel er, at øvelser med andre øger det tværgående kendskab til ledelsesmo-
deller, risikoobjekter og udstyr. 

Betydning for robusthed 

 Løft af kompetenceniveau blandt brandfolk, holdledere, indsatsleder og chefvag-
ter/operationschefer på tværs af redningsberedskaber. 

 Større ensartethed i viden og erfaringsgrundlag på tværs af kommunale rednings-
beredskaber. 

 Øget parathed og robusthed over for større og særlige hændelser i alle kommuna-
le redningsberedskaber. 

 Forbedret samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber og Bered-
skabsstyrelsen under operative opgaver, gennem tværgående kendskab til ledel-
sesmodeller, metodevalg ved taktisk indsættelse, risikoobjekter og udstyr. 

 Implementeringsforudsætninger 
 Beredskabsstyrelsen skal være facilitator for specialiseret træning og øvelse med 

tæt involvering af de kommunale redningsberedskaber. 
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 Der skal etableres en metode for systematisk afdækning af vigtige øvelses- og 
træningstemaer samt identifikation af aktører med relevante erfaringer nationalt og 
internationalt. 

 Der skal etableres en beslutningsstruktur med processer for afdækning, priorite-
ring, udvikling af øvelses- og træningsindhold. 

 Der skal etableres en finansieringsmodel for afholdelse af omkostninger til udvik-
ling, etablering, afvikling og spredning af uddannelsesindhold og erfaringer. 

 Barrierer  

 Finansiering af udviklingsomkostninger til nye øvelser og træning.  

 Frigørelse af øvelses- og træningstid til særligt deltidsansatte – men også fuldtids-
ansatte brandfolk.  
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2.4 Overblik over Forsvarsministeriets samlede ressourcer 

 Udfordring 
 Der mangler i dag overblik over ressourcer i Forsvarsministeriets koncern, der kan 

være relevante for de kommunale redningsberedskaber i forbindelse med større 
hændelser. 

 Fraværet af overblik over tilgængelige ressourcer mindsker udnyttelsen af For-
svarsministeriets samlede kapacitet og efterlader et uudnyttet potentiale for øget 
robusthed. 

 Baggrund  

Forsvaret og Hjemmeværnet har i dag materiel, der kan være relevant for de kommu-
nale redningsberedskaber i forbindelse med større hændelser eller indsættelse under 
særlige vanskelige vilkår. Eksempelvis var Forsvarets ingeniørregiment indsat i forbin-
delse med stormfloden i 2017.  

Det følger af principperne i Retningslinjer for indsatsledelse (REFIL), at de kommunale 
redningsberedskaber rekvirerer Forsvaret og Hjemmeværnets kapaciteter gennem 
politiets kommandostade (KST) eller gennem Beredskabsstyrelsen.  

 Løsning 

Det foreslås, at Beredskabsstyrelsen opnår et øget kendskab til Forsvarets og Hjem-
meværnets kapaciteter med relevans for det kommunale og statslige redningsbered-
skab. Ressourcerne vil kunne anvendes i forbindelse med større hændelser, såfremt 
redningsberedskabets ressourcer forventes udtømt.  

 Betydning for robusthed  
 Øget robusthed gennem højere kapacitetsudnyttelse af Forsvaret og Hjemmevær-

nets ressourcer i forbindelse med større eller komplicerede hændelser. 

 Et øget kendskab til Forsvaret og Hjemmeværnets kapaciteter vil ligeledes kunne 
bidrage til samarbejdet om den regionale dimensionering (forslag 2.1). 

 Implementeringsforudsætninger 
 Det vil formentlig være nødvendigt, at Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og Hjem-

meværnet i fællesskab gennemfører en proces med at identificere relevante kapa-
citeter, herunder kortlægge eventuelle særlige vilkår for rekvirering.  

 Barrierer  

• Forsvaret og Hjemmeværnet er ikke i beredskab med det formål at støtte det det 
statslige og kommunale redningsberedskab. Rekvireres kapaciteter fra Forsvaret 
eller Hjemmeværnet vil det altid bero på en konkret vurdering, herunder også af 
evt. finansiering.   
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2.5 Udvikling af den risikobaserede dimensionering 

 Udfordring 

• I dimensioneringsanalysen er det konstateret, at de risikobaserede dimensione-
ringsplaner (RBD’er) nok har samme formål. Men format og indhold er meget for-
skellig på tværs af de kommunale redningsberedskaber. Det afspejler bl.a. de ek-
sisterende rammer for- og krav til planerne.  

• De fleste planer er skrevet som en blanding af en beretning til ejerkommunerne 
om beredskabets opgaver/dimensionering og en analyse af gængse risici, uden at 
de to elementer nødvendigvis er sammenhængende. Enkelte planer er skrevet 
som udviklingsplaner/strategier for organisationen, mens andre har et mere tek-
nisk og analytisk tilsnit. 

• RBD’ernes analyser har en svingende kvalitet og dybde. De fleste redningsbered-
skaber følger anvisningerne fra vejledningen til de risikobaserede dimensione-
ringsplaner. Der er dog eksempler på redningsberedskaber, der ikke har vedlagt 
en egentlig risikoanalyse til deres RBD’er. Modsat er der også eksempler på pla-
ner med ret avancerede analyser. 

• Det uens format og indhold betyder, at de risikobaserede dimensioneringsplaner 
ikke nødvendigvis giver ejerkommunerne den fuldstændige indsigt i, hvordan æn-
dringer i risikoprofilen afspejler sig i den valgte dimensionering. Det svækker for-
udsætningerne for at drøfte og følge op på serviceniveauer.  

 Baggrund 
Den risikobaserede dimensioneringsplan blev indført med den politiske aftale fra 2002 
og ændringen af dimensioneringsbekendtgørelsen i 2005, hvor den lovbundne dimen-
sionering af mandskab og materiel ud fra bystørrelser og responstider blev fjernet og 
erstattet af en proces, hvor kommunerne selv kunne fastlægge det ønskede serviceni-
veau, så længe det var forsvarligt set i forhold til den kommunale risikoprofil. 

Rammerne for den nuværende risikobaserede dimensionering var indtil den 15. no-
vember 2019 fastsat i BEK nr. 765 af 03/08/2005, som angiver, at kommunerne skal 
”identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering 
af beredskabet og fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opga-
vevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.” En ny bekendtgørelse (nr. 
1085 af 25. oktober 2019) trådte i kraft den 15. november 2019. 

Beredskabsstyrelsen har derudover udarbejdet en Håndbog i risikobaseret dimensio-
nering (2004). Håndbogen beskriver en proces for udarbejdelse af risikobaseret di-
mensioneringsplan i fem faser: 

1. Risikoidentifikation 

2. Risikoanalyse 

3. Oplæg til serviceniveau 

4. Politisk fastlæggelse af serviceniveau 

5. Implementering 

Som supplement til håndbogen har Beredskabsstyrelsen herudover løbende udgivet 
vejledninger og fokusbreve til den risikobaserede dimensionering. Den seneste vejled-
ning er fra 2010.  

Tilbagemeldinger fra de kommunale redningsberedskaber viser, at håndbogen benyt-
tes i meget varierende omfang, og der efterspørges bedre metoder til etablering af 
risikobaseret dimensionering.  
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 Løsning 

Forslaget omhandler etableringen af et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, de 
kommunale redningsberedskaber og KL om udarbejdelse af en ny model for de risiko-
baserede dimensioneringsplaner.  

Formålet med arbejdet er at skabe rammer for gode risikobaseret dimensioneringspla-
ner i alle kommunale redningsberedskaber. Arbejdet kan tage afsæt i følgende mål-
sætninger: 

1. Transparent serviceniveau og målsætninger. RBD’en skal indeholde en tydelig 
beskrivelse af det besluttede serviceniveau og de målsætninger, som redningsbe-
redskaberne har aftalt med ejerkredsen og som borgere, virksomheder og øvrige 
interessenter kan forvente. 

2. Øget fokus på ændringer i risikobillede og dimensionering. RBD’en skal be-
skrive udviklingen i risikobillede og dimensionering, så det er muligt for interessen-
ter at følge de ændringer, der er foretaget og baggrunden herfor. 

3. Mere fokuserede analyser. Analyser skal fremover være relevante for slutresulta-
tet i dimensioneringsprocessen, og der skal ske en kobling mellem analyser og di-
mensioneringen.  

4. Mere struktureret samarbejde om etablering af planer. Samarbejdet mellem 
BRS og de enkelte KRB’er om udvikling af de enkelte dimensioneringsplaner skal 
struktureres, så forløbet i højere grad understøtter en god dimensionering af red-
ningsberedskabet. 

5. Inddragelse af dynamiske aspekter i dimensioneringsplanen. Flere kommunale 
redningsberedskaber har erfaringer med at etablere dynamiske dimensioneringer 
ved større begivenheder, forudsigelige større hændelser mv. Arbejdet med dette 
skal kunne reflekteres i RBD’en. 

6. Adskillelse af analyser for drift og risici. Det bør overvejes, om der skal ske en 
adskillelse af analyseprocessen for (1) dagligdagshændelser, og (2) ekstraordinæ-
re hændelser. For dagligdagshændelser bør der foretages en analyse af histori-
ske data for at fastlægge et driftsniveau og eventuelle afledte konsekvenser for fo-
rebyggelse og udviklingsprojekter i redningsberedskabet. For potentielle ekstra-
ordinære hændelser, kan der foretages en egentlig risikoanalyse for at se på 
sandsynligheder og konsekvenser. Til dette formål bør der udvikles mere robuste 
værktøjer til opgørelse af konsekvenser og sandsynligheder, sådan at der foreta-
ges en reel afdækning af risikoens omfang.  Der bør derudover laves metoder og 
skabeloner til opgørelse af forebyggende tiltag og mødeplaner, hvis hændelsen al-
ligevel indtræffer.  

7. Frivillige. Det kan overvejes at inddrage ikke-vagtsatte frivillige brandfolk i dimen-
sioneringsplanerne fx i forbindelse med håndteringen af varslede hændelser. Frivil-
lige brandfolk udgør i dag en væsentlig ressource6.  

8. Etablering af resultatbaseret serviceniveau. Der bør foretages en vurdering af 
hvordan styring og opfølgning på redningsberedskabets arbejde fremadrettet kan 
foretages på baggrund af redningsberedskabets resultater, og mindre af produkti-
onsfaktorer såsom mandskab og afgangstider. Som led i dette kan der skabes en 
ensartet oversigt over serviceniveauer i den risikobaserede dimensioneringsplan, 

 
6Hovedparten af de vagtsatte brandfolk i Brand og Redning Sønderjylland og Sønderborg Brand 

& Redning er frivillige og indgår i den risikobaserede dimensioneringsplaner i dag. 
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ligesom der bør etableres det fornødne datagrundlag for opfølgning på overholdel-
sen af serviceniveauet. Oversigten bør udarbejdes som led i den risikobaserede 
dimensioneringsplanlægning, og indgår i de præliminære drøftelser med Bered-
skabsstyrelsen om den fremtidige dimensionering.  

9. Modernisering af vejledningsproces. Det igangværende arbejde omkring revisi-
on af vejledningen bør suppleres med drøftelser af, hvordan Beredskabsstyrelsen 
bedst muligt kan understøtte de kommunale redningsberedskabers proces omkring 
risikobaseret dimensionering. Det kan bl.a. overvejes, om Beredskabsstyrelsen el-
ler ressourcer fra kommunale redningsberedskaber kan bistå med rådgivning og 
bistand til facilitering af analyseprocesser.  

Konkretiseringen af ovenstående målsætninger bør ske i et samarbejde mellem Be-
redskabsstyrelsen, de kommunale redningsberedskaber og KL.  

 Betydning for robusthed 
 Forbedret dimensionering af de kommunale redningsberedskaber vil føre til et 

mere robust redningsberedskab. 

 Øget grundlag for at følge ændringer i risikoprofilen, der bidrager til ændringer i 
dimensioneringen, vil give bedre muligheder for at se, om der fortsat er tale om et 
robust og forsvarligt serviceniveau. 

 Implementeringsforudsætninger 
 Arbejdet skal tænkes sammen med den igangværende revision af vejledningen 

om redningsberedskabets planer og de tilhørende tilsynsprocesser. 

 Det anbefales, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante 
aktører fra det kommunale og statslige redningsberedskab omkring udvikling af 
den risikobaserede dimensionering. 

 Der skal derudover udvikles værktøjer, der muliggør en effektiv proces for etable-
ring af de risikobaserede dimensioneringsplaner og opfølgning herpå. Se også 
forslag 2.8 om etablering af værktøjer til datadreven analyse for eksempler på 
værktøjer. 

 Barrierer  

 Ingen 
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2.6 Forbedret kvalitet af data til indsatsanalytiske formål 

 Udfordring 
 ODIN giver i dag vigtig information om den overordnede udrykningsaktivitet samt 

kapaciteter i form af mandskab og køretøjer. 

 De indhentede data udgør en central kilde til analyse af risici med afsæt i histori-
ske hændelser. Samtidig kan data udnyttes til videns- og evidensudvikling inden 
for ulykkesbekæmpelse og forebyggelse, der kan have vigtig betydning for red-
ningsberedskabernes indsatseffektivitet og ressourceprioritering. 

 ODINs fremadrettede analytiske anvendelsesmuligheder begrænses imidlertid af 
udfordringer med datakvalitet, der i nogen grad knytter sig til registrering og valide-
ring. 

 Endvidere mangler der målepunkter til analyse af indsats og dens effekt, der kan 
medgå til udvikling af viden og evidens. 

 Baggrund 

I 2005 blev det obligatorisk for de kommunale redningsberedskaber at indberette deres 
udrykningsaktiviteter elektronisk til redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og 
Indberetningssystem (ODIN). ODIN skal overordnet:  

 Understøtte forskning, viden og evidens om indsats og forebyggelse 

 Sikre transparens omkring hændelser og redningsberedskabernes aktivitet, her-
under udviklingstendenser 

 Understøtte de kommunale redningsberedskabers risikobaserede dimensionering 

 Understøtte tilsyn og rådgivning 

De kommunale redningsberedskabers pligt til at indberette fremgår af det såkaldte 
ODIN-cirkulære (Cirkulære om elektronisk registrering og indberetning af redningsbe-
redskabets udrykningsaktiviteter). 

Indberetningen sker enten ved at taste informationer om udrykningen ind i ODIN via en 
brugergrænseflade eller ved at overføre informationerne til ODIN med en system-til-
system-løsning. Indberetningerne foretages månedsvist (senest den 20. dag i måne-
den). Endvidere påhviler det redningsberedskaberne at sikre korrekte indberetninger 
og vedligeholde stamdata, herunder stationer, køretøjer og tilknyttet personel. Erfarin-
gerne viser, at kvaliteten af indberetninger varierer på tværs af de kommunale red-
ningsberedskaber. 

For hver udrykning indberetter holdleder eller indsatsleder i størrelsesordenen 50 op-
lysninger, jf. ODIN-cirkulæret. En række redningsberedskaber har systemer, der delvist 
udfylder udrykningsrapporterne via data fra vagtcentraler, disponeringsdata og regi-
streringer fra indsatsledere og holdledere under kørsel. 16 af redningsberedskaberne 
har 100 pct. automatiseret dækning på køretøjstider. Det vil sige, at alle stationer får 
overført køretøjstiderne til udrykningsrapporter, mens 3 redningsberedskaber har ca. 
50 pct. dækning. Det vil sige at kun nogle af stationerne i beredskabet får køretøjsti-
derne automatisk. 

Kun en del af køretøjstiderne kan registres automatisk. Det gælder bl.a. afsendt mate-
riel og personel samt tid for alarmering. Det påhviler stadige hold- eller indsatsledere at 
foretage en række tidsstempler ved udrykning samt registrere oplysninger om alarme-
ringen, skadestedet, anvendt køretøj og materiel, anvendte personer i indsats, sluk-
ningsoplysninger, oplysninger om antændelse, faktorer, der bidrager til brand mv.  
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Holdledere og indsatsledere skal således indberette et ikke uvæsentligt antal oplysnin-
ger håndholdt efter indsatsens afslutning.   

Der kan peges på et generelt problem med sårbarhed på datapræcision givet den 
relativt håndholdte datafangst, der hviler på indsatsledernes prioritering af indberetnin-
ger i forhold til taktiske opgaver, herunder foretage korrektioner på fejlregistreringer. 

Ved gennemførelsen af indsats- og dimensioneringsanalyserne er der konstateret et 
ikke uvæsentligt antal af observationer i ODIN, der må betragtes som fejlbehæftede 
oplysninger. Disse fejlbehæftede oplysninger peger i retning af problemer med indbe-
retningskvalitet og behov for yderligere validering af data.  

Beredskabsstyrelsen har foretaget en række tiltag for at styrke datakvaliteten: 

 Forbedre teknik: Inddragelse af brugergrupper, udstilling af data, kontrol af data 
inden release. 

 Rådgivning: Hotline, rundrejser, temadag og uddannelse i ODIN for indsatsledere. 

 Opfølgning: Automatisk validering og kontrol af data, benchmark af oplysningernes 
kvalitet. 

 Brug: Fokus på brug af data i analyser og etablering af data warehouse fra 2020. 

Disse tiltag har styrket datakvaliteten fra 2016 og frem.  

Det er overordnet Implements vurdering, at datagrundlaget er nogenlunde præcist på 
aggregeret niveau (landsplan). Men den eksisterende datafangst og indberetningsnøj-
agtighed indebærer på nogle punkter en måleusikkerhed, der skaber begrænsninger 
for datagrundlagets anvendelighed til analyse samt udvikling af viden og evidens på et 
mere detaljeret niveau – fx analyser inden for de kommunale redningsberedskaber.  

Det skal ses i lyset af, at de kommunale redningsberedskaber netop efterspørger flere 
data og analytiske værktøjer fra Beredskabsstyrelsen til brug for risikovurdering, op-
følgning på indsatser samt viden og evidens, der kan støtte den lokale dimensionering, 
taktiske disponeringer og prioritering af indsats og forebyggelse, der samlet set styrker 
robustheden.  

 Løsning 

Under hensyntagen til allerede gennemførte tiltag anbefales: 

 Øget automatisering af datafangst. Det foreslås, at der igangsættes et pilotpro-
jekt med at afdække og afprøve tekniske løsninger, der kan automatisere fangsten 
af særligt tidsstempler for indsættelse - fra alarmering til frigivet - samt anvendel-
sen af materiel og personel. Hensigten er at mindske indberetningernes sårbarhed 
over for menneskelige fejl og reducere den enkelte indsatsleders opgave med at 
registrere oplysninger i systemer.  

 Revision af ODIN-cirkulæret: Det foreslås, at ODIN-cirkuleret revideres med 
henblik på at sikre, at de indsamlede oplysninger er analytiske relevante – og kan 
indfri enten nationale eller lokale formål.  

 Præcisering af retningslinjer for indberetninger. Der lægges op til, at der fore-
tages en gennemgang af retningslinjer og eksisterende praksis for registrering af 
assistancer hos kommunale redningsberedskaber hhv. Beredskabsstyrelsens be-
redskabscentre med henblik på at sikre entydighed omkring registrering og fuld 
compliance hos alle aktører. 

 Lokal kvalitetssikring. Det foreslås, at retningslinjer og procedurer for kvalitets-
sikring af ODIN-rapporter præciseres. Det kan overvejes at fastsætte egentlige 
proceskrav til lokal kvalitetssikring af rapporter.   
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 Tekniske løsninger til validering. Det foreslås, at der arbejdes videre med de 
eksisterende løsninger med testrobotter i dataproduktionen og machine learning 
baseret validering. Således viser gennemførte dataanalyser, at der fortsat fore-
kommer ret oplagte fejlrapporter i det eksisterende datagrundlag. Endvidere kan 
det overvejes at undersøge tekniske løsninger, der løbende udsøger atypiske ind-
beretninger til løbende validering hos de kommunale redningsberedskaber. 

 Nye datapunkter i ODIN. Der lægges op til at indsamle nye datapunkter, der kan 
medgå til at belyse kvalitet, resultater og effekter af ulykkesbekæmpelse. Det gæl-
der eksempelvis tidsstempler for igangsættelsen af førsteindsatsen (efter ”frem-

me”), tidsstempler for igangsættelse af indsatsen fra sidst ankomne køretøj. End-
videre foreslås det, at der indsamles oplysninger om fx selve hændelsen samt op-
lysninger af brandefterforskningsmæssig karakter, der kan støtte vidensudvikling 
inden for taktisk indsættelse, forebyggelse mv.  

 Anvendelse af tredjepartsdata. Der lægges op til, at en række eksterne data 
gøres til en del af det samlede analysegrundlag med henblik på at styrke grundla-
get for videns- og evidensudvikling. Det gælder eksempelvis data om udbetalte 
forsikringssummer, persontilskadekomst, geo-, plan- og bygningsdata. En del af 
disse data er person- og forretningsfølsomme. 

 Udstilling af ledelsesinformation til ejerkommuner og beredskabskommissi-
oner. Det foreslås, at der etableres et centralt ledelsesinformationssystem eller 
dash board, hvor ejerkommuner og beredskabskommissioner kan udtrække rap-
porter med nøgleindikatorer på service og indsatsmål – fx på månedsbasis. Erfa-
ringerne fra bl.a. beskæftigelsesområdet viser, at central ledelsesinformation med 
standardiserede nøgleindikatorer7 har en positiv effekt på datadisciplinen og kvali-
tetsarbejdet hos de indberettende aktører. Samtidig kan udstilling af ledelsesin-
formation understøtte større transparens og sammenlignelighed omkring service 
og resultater. Der henvises i øvrigt til forslag 2.7 om udvikling af nye analytiske 
værktøjer. 

 Betydning for robusthed 

Det vurderes, at forslagene under ét vil forbedre den nuværende datakvalitet i ODIN. 
Det åbner for en række muligheder i forhold til forbedret ressourceudnyttelse og i sid-
ste ende robusthed 

Forbedret datakvalitet er nødvendig forudsætning for etableringen af nye analytiske 
værktøjer til brug for de kommunale redningsberedskabers analyse, dimensionering, 
planlægning og opfølgning. 

Forbedret datakvalitet vil samtidig styrke mulighederne for at bedrive forskning, videns- 
og evidensudvikling på beredskabsområdet, der kan understøtte udviklingen af nye 
taktiske indsættelsesmetoder og prioritering af forebyggelsesindsats mv. Samtidig vil et 
forbedret datagrundlag åbne op for muligheder for prædiktion af hændelser i kombina-
tion med andre datakilder, der på sigt kan åbne op for fuld datadreven minimumsdi-
mensionering.  

  

 
7 Jobindsats.dk 
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 Implementeringsforudsætninger 
 Det forudsættes generelt, at der etableres et bevillingsgrundlag til at gennemføre 

de skitserede tiltag. 

 Forslagene vil forudsætte tilpasning af det eksisterende ODIN-cirkulære og ODIN-
system, idet bl.a. øget automatisering af datafangst, integration af eksterne data 
og krav til øget brugervenlighed vil udfordre den eksisterende tekniske løsning. 

 Anvendelse af specifikke tekniske løsninger i de kommunale redningsberedskaber 
til indsamling af data til ODIN kan forudsætte særskilt hjemmelsgrundlag.  

 Der etableres hjemmelsgrundlag til at indhente person- og forretningsfølsomme 
data fra tredjepart. 

 Nye datapunkter skal tage udgangspunkt i konkrete brugerbehov. 

 Barrierer  
 Det understreges, at der ikke kan peges på idriftsatte systemer til øget automatisk 

datafangst endnu. Der forelægger angiveligt erfaringer med systemer i regionerne 
og hos Hovedstadens Beredskab. 

 Forsøg med systemer til automatiseret datafangst medfører isoleret set merudgif-
ter. 

 Der udestår et spørgsmål om finansiering og implementering ved identifikation af 
et fælles anvendeligt system. 

 Etablering af et ledelsesinformationssystem i regi af ODIN vil skulle gennemføres 
efter forudgående dialog med ejerkommunerne. 
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2.7 Udvikling af nye analytiske værktøjer  

 Udfordring 
 Der er potentiale for at øge robustheden i redningsberedskaberne ved at gøre 

dimensionering af både den operative og den forebyggende indsats mere data-
drevet.  

 Ujævne analytiske kapabiliteter på tværs af redningsberedskaberne - grundet 
forskellige størrelser, kompetencer og prioriteringer - besværliggør mere datadre-
vet analyse. 

 Baggrund 

Mange faktorer påvirker dimensioneringen af redningsberedskaberne, herunder scena-
rieanalyser og analyser af historiske hændelser. Analyserne udføres primært ved an-
vendelse af ODIN-data til at følge udviklingen i antallet af forskellige hændelsestyper 
og til at opgøre fordelingen af responstider på det geografiske område, de såkaldte 
isokronkort.  

Det er generelt set ikke klart, hvordan risikoanalyserne påvirker dimensioneringen. Der 
er kun ganske få redningsberedskaber, der eksplicit beskriver ændringer i dimensione-
ringen med afsæt i analyserne.  

Gennem bedre anvendelse af tilgængelige ODIN-data er der potentiale for at skabe et 
bedre grundlag for fastlæggelse af den nødvendige, robuste dimensionering af red-
ningsberedskaberne. Eksempelvis vil det med det nuværende datagrundlag være 
muligt at udarbejde heatmaps over historiske hændelser for at kunne forudsige områ-
der med større sandsynlighed for brande, og sammenligne dette med de nuværende 
isokronkort for at se overensstemmelsen med stationsdækningen.  

Der er, på tværs af redningsberedskaberne, potentiale til at øge det generelle niveau 
for analyse som udgangspunkt for dimensioneringen.  

Stabsfunktionerne i redningsberedskaberne er dimensioneret forskelligt og har i varie-
rende grad mulighed for at ansætte ressourcer til at varetage analytiske opgaver.  

Beredskabsstyrelsen stiller både værktøjer og kompetencer til rådighed, og dette tilbud 
bliver også brugt i varierende omfang af redningsberedskaberne. 

 Løsning 

Forslaget omhandler etablering af et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og de 
kommunale redningsberedskaber om udvikling af analytiske værktøjer, som stilles til 
rådighed for alle redningsberedskaber.  

Behovsidentifikationen og udviklingen bør foregå i et samspil mellem Beredskabssty-
relsen og et repræsentativt udsnit af de kommunale redningsberedskaber, sådan at det 
sikres, at selv de mindre analytisk modne redningsberedskaber får gavn af værktøjer-
ne. Udviklingsarbejdet kan eventuelt organiseres som pilotprojekter eller udvikling af 
prototyper som afprøves med redningsberedskaberne.  

Beredskabsstyrelsen og de kommunale redningsberedskaber kan herefter i samarbej-
de udvikle løsninger, der gør det muligt for redningsberedskaberne at trække resulta-
terne af analyserne på egen hånd til brug for dimensioneringen. 

De analytiske værktøjer bør rette sig mod at skabe et bedre grundlag for dimensione-
ring af den operative og forebyggende indsats. Herunder følger eksempler på analyse-
værktøjer der kunne indgå i en analysepakke til redningsberedskaberne: 
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 Analyser af responstider, eksempelvis gennem fremstilling af data om hvor mange 
pct. af indbyggere, der er dækket af hvilke responstidsintervaller og opfølgning på 
historiske responstider kontra indmeldt servicemål. 

 Robusthedsanalyser, der sammenligner historiske hændelsesbilleder med det 
nuværende serviceniveau for at se, om der er påfaldende skævheder i dækningen 
set i forhold til de hændelser, der hidtil har været. 

 Samtidighedsanalyser, eksempelvis af hvordan responstid udvikler sig ved flere 
samtidige hændelser, og hvor store hændelser det samlede beredskab kan hånd-
tere uden assistance udefra. 

 Fremkommelighedsanalyser af hvor mange enheder det er muligt at have fremme 
i forskellige dele af redningsberedskabets slukningsområde. 

 Analyser af sammenstillede data. Danmark har mange registre og muligheder for 
at koble data på GIS for at analysere eksempelvis de områder med risikogrupper 
for at omkomme ved brand. Kombinationen af hændelsesdata fra ODIN og data 
fra Danmarks Statistik, BBR-registeret, CPR-registeret og andre kilder vil gøre det 
muligt at fokusere forebyggelsesindsatsen på de områder, hvor der er størst risiko 
for brand. 

Det foreslås derudover, at der etableres en løsning, hvor de kommunale redningsbe-
redskaber kan få adgang til alle relevante ODIN-data til brug for RBD-arbejdet.  

Endelig henvises der til delforslaget om etablering af ledelsesinformation for de 
kommunale beredskabsfællesskabers ledelse og ejerkommunerne som beskrevet i 
forslag 2.6. 

 Betydning for robusthed 
 En mere datadreven dimensioneringsproces vil betyde, at redningsberedskaberne 

har mulighed for at fastlægge serviceniveauer, som er mere robuste overfor de 
hændelser der har vist sig historisk. 

 Data skal suppleres af en mere scenariedrevet analyse af de typer af risici, som 
ikke findes i de historiske data, men som stadig kan være dimensionerende. 

 Implementeringsforudsætninger 
 Der skal etableres en model for samarbejdet mellem redningsberedskaber og 

Beredskabsstyrelsen omkring analyseværktøjerne 

 Datagrundlaget skal være tilgængeligt, eksempelvis gennem det datavarehus, 
som Beredskabsstyrelsen er ved at udarbejde 

 Det skal undersøges hvilke tilpasninger i datastruktur, der skal ske for at data kan 
deles lovmæssigt på tværs af redningsberedskaber, herunder sikring af overhol-
delse af persondataforordningen. 

 Barrierer  
 Merudgifter til etablering, drift og vedligehold af tekniske løsninger for analyse-

værktøjerne 
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2.8 Nationalt samarbejde om udvikling og spredning af vi-
den om god praksis på beredskabsområdet 

 Udfordring 
 Begrænset videns- og evidensudvikling på beredskabsområdet i Danmark  

 Baggrund 

Viden og evidens spiller en central rolle for effektiv anvendelse af ressourcer på den 
offentlige opgaveløsning. Det gælder også på beredskabsområdet. 

Med erfaringsopsamlingen på den nye struktur i redningsberedskabet konkluderede 
arbejdsgruppen: ”at der er behov for et mere vidensbaseret grundlag for udvikling af 

redningsberedskabet med henblik på at effektivisere løsningen af såvel dagligdagsop-

gaver som større, længerevarende og/eller mere komplekse hændelser, hvor forskelli-

ge aktører i redningsberedskabet samarbejder. Eksempelvis bør der arbejdes mere 

systematisk med udvikling på grundlag af best-practices, forsøg og inddragelse af 

relevante udenlandske erfaringer vedr. eksempelvis indfasning af ny teknologi, omfan-

get af følgeskader af forskellige indsatstyper og årsager til forskellige ulykkestyper” 

(Beredskabsstyrelsen 2017, s. 49). 

Der er udarbejdet en række kortlæggende analyser af bl.a. blinder alarmer, alarmtryk, 
naturbrande, dødsbrande samt praksisundersøgelser af bl.a. udrykningssammensæt-
ning og brandsyn. 

Det forekommer ikke hyppigt, at der udarbejdes rapporter, der dokumenterer resultater 
og effekter af praksis’er på redningsberedskabsrådet, som kan støtte redningsbered-
skaberne i planlægningen og tilrettelæggelsen af operationelle og forebyggende opga-
ver. 

Der er gennemført udredninger og erfaringsopsamlinger på en række større hændelser 
i Danmark, eksempelvis i forbindelse med ulykken på fyrværkerifabrikken Seest i 2004 
og skybruddet i hovedstadsområdet den 2. juli 2011.  

Ny viden og erfaringer med operationelle forhold erhverves ofte fra udlandet. Det gæl-
der eksempelvis erfaringer med operationel ledelsesstøtte til indsatsledere på bag-
grund af de svenske udredninger af hændelsesforløbet omkring skovbrandene i 2018. 
Men der kan ikke peges på en praksis for systematisk indsamling af viden og evidens 
fra redningsberedskaber eller udlandet.  

Der kan heller ikke peges på en systematisk tilgang til anvendelse af forsøg med me-
toder indenfor beredskabsområdet som man ellers finder på andre offentlige områder – 
eksempelvis sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet, hvor der i højere 
grad findes dedikerede forskningsinstitutioner til fagområderne. 

Den svenske søsterorganisation til Beredskabsstyrelsen, Myndigheten för Samhäls-
skydd och Beredskab (MSB) har i dag som centralt formål at gennemføre udredninger 
om hændelser samt opsamle og sprede viden om beredskabsfaglige forhold. 

På baggrund af rapporten ”Erfaringer med ny struktur i redningsberedskabet” er der 

prioriteret flere ressourcer til Beredskabsstyrelsens aktiviteter i forhold til dataudvikling. 
Endvidere er der taget skridt til at udarbejde en ny strategi i tre udviklingsspor: (1) en 
yderligere koordination og vidensdeling på tværs af redningsberedskabet, (2) et for-
stærket samarbejde om analysekapacitet og (3) øget opmærksomhed på en database-
ret udvikling. 
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 Løsning 

Det foreslås, at der etableres et nationalt samarbejde omkring videns og evidensudvik-
ling på tværs af de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen. Efter 
behov kan eventuelt andre beredskabsaktører som politi og regioner inddrages i sam-
arbejdet. Samarbejdet kan eksempelvis omfatte: 

 Vidensudvikling. Der kan etableres et nationalt forum med Beredskabsstyrelsen 
og de kommunale redningsberedskaber og evt. andre beredskabsaktører, der kan 
drøfte prioritering af områder, hvor der er et behov for at generere viden. 

 Nationalt analyseprogram. Med afsæt i prioriterede vidensområder kan der etab-
leres et nationalt program for analyser og vidensudvikling. Opfølgningen på pro-
grammet vil kunne foretages af ovennævnte forum. Det skal aftales nærmere, 
hvordan ansvaret for programmets fremdrift placeres.  

 Indsamling og spredning af eksisterende viden på kort sigt. Det foreslås, at 
samarbejdet på kort sigt fokuserer på at indsamle og skabe overblik over eksiste-
rende viden inden for prioriterede områder hos egne operative enheder, kommu-
nale redningsberedskaber, andre indenlandske beredskabsaktører samt viden fra 
relevante udenlandske aktører. Sigtet kan være at etablere et overblik over høj-
kvalitetsstudier eller erfaringsopsamlinger i en egentlig vidensbank til brug for alle 
beredskabsaktører. Den indsamlede viden kan endvidere danne grundlag for hy-
poteser, der kan testes empirisk i dansk regi. 

 Samarbejde med forskere og eksterne specialister. Erfaringer fra andre mini-
sterområder (eksempelvis fra beskæftigelsesområdet) viser, at der kan etableres 
et højt fagligt vidensniveau ved at inddrage forskningsmiljøer og eksterne eksper-
ter i gennemførelsen af forsøg og eksperimenter. Tilgangen muliggør, at state-of-
the-art-viden om undersøgelsesmetoder og dataanalyse, som ikke findes i sekto-
ren, kan bringes i spil. 

Forslaget indebærer bl.a., at:  
 Samarbejdet fremadrettet kommer til at spille en central rolle i forhold til at facilite-

re, sprede og finansiere vidensproduktion på beredskabsområdet.  

 Samarbejdet kommer til at spille en central rolle i forhold til at prioritere vidensop-
samling, levere viden og implementere den i den operative indsats.  

 International bedste praksis skal nyttiggøres og formidles i den danske bered-
skabssektor. 

 Forskere og eksterne eksperter kan bistå med undersøgelsesdesigns og dataana-
lyser, der medgår til at etablere et vidensgrundlag. 

 Betydning for robusthed 
 Forbedret ressourceudnyttelse gennem videns- og evidensbaseret tilrettelæggelse 

af redningsberedskabernes virke. 

 Implementeringsforudsætninger 
 Etablering af organisatorisk setup for samarbejdet om prioritering af fokusområder 

og indhentning af viden. 

 Fortsat forbedring af datakvalitet i ODIN 

 Etablering af finansieringsgrundlag for øget vidensarbejde 

 Barrierer  

 Ingen  
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1. Indledning 

1.1 Opgaven 
Dette bilag beskriver modeller for støtte til de kommunale redningsberedskabers fra 
Beredskabsstyrelsens værnepligtige. Bilaget er udarbejdet som led i undersøgelsen af 
de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering, som Implement 
Consulting Group gennemfører på vegne af Forsvarsministeriet. 

Det følger bl.a. af opgavebeskrivelsen for undersøgelsen at: 

”Konsulenten skal analysere, hvorvidt Beredskabsstyrelsens værnepligtige kan støtte i 

relevante kommunale redningsberedskaber i forbindelse med værnepligten.  

Konsulenten skal opstille et antal forskellige modeller for mulig støtte. For hver model 

skal konsulenten beskrive 1) fordele og evt. ulemper og 2) om modellerne er relevante 

for forskellige typer af kommunale redningsberedskaber.  

Modellerne skal udarbejdes med udgangspunkt i den nuværende værnepligtsuddannel-

se” 

Det følger endvidere af opgavebeskrivelsen at: 

”Ved opstilling og analyse af modellerne skal konsulenten sikre:  

- at modellerne understøtter ambitionen om at øge rekrutteringen til Beredskabssty-

relsen og de kommunale beredskaber efter endt værnepligt,  

- at de værnepligtige fastholder samme uddannelsesniveau som rednings-

specialister,  

- at en evt. støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige ikke udhuler Beredskabs-

styrelsens operative kapacitet eller robusthed, herunder den styrkelse af kapaciteten 

og robustheden, der følger af Aftale på forsvarsområdet 20-2023 af januar 2018.  

På baggrund af analysen af modellerne skal konsulenten komme med konkrete forslag 

til, om – og i givet fald hvordan – Beredskabsstyrelsens værnepligtige yderligere kan 

støtte de kommunale redningsberedskaber”.  

Afvigelse fra kommissoriet og opgavebeskrivelsen 

I forbindelse med undersøgelsen har de kommunale redningsberedskaber givet udtryk 
for, at tilknytning af værnepligtige til ordinær vagtsætning medfører omkostninger til 
nødvendig oplæring i lokal- og materielkendskab. Disse omkostninger vil være betydeli-
ge i en situation med hyppig udskiftning af værnepligtige på vagthold og skal ses i lyset 
af knapheden på ressourcer til øvelse, uddannelse og træning i deltidsberedskaberne 
generelt. 

Kommunale redningsberedskaber med deltidsstationer i tyndtbefolkede områder vil have 
størst udbytte af vagtsætning med værnepligtige givet eksisterende udfordringer med 
bemanding af vagthold i dagtimerne. Disse stationer har dog få hændelser. Det betyder, 
at værnepligtige vil være alene på stationerne i store dele af vagterne og generelt have 
begrænset uddannelsesmæssigt udbytte ved at indgå i (dag)vagterne.  

Analysen skitserer en række principielle løsningsmodeller for øget tilknytning af værne-
pligtige til det kommunale redningsberedskab.  

Men efter styregruppens accept fokuserer analysen på mulighederne for at styrke rekrut-
teringen af værnepligtige efter endt uddannelse. 
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1.2 Sammenfatning  
I det følgende afsnit beskrives modeller, hvormed 

• Beredskabsstyrelsens værnepligtige kan støtte de kommunale redningsberedskaber  
• Beredskabsstyrelsen kan understøtte rekruttering af tidligere værnepligtige til de 

kommunale redningsberedskaber efter endt værnepligt 

 

ID Model 

4.1 Udrykning med værnepligtige i overtal (Herning og Næstved-model) 

4.2 Midlertidig stationsdrift 

4.3 Udstationering på KBR-stationer som et element i værnepligtsuddannelsen 

4.4 Informations- og oplysningskampagner undervejs i uddannelsesforløbet og ved 
hjemsendelse 

4.5 Øget træning og øvelse mellem de kommunale redningsberedskaber og Bered-
skabsstyrelsen 

Analysen har ikke afdækket ideelle modeller for støtte med Beredskabsstyrelsens vær-
nepligtige til de kommunale redningsberedskaber. 

Modellerne indebærer generelt mindst ét af to problemer:  

• Lavt geografisk udbredelsespotentiale af modeller på grund af afstande til Bered-
skabsstyrelsens centre.  

• Lille virkning i forhold til at aflaste de kommunale deltidsberedskaber, der har de 
største udfordringer i forhold til at stille vagthold i dagtimerne. 

Omvendt kan der peges på tiltag fra Beredskabsstyrelsen, som kan mindske nogle 
kommunale redningsberedskabers sårbarhed under indsættelse og øvelse samt styrke 
rekrutteringen af værnepligtige til de kommunale redningsberedskaber – ikke mindst 
deltidsberedskaberne. Det gælder særligt midlertidig stationsdrift (forslag 4.2) og infor-
mations- og oplysningskampagner for værnepligtige undervejs og ved hjemsendelse 
(forslag 4.4).  

1.3 Metode og data  
Analysen hviler på en række datakilder: 

• Interviews med samtlige kommunale redningsberedskaber 
• Drøftelser med Beredskabsstyrelsen 
• Desk research af værnepligtsuddannelsen 
• Gennemgang af besvarelser på Beredskabsstyrelsens surveys blandt hjem-

sendte værnepligtige 
• Fokusgruppeinterviews med 5 grupper af værnepligtige (25 personer i alt) og 2 

grupper af befalingsmænd (9 personer i alt) 

Grundlaget for analysen og opstillingen af modeller hviler på tre komponenter: 

1. Afdækning af eksisterende modeller for anvendelse af værnepligtige. Som led i 
analysen er der sket en kortlægning af eksisterende modeller for anvendelse af 
værnepligtige ved dagligdagshændelser hos de kommunale redningsberedskaber. 
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Det gælder eksempelvis kommunale redningsberedskabers udrykning med værne-
pligtige i overtal (Beredskabsstyrelsen Sjælland og Beredskabsstyrelsen Midtjyl-
land), ordinær stationsdrift (Station Allinge) og anvendelse af værnepligtige i vagt-
sætning i forbindelse med fx øvelser eller særlige begivenheder (Beredskabsstyrel-
sen Bornholm og Beredskabsstyrelsen Midtjylland).  
 

2. Afdækning af præferencer i de kommunale redningsberedskaber. Som led i 
drøftelserne med de kommunale redningsberedskaber af bl.a. god praksis, er der fo-
retaget en afdækning af redningsberedskabernes perspektiver og præferencer i for-
hold til at anvende værnepligtige som aflastning ved dagligdags hændelser. Tilba-
gemeldingerne herfra medgår til at vurdere fordele og ulemper ved de skitserede 
modeller senere. 
 

3. Afdækning af værnepligtiges perspektiver og præferencer. På udvalgte bered-
skabscentre, der har aftaler med kommunale redningsberedskaber om udrykninger 
med værnepligtig i overtal, er der foretaget en kortlægning af værnepligtiges udbytte 
af deltagelse på udrykninger og præferencer for at fortsætte med en beredskabskar-
riere efter endt værnepligt. Endvidere er der undersøgt bredere tendenser i værne-
pligtiges præferencer og karrierevej på baggrund af historiske undersøgelser blandt 
hjemsendte værnepligtige. 

1.4 Bilagets opbygning  
I de følgende afsnit beskrives: 

• Evalueringskriterier for mulige modeller, hvor Beredskabsstyrelsens værnepligti-
ge kan støtte de kommunale redningsberedskaber i forbindelse med værnepligten, 
herunder forhold, der ligger til grund for vurderingen af modellerne, jf. opgavebeskri-

velsen (afsnit 2). 
• Observationer omkring eksisterende praksis for anvendelse af værnepligtige i den 

kommunale opgaveløsning, de kommunale redningsberedskabers syn på anvendel-
sen af værnepligtige samt tilbagemeldinger fra værnepligtige omkring forhold med 
betydning for en fremtidig beredskabskarriere (afsnit 3). 

• Modeller for inddragelse af værnepligtige i de kommunale redningsberedskabers 
opgaveløsning samt tiltag fra Beredskabsstyrelsen, der kan styrke rekrutteringen af 
værnepligtige til redningsberedskaberne. 
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2. Evalueringskriterier for mulige modeller 
I dette afsnit beskrives evalueringskriterier for modeller for støtte til de kommunale red-
ningsberedskaber med Beredskabsstyrelsens værnepligtige. 

I afsnittet behandles: 

• Rekrutteringsudfordringer for kommunale redningsberedskaber 
• Værnepligtsuddannelsen 

2.1.1 Rekrutteringsudfordringer 

De kommunale redningsberedskaber drives på forskellige vilkår på tværs af beredskabs-
fællesskaberne.  

De største byer har i dag stationer med fuldtidsansatte brandfolk i døgnberedskab (Kø-
benhavn, Århus, Odense) eller stationer med en kombination af fuldtids- og deltidsansat-
te brandfolk (fx Aalborg, Esbjerg og Vejle).  

Uden for de større byer er de fleste stationer bemandet med deltidsansatte brandfolk. I 
Sønderjylland gælder det særligt, at stationerne i vidt omfang betjenes af frivillige 
brandmandsforbund, der som hovedregel er ulønnede. 

Deltidsansatte brandfolk aflønnes via et fast rådighedshonorar, et vagthonorar for dage 
med vagter samt et timebaseret honorar ved udrykninger til alarmer. Deltidsansatte 
brandfolk kan enten være fuldtidsansat i relation til andre kommunale opgaver (fx meka-
nikervirksomhed, kørselsvirksomhed mv) eller hos en anden arbejdsgiver. Det indebærer 
bl.a., at deltidsstationer hyppigt ikke er 
bemandet undtagen ved alarmering.  

Det gælder for deltidsansatte brandfolk, 
der er vagtsat på 1. udrykningen, at de 
skal kunne afgå fra deres station senest 
5 min. efter alarm. Det indebærer, at 
deltidsansatte brandfolk skal bo og/eller 
arbejde i en afstand på under 5 min. fra 
den brandstation, hvor de er vagtsat. 

Tilbagemeldingerne fra de kommunale 
redningsberedskaber peger i retning af, 
at det i yderområderne kan være van-
skeligt at rekruttere deltidsansatte 
brandfolk. Det skyldes bl.a. ændring i 
pendlingsmønstre, hvor stadigt færre 
personer bor i samme kommune, som 
de arbejder. Det indskrænker den po-
tentielle rekrutteringsbase til deltidsbe-
redskaberne. Problemstillingen er sær-
ligt udtalt i tyndtbefolkede områder.  

Samtidig kan arbejdsgiveres forvent-
ninger og krav til lønmodtageres tilstedeværelse på arbejdspladsen indskrænke mulig-
hederne for vagtsætning i dagtimerne. 

Disse forhold indebærer samlet set udfordringer for deltidsberedskaberne i forhold til 
vagtsætning og rekruttering. Det lægges derfor til grund for vurderingen af de senere 
skitserede modeller, at Beredskabsstyrelsens værnepligtige kan støtte i relevante kom-

Driftsform på stationer 

Note: Stationerne er illustreret med cirkler. Cirklernes 
farve angiver om det er en deltids, fuldtids eller frivillig 
station. Størrelsen på cirklen afhænger af antallet af 
vagtsat mandskab 
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munale redningsberedskaber i forbindelse med værnepligten samt understøtte ambitio-
nen om at øge rekruttering til Beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber efter 
endt værnepligt, jf. kommissoriet.  

2.1.2 Værnepligtsuddannelsen 

Værnepligtige gennemfører et ni måneders uddannelsesforløb, der indeholder undervis-
ning, træning, øvelser og indsættelse. Uddannelsen er opbygget i to niveauer, der afvik-
les sideløbende.  

Det første niveau svarer til den almindelige funktionsuddannelse for brandfolk og det 
andet niveau indeholder specialuddannelserne, der er rettet imod løsningen af det stats-
lige redningsberedskabs opgaver.  

Efter ca. tre måneder er den værnepligtige uddannet og certificeret som brandmand på 
samme vis som brandfolkene i det kommunale redningsberedskab, og herefter fortsætter 
specialuddannelserne målrettet det statslige beredskab1.  

Specialuddannelserne omfatter uddannelser til at løse komplicerede opgaver ved uheld 
med kemiske, radioaktive, nukleare eller biologiske stoffer, redningsarbejde, eftersøg-
ning i vand, natur- og bygningsbrande, olieforurening, redning af indespærrede i sam-
menstyrtede bygninger eller redningsarbejde på høje bygninger samt førstehjælp ved 
massetilskadekomst.  

Oversigt over værnepligtsuddannelsen hos Beredskabsstyrelsen 

Kilde: Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen 

Efter endt uddannelse og beståede prøver udstedes en række beviser og certifikater for 
de erhvervede kompetencer, fx kørekort kategori C og funktionsuddannelse indsats 
(brandmandsuddannelse), som er direkte adgangsgivende til et efterfølgende arbejde i 
et kommunalt redningsberedskab, et entrepriseberedskab (fx Falck) eller i det statslige 
redningsberedskab.  

Der udstedes også en række civilt kompetencegivende beviser inden for førstehjælps-, 
livredder- og arbejdsmiljøområdet. Endvidere udstedes tre certifikater inden for om-
råderne brand, USAR (Urban Search And Rescue) og CBRNE (Chemical, Biological, 
Radioactive, Nuclear and Explosive).  

 

 
1 Kommunale brandfolk videre og -specialuddannes også til lokale forhold og funktioner. Kommuna-
le brandfolk kan lokalt tage en del af de uddannelser, der indgår i værnepligtsuddannelsen.  
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Derudover udstedes en række beviser for det statslige redningsberedskabs specialud-
dannelser, som ud over at være kompetencegivende i det statslige redningsberedskab, 
ligeledes er efterspurgte i de kommunale redningsberedskaber.  

Endeligt er gennemførelsen af værnepligtsuddannelsen som udgangspunkt en forud-
sætning for at kunne blive optaget på Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse og efter-
følgende til uddannelsen som officer i Beredskabsstyrelsen.  

I uddannelsen udvikler den værnepligtige også en række mere personlige kompetencer, 
bl.a. i relation til samarbejde, kommunikation og problemløsning. Disse kompetencer 
giver imidlertid ikke formelle kvalifikationer, og der udstedes dermed ikke beviser for 
disse.  

Det lægges til grund for vurderingen af de senere skitserede modeller, at kvaliteten i den 
eksisterende værnepligtsuddannelse skal kunne fastholdes uændret, jf. kommissoriet. 
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3. Observationer  
I det følgende afsnit beskrives indhentede observationer omkring: 

• Eksisterende praksis for inddragelse af værnepligtige i de kommunale red-
ningsberedskabers opgaveløsning 

• Observationer fra drøftelser med de kommunale redningsberedskaber 
• Observationer fra fokusgruppeinterviews med værnepligtige og befalingsmænd 

3.1 Eksisterende praksis for inddragelse af værnepligtige i de 
kommunale redningsberedskabers opgaveløsning 
Der foreligger allerede praksisser og erfaringer med inddragelse af værnepligtige i de 
kommunale redningsberedskabers opgaveløsning på særligt tre af Beredskabsstyrel-
sens centre.  

1. BRS Midtjylland. Værnepligtige i sidste tredjedel af deres uddannelse har mulighed 
for at skrive sig op til én vagt, hvor de deltager i det kommunale redningsberedskabs 
opgaveløsning. De værnepligtige, som herefter har lyst til det, kan indgå i døgnvagt, 
hvor de bliver udstyret med en pager og eventuelt et tjenestekøretøj. Derved kan de 
deltage i undervisningen på beredskabscentret men afgå hurtigt ved alarmering. De 
værnepligtige indgår som overtal på kommunale udrykninger. 

 
2. BRS Sjælland. Ved alarmering af det kommunale redningsberedskab rykker dele af 

vagtholdet fra beredskabscenteret ud med Beredskabsstyrelsens køretøjer for at ob-
servere og i relevant omfang assistere det kommunale redningsberedskab. 

 
3. BRS Bornholm. Beredskabsstyrelsen varetager udrykningen fra én af Bornholms tre 

kommunale brandstationer. I praksis er det fortrinsvist ansatte fra beredskabscente-
ret, der er deltidsansatte brandfolk på den nærliggende station, med tilladelse til at 
rykke ud ved alarmering indenfor normal tjenestetid. De værnepligtige indgår i udryk-
ningen efter samme princip som i BRS Midtjylland, dog er de værnepligtige en inte-
greret del af udrykningen, og ikke kun i overtal. 

3.2 Observationer fra drøftelser med de kommunale redningsbe-
redskaber 
På møder med de kommunale redningsberedskaber er der som en del af analysen ble-
vet spurgt ind til deres holdninger til brug af værnepligtige. De kommunale redningsbe-
redskaber anerkender generelt værnepligtiges uddannelse og kompetencer. Flere red-
ningsberedskaber anser det dog for en ulempe, at værnepligtige er relativt uprøvede i 
skarpe situationer, og naturligt mangler den erfaring, der kommer af at have været 
brandmand i mange år.  

Tilbagemeldinger fra de kommunale redningsberedskaber peger i retning af, at tilknyt-
ning af værnepligtige til ordinær vagtsætning medfører omkostninger til nødvendig oplæ-
ring i lokal- og materielkendskab. Disse omkostninger vil være betydelige i en situation 
med hyppig udskiftning af værnepligtige på vagthold og skal ses i lyset af knapheden på 
ressourcer til øvelse, uddannelse og træning i deltidsberedskaberne generelt. 

Kommunale redningsberedskaber med deltidsstationer i tyndtbefolkede områder vil have 
størst udbytte af vagtsætning med værnepligtige givet eksisterende udfordringer med 
bemanding af vagthold i dagtimerne. På disse stationer er der dog få hændelser. Det 
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betyder, at de værnepligtige vil være alene på stationerne i store dele af vagterne og 
generelt have lidt at lave ved udstationering på fuld tid.  

Der peges derudover på praktiske udfordringer i forhold til kost og logi. 

Nogle af de kommunale redningsberedskaber med fuldtidsberedskaber er positivt stemt 
over for at anvende værnepligtige i det daglige beredskab, gerne i form af længere peri-
oder med placering af de værnepligtige på stationer med fuldtidsberedskaber. Derved 
kan værnepligtige instrueres af og indsættes med kommunalt personel.  

Der peges derudover på, at hvis de værnepligtige skal indgå meningsfuldt i dimensione-
ringen af de kommunale redningsberedskaber og ikke kun som overtal eller ekstra res-
sourcer, skal der være en konstant mængde af værnepligtige over et år, hvilket betyder 
at de værnepligtige skal udstationeres i flere måneder. Den nuværende værnepligtsud-
dannelse er ikke tilrettelagt med mulighed for længere udstationeringer. 

3.3 Observationer fra fokusgruppeinterviews med værnepligtige 
Værnepligtige ser positivt på at indgå i de kommunale redningsberedskabers opgave-
løsning, som der er mulighed for på Beredskabsstyrelsens centre i Herning, Næstved og 
på Bornholm. Det giver både rutine og øger relevansen af de kompetencer værnepligtige 
erhverver under uddannelsen. Det er dog ikke alle værnepligtige, som når at deltage på 
”skarpe” udrykninger i perioden, hvor de indgår i overtalsordningen. 

Det er særligt tre elementer, der giver de værnepligtige værdi og motivation til at fortsæt-
te i redningsberedskaberne: 

1. Mulighed for at indgå i førsteudrykningen. De værnepligtige får mulighed for at 
deltage i den akutte del af indsatsen, hvor der skal træffes hurtige beslutninger, og 
hvor en brand endnu ikke er under kontrol. 

2. Kontakt til det kommunale mandskab. De værnepligtige nævner det som en cen-
tral del af oplevelsen, at være en del af sammenholdet under og efter indsatsen. 

3. Omsætte uddannelse til skarpe situationer. De værnepligtige oplever, at det er 
fordrende for deres uddannelse, at de oplever indsættelse på ”skarpe” hændelser. 

Generelt set ses en høj motivation blandt værnepligtige for at fortsætte med en bered-
skabskarriere efter endt værnepligt, men de fleste ser barrierer for at kunne have en 
karriere i de kommunale redningsberedskaber. De interesserede i redningsberedskaber-
ne deler sig i to grupper:  

(1) Karrieresegmentet: Værnepligtige, som ønsker at uddanne sig og gøre karriere 
inden for beredskaberne  

(2) Deltidssegmentet: Værnepligtige, som kunne se en deltidsstilling som supplement 
til en anden karriere. 

3.3.1 Karrieresegmentet 

Størstedelen af de adspurgte værnepligtige ønsker at gøre karriere i beredskaber som 
enten ambulanceredder eller politibetjent. Adspurgt om, hvorfor der ikke overvejes en 
karriere i de kommunale redningsberedskaber, angives følgende barrierer: 

 Mangel på fuldtidsstillinger  

 Krav om supplerende uddannelse som eksempelvis mekaniker for at kunne varetage 
et job i redningsberedskaberne 

 Ikke transparente ansættelsesprocedurer og adgangskrav 
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3.3.2 Deltidssegmentet 

En anden del af de adspurgte kunne forestille sig at supplere deres fremtidige karriere 
med en deltidsstilling. Blandt denne gruppe angives det, at det er svært at få deltidsstil-
linger til at hænge sammen med den etableringsfase, som unge befinder sig i. Konkret 
angives følgende barrierer: 

 Udfordringer med at kombinere et ungdomsliv med mange boligskift med et krav om at 
bo og arbejde tæt nok på, til at kunne afgå inden for fem minutter. 

 Udfordringer med at få arbejdsgivere til at acceptere en deltidsstilling som brandmand, 
både blandt offentlige og private arbejdsgivere. 

 Manglende kendskab til muligheder for fleksible deltidsstillinger, fx ½-døgnsvagter tæt 
ved bopæl   

 Få ungdomsboliger tæt ved brandstationer. 

 Manglende mulighed for vedligehold af beredskabsfaglig uddannelse, indtil tilværelsen 
er mere stabil.  
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4. Modeller 
I det følgende afsnit beskrives fem modeller for anvendelse af værnepligtige som kan 
skabe øget: 

• støtte til de kommunale redningsberedskaber med Beredskabsstyrelsens værneplig-
tige  

• rekruttering til de kommunale redningsberedskaber 

4.1 Udrykning med værnepligtige i overtal (Herning og Næstved-
model)  

4.1.1 Centrale elementer 
 Værnepligtige kører i perioder med på kommunale udrykninger i overtal. 

 Værnepligtige er tilknyttet beredskabscentrene og deltager i undervisning parallelt med 
vagter i de kommunale redningsberedskaber 

4.1.2 Beskrivelse 

Modellen har til formål at: 

• Øge værnepligtiges erfaringer med førsteindsatsen 
• Øge rekrutteringen af værnepligtige til de kommunale redningsberedskaber 
• Højne den generelle robusthed i de kommunale redningsberedskaber  

Der kan etableres en ordning, hvor værnepligtige har en døgnvagt, der opretholdes fra 
beredskabscentret ugens fire første hverdage.  

De værnepligtige udstyres med en pager og har et tjenestekøretøj til rådighed, således 
at de kan deltage i den daglige undervisning på beredskabscentret, men samtidig er i 
stand til at afgå med minutters varsel, hvis der sker alarmering.  

Aktiveres det lokale redningsberedskab i løbet af vagtdøgnet, kan de værnepligtige en-
ten: 

• Variant 1: køre med på kommunale udrykningskøretøjer. 
• Variant 2: køre frem til skadestedet i Beredskabsstyrelsens køretøjer (ej udryknings-

kørsel). 

I begge varianter gælder det, at samarbejdet under eventuelle hændelser skal følge 
Retningslinjer for indsatsledelse (REFIL), hvormed den kommunale indsatsleder opret-
holder ansvaret for den taktiske indsættelse af redningsberedskabets styrker. Ved vari-
ant 2 skal det afklares, i hvilket omfang Beredskabsstyrelsens slukkende enhed kan 
påbegynde førsteindsatsen indtil indsatslederen når frem. 

Variant 1 svarer i store træk til den eksisterende ordning, der findes mellem Beredskabs-
styrelsen Midtjylland og Brand og Redning MidtVest i Herning. Variant 2 svarer i store 
træk til de eksisterende ordninger mellem Beredskabsstyrelsen Sjælland og Midt- og 
Sydsjællands Brand & Redning.  

Det lægges til grund at:  

• Værnepligtige vagtsættes i hold af fx 5 værnepligtige samt deltagelse af vagthaven-
de (holdleder), hvis der køres frem i egne køretøjer (Næstved-modellen). 

• Værnepligtige modtager som hidtil deres værnepligtsløn. Der sker ingen yderligere 
udbetaling i form af rådighedstillæg, vagthonorar el.lign.    
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• De værnepligtige skal være vagtsat ud over den i forvejen vagtsatte styrke på be-
redskabscenteret, for ikke at mindske robustheden i det samlede beredskab. 

• Der gælder ingen særlige forpligtelser for det enkelte kommunale redningsbered-
skab i forhold til uddannelsesindhold. Det er således frivilligt, om det enkelte kom-
munale redningsberedskab inddrager de værnepligtige i øvelse, træning mv. 

4.1.3 Fordele 

• Modellen medfører ingen nævneværdig svækkelse af Beredskabsstyrelsens ro-
busthed  

• Øget rutinering af værnepligtige. Værnepligtige opnår erfaring med indsættelse på 
førsteindsatsen og samarbejde med kommunale brandfolk. 

• Styrket rekruttering. Fokusgruppeinterviews med værnepligtige indikerer, at delta-
gelse i førsteudrykninger har en positiv effekt på værnepligtiges overvejelser om en 
karriere i et redningsberedskab. 

• Modellen fortrænger ikke værnepligtsuddannelsen. 
• Modellen indebærer ikke kommunale merudgifter til øvelse, træning mv. 
• Modellen kan styrke de kommunale redningsberedskabers serviceniveau, idet der 

kan køres med større førsteudrykninger end ellers. 

4.1.4 Ulemper 

• Modellen har et lavt geografisk udbredelsespotentiale. Variant 1 kan kun anvendes 
på kommunale brandstationer, der ligger 1-5 minutter fra beredskabscentrene.  

• Modellen løser ikke udfordringer med vagtsætning i dagtimerne hos deltidsbered-
skaber idet der forudsættes uændret vagtsætning. 

4.1.5 Samlet vurdering 

En række forhold kan tale for udbredelse af modellen: 

• Modellen kan medføre øget rutinering af værnepligtige og øget tilskyndelse til at 
fortsætte med en beredskabskarriere, uden at værnepligtsuddannelsen svækkes. 

• Modellen svækker ikke Beredskabsstyrelsens robusthed og medfører ingen nævne-
værdige kommunale merudgifter. 

• Modellen kan udbredes i Haderslev og Thisted, hvilket vil øge mulighederne for, at 
værnepligtige får erfaring med det kommunale redningsberedskabs førsteindsats.  

• Det bør overvejes, om de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen 
sammen kan udvikle en model, hvor de værnepligtige ikke kun kører med i overtal 
(Næstved modellen), men reelt har mulighed for at blive indsat og opnå relevant er-
faring.  

Omvendt er potentialet i modellen yderst beskedent: 

• Modellen har ingen større betydning for afhjælpning af de kommunale redningsbe-
redskaber i forhold til daglige hændelser, givet det begrænsede geografiske udbre-
delsespotentiale 

• Modellen er allerede implementeret i Herning, Næstved og delvist på Bornholm, 
men kan udbredes til Thisted og Haderslev  
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4.2 Midlertidig stationsdrift (under øvelser og indsats – Bornholm 
og Herning model)  

4.2.1 Centrale elementer 
 Værnepligtige og befalingsmænd rekvireres af de kommunale redningsberedskaber til 

at holde vagten på en kommunal brandstation i en kortere periode, hvor det faste 
mandskab på stationen afgives til indsats, øvelse, uddannelse eller andre opgaver i 
medfør af beredskabsloven 

 Beredskabsstyrelsen benytter eget materiel, som midlertidigt deployeres i nærheden 
eller på den kommunale station sammen med Beredskabsstyrelsens mandskab 

4.2.2 Beskrivelse 

Modellen har til formål, at  

 Give værnepligtige en introduktion til de kommunale redningsberedskabers opgaver 

 Øge robustheden i perioder hvor stationer øver eller er under indsats 

 Give mulighed for mere øvelsestid 

Modellen indebærer, at de enkelte redningsberedskaber gives mulighed for at rekvirere 
mandskab og materiel fra et beredskabscenter til at holde vagten på en station, mens 
stationens mandskab er under indsats, øvelse eller uddannelse.  

Det er det enkelte redningsberedskab, som beslutter, om de vil anvende muligheden fra 
Beredskabsstyrelsen under øvelser. Beredskabscentrene kan afvise forespørgslen un-
der hensyntagen til andre opgaver og egne øvelser. Rekvireringsprocessen bør derfor 
også igangsættes i god tid, sådan at det sikres, at der er mandskab og materiel til at 
varetage opgaven.  

Rent praktisk vil modellen indebære, at beredskabscenteret deployerer en (eller, efter 
aftale med det kommunale redningsberedskab, flere) slukkende enhed(er) til en kommu-
nal station.  

Den slukkende enhed skal bemandes med en robust styrke af værnepligtige, som er så 
langt i deres uddannelsesforløb, at de vurderes at kunne varetage en førsteindsats på et 
skadessted. Derudover fremsendes en befalingsmand til at varetage holdlederopgaven. 
Det fremsendte slukningstog skal være ud over den i forvejen vagtsatte styrke på bered-
skabscenteret, for ikke at mindske robustheden i det samlede beredskab. 

Under deployeringen kan de værnepligtige opholde sig på den kommunale brandstation, 
hvor alarmeringen også vil gå til.  

Samarbejdet under eventuelle hændelser skal følge Retningslinjer for indsatsledelse 
(REFIL), hvormed den kommunale indsatsleder opretholder ansvaret for den taktiske 
indsættelse af redningsberedskabets styrker.  

Det lægges til grund, at Beredskabsstyrelsen alene bistår de kommunale redningsbered-
skaber med midlertidig stationsdrift som afløsning ved opgaver inden for Beredskabslo-
ven. 

4.2.3 Fordele 
 Øget rutinering af værnepligtige i forhold til skarpe indsatser 

 Øget robusthed i sårbare perioder 

 Øget kendskab blandt de værnepligtige til de kommunale redningsberedskabers op-
gaver 

Punkt 8, Bilag 4: Analyse-af-de-kommunale-redningsberedskabers-robusthed-og-dimensionering-2019-Bilag-C_Stoette-fra-vaernepligtige.pdf
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 Deployeringen afhænger ikke af stationens nærhed til et beredskabscenter og kan 
derfor benyttes over hele landet 

 For deltids- og frivillige beredskaber vil øvelsestid som regel være uden for normale 
arbejdstider på hverdage, og deployeringen vil derfor kun i mindre grad påvirke de 
værnepligtiges uddannelse.  

 Kan nemt implementeres  

4.2.4 Ulemper 
 Vil kun i begrænset omfang øge samarbejdet mellem de kommunale- og det statslige 

redningsberedskab, da de kommunale brandfolk i sagens natur er væk. 

 Værnepligtige kan mangle lokalkendskab i indsættelsesområderne samt rutine med de 
kommunale redningsberedskabsopgaver.  

4.2.5 Samlet vurdering 

Grundet den nemme implementering og synergier mellem Beredskabsstyrelsens res-
sourcer og kommunale behov, anbefales det, at der arbejdes videre med modellen, og at 
der iværksættes en pilotordning med henblik på at vurdere den kommunale efterspørgsel 
efter ordningen og den praktiske udførsel af deployeringen.  
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4.3 Udstationering på KBR-stationer som et element i værne-
pligtsuddannelsen  

4.3.1 Centrale elementer 
 Som et led i uddannelsen får værnepligtige et forløb med vagt på kommunale brand-

stationer. 

4.3.2 Beskrivelse 

Modellen har til formål, at: 

• Udvikle de værnepligtiges kompetencer inden for de kommunale redningsberedska-
bers operative opgaver 

• Øge rekrutteringen af værnepligtige til de kommunale redningsberedskaber 

Det kan overvejes at indføre en model, hvor værnepligtige som led i deres værnepligts-
uddannelse, udstationeres på kommunale brandstationer. 

Under udstationeringen kan de værnepligtige indgå i vagtlaget som: 

• Ordinært vagtsatte brandfolk 
• Vagtsatte brandfolk i overtal 

Det er en central forudsætning for modellen, at der er et uddannelsesmæssigt indhold i 
udstationeringen, der i et vist omfang modsvarer de værnepligtiges uddannelsesmæssi-
ge fravær fra Beredskabsstyrelsen. 

Stationer med mindst 1 reel alarm 
dagligt i gennemsnit, 2018 

Stationer med mindst 2 reelle alarmer 
ugentligt i gennemsnit, 2018 

Kilde: ODIN og egne beregninger 
Note: Røde punkter angiver brandstationer, 
der opfylder kriteriet om minimum 1 alarm 
dagligt 

Kilde. ODIN og egne beregninger 
Note: Røde punkter angiver brandstationer, der 
opfylder kriteriet om minimum 2 alarmer ugentligt 

Det indebærer konkret, at de modtagne kommunale redningsberedskaber påtager sig at: 

• Give værnepligtige materielkendskab 
• Stille træning og øvelse til rådighed for værnepligtige i perioder uden udrykning 

Det vurderes umiddelbart, at udstationering af Beredskabsstyrelsens værnepligtige, bør 
målrettes brandstationer med døgnbemanding, så der mellem udrykninger kan etableres 
et uddannelsesforløb, hvor de kommunale redningsberedskaber bidrager til at udvikle de 
værnepligtiges beredskabsfaglige kompetencer.  

Punkt 8, Bilag 4: Analyse-af-de-kommunale-redningsberedskabers-robusthed-og-dimensionering-2019-Bilag-C_Stoette-fra-vaernepligtige.pdf
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Modellen kan eventuelt udbredes yderligere til deltidsstationer med et vist hændelsesni-
veau således, at der sikres rutinering af den værnepligtiges kompetencer i løbet af ud-
stationeringen i form af indsættelse på førsteudrykninger.   

Det lægges til grund at:  

• Udstationeringen sker i den sidste måned af værnepligtsuddannelsen for at sikre, at 
der ikke sker væsentlig fortrængning af værnepligtsuddannelsen. 

• Værnepligtige på deltidsstationer udstationeres i hold således, at ingen vil opleve at 
være på vagt alene på stationer, der som udgangspunkt er ubemandede. 

• Det påhviler de kommunale redningsberedskaber at tilvejebringe kost og logi for de 
værnepligtige eller afholde værnepligtiges udgifter hertil i lighed med de generelle 
vilkår under værnepligten, medmindre Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen kan tilve-
jebringe disse faciliteter på en måde, der er foreneligt med det kommunale red-
ningsberedskabs afgangstid. 

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at forløbet kan udgøre i størrelsesordenen 4 
sammenhængende dage ved uændret værnepligtsuddannelse. En længere udstatione-
ringsperiode vil nødvendiggøre tilpasning af værnepligtsuddannelsen.  

Arbejdsgiveransvar og forsikringsforhold for værnepligtige under udstationering skal 
afklares. 

4.3.3 Fordele 

• Øget rutinering af værnepligtige. Værnepligtige opnår erfaring med indsættelse på 
førsteindsatsen og samarbejde med erfarne brandfolk. 

• Styrket rekruttering. Fokusgruppeinterviews med værnepligtige indikerer, at delta-
gelse i førsteudrykninger har en positiv effekt på værnepligtiges overvejelser om et 
en karriere i et redningsberedskab. 

4.3.4 Ulemper 

• Modellen reducerer isoleret set Beredskabsstyrelsens robusthed, idet antallet af 
erfarne værnepligtige, der kan vagtsættes, reduceres. Det indebærer mere udstrakt 
brug af rådighedsvagter.  

• Modellen vil fortrænge værnepligtsuddannelsen, såfremt udstationeringen forløber 
over en længere periode. 

• Modellen kan reducere værnepligtiges tilskyndelse til at fortsætte i en beredskabs-
karriere, såfremt udstationeringen i praksis bliver uden aktivitet. 

• Modellen indebærer kommunale merudgifter til uddannelsesaktivitet, kost og logi til 
værnepligtige. Det skal ses i lyset af den korte periode for anvendelse af de værne-
pligtige i de kommunale redningsberedskaber. Der kan således pege på et død-
vægtstab på de kommunale redningsberedskabers investering i uddannelse af vær-
nepligtige. 

• Modellens forudsætning om et reelt indhold for værnepligtige i form af deltagelse på 
udrykning tilsiger, at modellen alene er anvendelig hos større beredskaber. Model-
len kan således ikke løse udfordringer med deltidsberedskabers vagtsætning i dag-
timer i kommunale redningsberedskaber med relativt få reelle alarmer – det vil sige 
beredskaber i tyndt befolkede områder. 

• Modellen kan medføre en række praktiske, kontrakt- og afregningsmæssige udfor-
dringer hos kommunale redningsberedskaber, der drives på entreprisevilkår. 

• Modellen kræver omfordeling af moduler i den nuværende værnepligtsuddannelse 
og flere ressourcer til administration af kommunale praktikordninger i forhold til ud-
dannelsesforløb. 
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4.3.5 Samlet vurdering 

Det konkluderes, at modellen er ressourcekrævende for Beredskabsstyrelsen og de 
kommunale redningsberedskaber, og de praktiske foranstaltninger med administration, 
kost og logi er en stor logistisk opgave set i lyset af det forventede udbytte ved et kortere 
ophold (eksempelvis 4 dage for samtlige 420 værnepligtige årligt). Et længere ophold 
hos de kommunale redningsberedskaber kan omvendt ikke holdes inden for rammerne 
af den nuværende værnepligtsuddannelse hos Beredskabsstyrelsen, jf. kommissoriet.  

Hvis der skal arbejdes videre med forslaget, skal der ske en nærmere afdækning af 
mulighederne for udstationering.  

Det taler væsentlig imod modellens implementering at: 

• Den kan ikke anvendes hos deltidsberedskaber i tyndt befolkede områder. 

• Den medfører kommunale merudgifter til investeringer i uddannelse og oplæring 
med et meget kortvarigt udbytte samt merudgifter til kost og logi 

• Modellen svækker isoleret set Beredskabsstyrelsens samlede robusthed. 

• Modellen fortrænger værnepligtsuddannelse, såfremt udstationeringen forløber over 
en længere periode 
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4.4 Informations- og oplysningskampagner undervejs i uddan-
nelsesforløbet og ved hjemsendelse  

4.4.1 Centrale elementer 
 Der etableres et tættere samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber og 

Beredskabsstyrelsen om at give information til de værnepligtige om muligheder for an-
sættelse i kommunale redningsberedskaber efter hjemsendelse. 

 Beredskabsstyrelsen kan, ved afslutning af værnepligten, efter tilladelse fra den enkel-
te værnepligtige, formidle kontakt til det kommunale redningsberedskab i bopælskom-
munen. 

4.4.2 Beskrivelse 

Formålet med modellen er at: 

 Øge kendskabet til de kommunale redningsberedskaber for de værnepligtige. 

 Skabe mulighed for direkte kontakt mellem kommunale redningsberedskaber og vær-
nepligtige. 

Modellen indebærer, at en informationskampagne fra de kommunale redningsberedska-
ber systematisk indtænkes i værnepligtsuddannelsen, sådan at alle værnepligtige stifter 
bekendtskab med de kommunale redningsberedskabers rolle, opgaver og mulighederne 
for at være med. 

Modellen kan inspireres af den informationsdag, som flere beredskabscentre har i for-
bindelse med værnepligtsuddannelsen, hvor bl.a. Beredskabsforbundet eller kommunale 
redningsberedskaber fortæller om arbejdet som fuldtidsansat, deltidsansat eller frivillig. 
Det bør overvejes, hvordan informationskampagnen kan øge motivationen for den enkel-
te værnepligtige, eksempelvis ved besøg på en kommunal brandstation eller gennem 
øvelse med de kommunale brandfolk. 

Derudover kan der etableres et system, hvor Beredskabsstyrelsen kan formidle værne-
pligtige til det kommunale redningsberedskab i bopælskommune ved afslutning af vær-
nepligten. I den forbindelse er det vigtigt, at de kommunale redningsberedskaber løben-
de kommunikerer eventuelle rekrutteringsbehov til Beredskabsstyrelsens centre. 

4.4.3 Fordele 
 Modellen vil indebære en mere koordineret og systematisk tilgang til rekruttering til de 

kommunale redningsberedskaber.  

 Modellen kan give de kommunale redningsberedskaber en rekrutteringsbase, hos 
værnepligtige, som allerede har afsluttet funktionsuddannelse mv.  

4.4.4 Ulemper 
 Fokusgruppeinterviews med de værnepligtige viser, at hverken motivation eller kend-

skab er de største barrierer for at fortsætte i det kommunale redningsberedskab 

4.4.5 Samlet vurdering 

Det vurderes at modellen vil være nem at implementere, men vil have forholdsvis be-
grænset effekt. Modellen vil dog fungere som et udmærket supplement til andre modeller 
for involvering af de værnepligtige, hvorfor det anbefales at modellen implementeres. 
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4.5 Øget træning og øvelse mellem de kommunale redningsbe-
redskaber og Beredskabsstyrelsen 

4.5.1 Centrale elementer 

• Beredskabsstyrelsens værnepligtige skal fremadrettet træne og øve regelmæssigt 
sammen med de kommunale redningsberedskaber. 

4.5.2 Beskrivelse 

Der lægges op til, at Beredskabsstyrelsen og de kommunale redningsberedskaber sy-
stematisk planlægger og faciliterer fælles træning og øvelser på manuelt niveau. Formå-
let er at sikre samarbejde og sammenhæng på operative opgaver samt introduktion af 
værnepligtige til opgaver og arbejdsvilkår i de kommunale redningsberedskaber. 

Der henvises i øvrigt til forslag 2.3 i kataloget med forslag til øget robusthed. 

4.5.3 Fordele 
 Modellen styrker generelt det beredskabsfaglige niveau og det operative samarbejde 

på tværs af de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen. 

 Værnepligtige får et mere indgående kendskab og konkret kontakt til de kommunale 
redningsberedskaber, der kan styrke tilskyndelsen til- og mulighederne for en fremtidig 
beredskabskarriere. 

4.5.4 Ulemper 
 Modellen kan isoleret set medføre et statsligt og kommunalt merforbrug til koordination 

og gennemførelse af øvelser.  

4.5.5 Samlet vurdering 
 Det anbefales, at der ses på muligheder og vilkår for eventuel implementering af mo-

dellen.  
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Punkt 9: Orientering ved medarbejderrepræsentant og
repræsentant for de frivillig

Sagsfremstilling

Medarbejderrepræsentant Preben Merrild og repræsentant for de frivillige Søren
Simonsen har efter behov mulighed for at give en kort orientering om relevante sager,
hændelser m.v.

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 9: Orientering ved
medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillig

Beredskabskommissionen tog orienteringen om Corona situationen fra de frivillige til
efterretning.

Der var intet at orientere om fra medarbejderrepræsentanten.

Punkt 10: Orientering ved beredskabsdirektøren

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren giver en mundtlig orientering om relevante sager, hændelser m.v.-

Indstilling

Formanden for beredskabskommissionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 10: Orientering ved
beredskabsdirektøren

Beredskabskommissionen tog følgende orienteringer til efterretning:

- Udarbejdelse af rapport om branden hos virksomhed i Allerød

- Afslutning af et hold brandkadetter (9 kadetter)

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning for Punkt 12: Eventuelt

15 / 16



Beredskabskommissionen blev orienteret om at følgende udskydes på grund af den
aktuelle situation,

- Førstehjælpskursus for Beredskabskommissionens medlemmer

- Præsentation af båd og dykkerberedskab
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