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Resumé 

Denne rapport beskriver Nordsjællands Brandvæsens plan for risikobaseret dimensionering fra 2022 til vide-
re behandling i Beredskabskommissionen. 
 
Rapporten indledes med en opsummering af de udfordringer, som i medfør af lovgivning og tilhørende ret-
ningslinjer og vejledninger kræver håndtering her og nu, samt hvordan disse håndteres i nærværende RBD. 
Rapporten indeholder herefter en gennemgang af risikoprofilen for brandvæsenets 4 ejerkommuner, herun-
der en gennemgang af erfaringer og data indhentet gennem driften af Nordsjællands Brandvæsen efter den 
nugældende plan for risikobaseret dimensionering (herefter benævnt RBD2016). Data er indhentet for årene 
2017-2019. Data viser ikke væsentlige ændringer i risici, opgavetyper m.v. i forhold til tidligere. Det vurderes, 
at strategien bag RBD2016 er hensigtsmæssig, men der konstateres udfordringer med overholdelse af lov-
givning og servicemål, når der måles på afgangs- og responstider. Udfordringerne ses på alle brandstationer i 
forskellig grad, og på alle tider af døgnet, dog med flest hændelser i dagtimer på hverdage. Det vurderes på 
den baggrund, at en tilpasning af beredskabet er nødvendig. 
 
Endvidere er der siden vedtagelse af nugældende RBD2016 indført krav i lovgivningen om, at der til en hæn-
delse skal afsendes nærmeste relevante udrykningsenhed, uden hensyntagen til kommune- eller bered-
skabsgrænser. Dette betyder, at den sydvestlige del af Rudersdal Kommune (Holteområdet) med det nuvæ-
rende beredskab kan dækkes hurtigere fra naboberedskabet mod syd, Beredskab Øst. 
 
På baggrund af ovenstående beskrives en model for fremtidig organisering af det primære operative bered-
skab, som på kort sigt skal imødegå nogle af de identificerede udfordringer. Modellen ses som et skridt i en 
længere proces, som skal føre til en mere konsistent løsning på udfordringerne. Modellen indeholder en 
opnormering af mandskab på to brandstationer i dagtimerne, samt fremrykning af investering i nyere køre-
tøjer og materiel, bl.a. for at tilgodese nødvendige forbedringer af arbejdsmiljøet.  
 
Herefter gennemgås generelle temaer i forhold til arbejdsmiljø, supplerende frivilligt beredskab, teknologi-
ske udfordringer, klimahændelser, ledelsesstøtte m.m. og der gives anbefalinger i forhold til udvikling af 
beredskabet. Dette omhandler eksempelvis forslag til udarbejdelse af et koncept for ledelsesstøtte på større 
skadesteder, samt til udvikling af materiel og kompetenceudvikling for det supplerende frivillige beredskab 
Det forebyggende arbejde vurderes i forhold til risikoprofilen, og der udvælges særlige fokusområder der 
skal arbejdes med i den kommende periode. Der kan især nævnes indsatser omkring taktisk forebyggelse 
blandt særligt udsatte borgere, kampagner via sociale medier og videndeling internt i brandvæsenet bl.a. til 
gavn for det operative beredskab.  
 
Brandvæsenet løser serviceopgaver for ejerkommunerne. Der er igangsat et særskilt analysearbejde vedr. 
brandvæsenets løsning af serviceopgaver for kommunerne, herunder evt. synergier ml. service- og operative 
opgaver. 
 
Det vurderes at der er behov for til stadighed at følge udviklingen, og løbende observere beredskabets aktivi-
teter, bl.a. med henblik på evaluering af overholdelse af lovgivning og servicemål. Aktiviteter i denne kvali-
tetssikring beskrives nærmere. 
 
Til sidst i rapporten gengives de anbefalinger, der er givet i løbet af rapporten. 
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Opsummering af væsentligste udfordringer og model til håndtering 

I dette afsnit fremhæves de udfordringer ved beredskabet, som kalder på umiddelbar adressering, samt løs-
ninger herpå. Der er tale om de udfordringer, som i medfør af lovgivning og tilhørende retningslinjer og vej-
ledninger kræver håndtering her og nu. Der henvises til de efterfølgende afsnit i nærværende rapport for en 
uddybende beskrivelse af udfordringerne og løsningerne. Det skal nævnes, at de her nævnte løsninger ikke 
skal opfattes som den endelige eller fuldstændige løsning på udfordringerne, men som et skridt i en retning i 
en proces, som på længere sigt skal håndtere alle udfordringerne. Denne proces fastlægges i Beredskabs-
kommissionen og danner udgangspunkt for vedtagelse af RBD i den kommende periode. En ny plan for risi-
kobaseret dimensionering udarbejdes i 2022. 
 
De væsentligste udfordringer 
 
Nedenstående udfordringer skal adresseres umiddelbart: 
 

1. Anvendelse af nærmeste relevante ressource. 
2. Afgangs- og responstider. 
3. Arbejdsmiljø. 

 
Ad 1) Anvendelse af nærmeste relevante ressource. 

 
Det er i bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet1 fastsat, at ”Kommunalbe-
styrelsen skal sikre, at der indsættes nærmeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer og 
materiel, uafhængigt af kommunegrænser og grænser for de samordnede redningsberedskaber”. Det kon-
stateres, at der i den sydlige del af Rudersdal Kommune er et område (Holte-området), hvor naboberedska-
bet mod syd, Beredskab Øst, med den nuværende model vil kunne være fremme flere minutter før egne 
ressourcer fra brandstationerne i Nærum og Birkerød. Der er tale om et område med ca. 10.000 indbyggere, 
hvor der normalt køres ca. 50 udrykninger om året, svarende til ca. 5 % af alle udrykninger. 
 
Ad 2) Afgangs- og responstider. 

 
Det er i bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet2 fastsat, at ”Førsteudryk-
ningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter redningsberedskabets modta-
gelse af alarmen fra alarmcentralen”. Det fremgår endvidere af de gældende servicemål for Nordsjællands 
Brandvæsen3, at første pumpekøretøj skal være fremme på skadestedet indenfor 15 minutter i mindst 98 % 
af alle udrykninger, og at første pumpekøretøj, når alle køretøjer er klar til udrykning på brandstationerne, 
skal kunne være fremme ved tættere bebyggelse m.v. indenfor 10 minutter. Såvel kravet i bekendtgørelsen 
som servicemålene ses udfordret i hverdagen. Det betyder at ca. 37 % af alle udrykninger afgår senere end 5 
minutter efter modtagelse af alarmen. Dette medfører endvidere, at et betydeligt antal udrykninger ikke når 
frem til tættere bebyggelse m.v. indenfor 10 minutter efter modtagelse af alarmen.  
 
  

 
1 BEK nr. 1085 af 25/10/2019 § 5, stk. 2. 

2 BEK nr. 1085 af 25/10/2019 § 7. 

3 Plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen 2016. 
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Ad 3) Arbejdsmiljø. 

Nordsjællands Brandvæsen skal som alle andre virksomheder overholde arbejdsmiljølovgivningen, herunder 
tilstræbe at skabe ”et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse 
med den tekniske og sociale udvikling i samfundet”4. Endvidere skal det iagttages at ”Arbejdet skal planlæg-
ges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt” og at ”An-
erkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges”5. Kon-
kret er der i branchen især fokus på at imødegå brandfolks eksponering for kræftfremkaldende og øvrige 
sundhedsfarlige stoffer, samt at tilrettelægge arbejdet så tunge løft, træk og skub undgås eller foretages 
forsvarligt. Nordsjællands Brandvæsen har behov for at styrke indsatsen mod brandfolks udsættelse for 
sundhedsfarlige stoffer, samt sikre at køretøjer og materiel understøtter et godt arbejdsmiljø – p.t. rådes 
over en del ældre køretøjer som ikke er hensigtsmæssigt indrettet. 

 
Løsninger 
 
Med henblik på at imødegå ovenstående udfordringer har der være forelagt flere løsningsmodeller for Be-
redskabskommissionen, der har besluttet, at der skal arbejdes videre med en model, som primært imødegår 
udfordringen vedrørende afgangs- og responstider, og i mindre grad udfordringen vedr. anvendelse af nær-
meste ressource. Modellen løser derfor ikke alle udfordringer i lige høj grad og skal som tidligere nævnt ses 
som første skridt i en proces i sammenhæng med kommende RBD. 
 
Herudover iværksættes tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet. 
 
Konkret introduceres flg. ændringer: 
 

 Styrket bemanding i dagtimerne. 
 Styrkelse af arbejdsmiljø (køretøjer/materiel). 

 
Kommentarer til og vurderinger bag løsningen 

 
En aftale med Beredskab Øst om betjening af Holteområdet har været overvejet. En sådan aftale ville løse 
udfordringen omkring anvendelse af nærmeste ressource. Aftalen vil imidlertid kun i meget begrænset om-
fang løse udfordringen omkring forbedring af afgangs- og responstider. Det ville således kun være de alar-
mer, der ligger i pågældende område, ca. 50 udrykninger pr år ved betjening hele døgnet, som vil opleve en 
forbedret responstid. Et udvidet samarbejde vil indgå i overvejelserne ifm. udarbejdelse af kommende RBD. 
 
Ansættelse af fuldtidspersonale i dagtimerne skal sikre en pålidelighed i beredskabet i dagtimerne, som er 
udfordret i dag. Ca. 44 % af alle udrykninger (2017-2019) ligger på hverdage i tidsrummet 07-17. Fast be-
manding med to personer på to stationer vil muliggøre hurtigere afgang i ca. 21 % af alle udrykninger (de 
udrykninger der forekommer i de to udvalgte stationers eget område), og vil kunne understøtte i de øvrige 
udrykningsområder i ca. 3 % af alle udrykninger. I alt medfører dette en forbedring for ca. 225 udrykninger 
pr. år. Tidsrum for og geografisk placering af den faste bemanding kan evt. tilpasses løbende afhængigt af 
eventuel udvikling i udfordringerne.    
 
Som en yderligere potentiel afledt effekt kan modellen have betydning for udfordringen vedr. anvendelse af 
nærmeste ressource, idet udrykninger fra station Birkerød vil kunne afgå hurtigere end ved nugældende 
forhold, og således hurtigere kunne støtte op i Holteområdet.  
 

 
4 LBK nr 674 af 25/05/2020 § 1. 

5 LBK nr 674 af 25/05/2020 § 38. 



Plan for Risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 

8 

Fremrykning af investeringer i køretøjer og materiel medvirker til at løse de udfordringer, der presser sig på 
for at tilgodese et tilfredsstillende arbejdsmiljø for brandfolkene på et skadested. Der er en række af køretø-
jer, der skal udskiftes indenfor en årrække, men fremrykning af investeringerne, herunder i to speci-
alsprøjter, vil både medvirke til at få introduceret mere ergonomisk hensigtsmæssigt indrettede køretøjer, 
samt give mulighed for anvendelse af specialudstyr i hele dækningsområdet. Nye køretøjer vil endvidere 
imødegå udfordringer omkring støj og partikeludledning. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der fra 
beslutning om anskaffelse af et nyt brandkøretøj og til idriftsættelse af køretøjet kan gå 1½ - 2 år. Bestilling 
af køretøjer planlægges gennemført i samarbejde med flere andre beredskaber af hensyn til ensartet opbyg-
ning og fordelagtig pris.  Desuden videreudvikles ”Ren brandmand” koncept, som er essentielt i forhold til at 
minimere brandfolks eksponering for sundhedsskadelige stoffer på et skadested. 
 
Konklusion 

 
Løsningen vurderes at have flg. effekt på de tidligere nævnte udfordringer: 
 
 Effekt på:  
Forslag: Afgangs- og respon-

stider 
Anvendelse af nær-
meste relevante 
ressource  

Arbejdsmiljø Bemærkninger 

Styrket bemanding i 
dagtimerne 

Der vil være en posi-
tiv effekt på ca. 200-
225 udrykninger pr. 
år.  

Vil forbedre betje-
ningen af Holteom-
rådet i dagtimer. 

Ingen. Kun dækning i tids-
rum med størst ud-
fordring, typisk i 
dagtimerne. Mulig-
hed for støtte i øvrigt 
dækningsområde. 

Arbejdsmiljø Ingen. Ingen. Vil medvirke til for-
bedring. 
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1 Baggrund for udarbejdelse af plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjæl-
lands Brandvæsen   

  
Nordsjællands Brandvæsen har udarbejdet denne rapport for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal 
kommuner. 
 
Baggrunden for udarbejdelse af plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet er den politi-
ske aftale om redningsberedskabet efter 2002, hvor et enigt folketing fastlagde, at redningsberedskabet i 
den enkelte kommune skal opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici samt at redningsberedskabets 
forebyggende aktiviteter skal styrkes. 
 
Konkret indebærer det, at kommunens redningsberedskab skal identificere og analysere risici i kommunen. 
På basis af denne analyse skal kommunalbestyrelsen fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet 
samt dets organisation, virksomhed mv. omfattende forebyggende aktiviteter såvel som det operative be-
redskab, jf. bekendtgørelse nr. 1085 25. oktober 2019 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. I 
praksis er kommunalbestyrelsens fastlæggelse af serviceniveauet, i medfør af Samordningsaftale for Nords-
jællands Brandvæsen af 1. juni 2016, henlagt til beredskabskommissionen for det samordnede beredskab. 

2 Forløb for arbejdet 

Nordsjællands Brandvæsen har siden marts 2020 arbejdet med denne proces, hvor en bredt repræsenteret 
arbejdsgruppe under ledelse af Myndighed og Kursus har arbejdet på projektet. Der er indledningsvist arbej-
det med risikoidentifikation, dvs. kortlægning, dokumentation og kategorisering af risici i Nordsjællands 
Brandvæsens område. Bl.a. er der indsamlet information om risici gennem udrykningsstatistikker, brand-
synsregister, virksomhedsregister, kommune- og lokalplaner. 
 
Herefter er der arbejdet med risikoanalyse, dvs. analyse af de risici, der er identificeret i risikoidentifikatio-
nen med henblik på at fastlægge omfanget af kommunens risici samt efterfølgende at fastlægge relevante 
indsatskapacitetsniveauer og udpege relevante forebyggelsestiltag. 
 
Resultaterne af dette arbejde er dokumenteret i bilag 1-8, som er vedlagt denne rapport. Rapport + bilag 
danner grundlag for forslag til den fremtidige organisering af Nordsjællands Brandvæsen, som præsenteres i 
det følgende. 
 
Nærværende rapport er en videreudvikling af rapporten fremlagt for Beredskabskommissionen på møder d. 
24/11-2020 og 23/3-2021 idet rapporten indeholder løsningsforslag, som er udarbejdet med udgangspunkt i 
drøftelserne på mødet samt efterfølgende dialog. 

3 Opbygning af planen 

Plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen er opbygget af følgende overordnede 
afsnit: 
 

 Beskrivelse af risikoprofil for Nordsjællands Brandvæsens område, herunder data og statistik for de 
seneste år. Endvidere kort beskrivelse af erfaringer med det nuværende beredskab. 

 Forslag til fremtidig opbygning af Nordsjællands Brandvæsen i form af: 
o Opbygning af det operative beredskab 
o Opbygning af de forebyggende aktiviteter 

 Opsummering af anbefalinger. 
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4 Nordsjællands Brandvæsens risikoprofil 

4.1 Kommunerne 

Nordsjællands Brandvæsens dækningsområde omfatter: 
 
Kommune Antal/indbyggere Areal/km2 

Allerød 25.637 67,4 

Fredensborg 40.971 112,1 

Hørsholm 24.814 31,3 

Rudersdal 56.623 73,3 

I alt 148.045 284,1 

Kilde: Danmarks Statistik, 3. kvartal 2020. 

4.2 Risikoobjekter 

Som en del af analyse arbejdet for den risikobaserede dimensionering er kommunerne gennemgået for risi-
koobjekter som grundet stedets karakter, størrelse, kulturarv, brandfarlige oplag, steder med mange menne-
sker m.m. kan udgøre en særlig udfordring i forbindelse med en hændelse (se detaljer i bilag 2). 
 
Disse objekter er for en dels vedkommende anvendt som baggrund for kapacitetsanalysen (bilag 4), for at 
identificere særlige tiltag der skal bruges under et indsatsforløb, samt fastlægge hvilken indsatskapacitet der 
er relevant ved opgaveløsningen. 
 
Udvalgte Identificerede risikoobjekter i Nordsjællands Brandvæsens område er: 
 
 Kulturværdier i form af Fredensborg Slot, Kokkedal slot og museer som Gl. Holtegaard, Karen Blixen Mu-

seet og Rungstedlund, Louisiana og Nivaagaards Malerisamling. 
 Virksomheder med brandfarlig produktion eller oplag som Shurgaard og NEFF lagerhoteller, DHL højlag-

re, Bruel & Kjær, Totax Plastik, og virksomheder med kemikalieoplag som ALK, Chr. Hansen og Janssen-
Cilag og større genbrugspladser som Toelt Losseplads, samt affaldsforbrændingsanlæg som Norfors. Der 
er dog ingen virksomheder i området som er omfattet af reglerne for særligt risikobetonede virksomhe-
der, jfr. risikobekendtgørelsen (BEK nr. 372 af 25/04/2016). 

 Trafikinfrastruktur i form af S-tog, kysttogbanen, motorveje samt godstransporter på motorveje. Såvel 
Hillerød- som Helsingørmotorvejen er stærkt trafikerede hovedfærdselsårer til/fra København. Lystbå-
dehave i Nivå, Rungsted og Vedbæk. 

 Naturområder som Esrum Sø, Vaserne, Rude Skov, Sjælsø og Øresundskysten 
 Større forsamlingssteder i form af Trommen i Hørsholm, Mantziusgården i Birkerød, Mungo Park, Kirke-

havegaard og Birkerød Idrætscenter. 
 Hoteller og steder med overnattende gæster som kursuscentre som Forsikringsakademiet og Ellesøhus, 

Comwell i Birkerød, Udrejsecenter Sjælsmark, Center Sandholm, Hotel Marina i Vedbæk og en række 
store plejehjem. Særlige plejeinstitutioner for multihandicappede i Ebberød-området. 

 Boligområder i form af parcelhusområder, etagebyggeri, heriblandt bygninger på over 3. sal samt land-
områder med rideskoler, stutterier og stråtækte ejendomme. 

 
Ovenstående er ikke en statisk oversigt da, nye risici kan opstå i forbindelse med f.eks. opførelse af bygnin-
ger som storcentre, biografer, virksomheder og ændrede driftsforhold i virksomheder. Risici kan forsvinde 
ved f.eks. flytning af en godsterminal, lukning af en farlig virksomhed, eller når gamle brandfarlige boliger 
saneres. Redningsberedskabet skal løbende identificere og analysere disse ændringer, før der kan tages stil-
ling til, om og hvordan de evt. har indflydelse på brandvæsenets dimensionering. For at være på forkant med 
kommende ændringer i udrykningsområdet gennemses kommune- og lokalplaner løbende. 
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4.3 Geografisk placering af udrykninger 

I de følgende afsnit opsamles de vigtigste resultater af analyse af udrykningsdata for perioden 2017-2019. 
Den samlede analyse af udrykningsdata fremgår af bilag 1. 
Udrykningerne har været fordelt i det meste af slukningsområdet, dog flest udrykninger i byområderne og på 
hovedfærdselsårer.  
 

 

Udrykninger i perioden 2017-2019 fordelt på hændelseshovedgrupper 
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Ud fra udrykningernes placering er der konkluderet følgende: 
 
 Koncentration af udrykninger er størst i byområderne Humlebæk, Nivå, Holte, Birkerød, Allerød, Nærum, 

Fredensborg, Kokkedal og Hørsholm, samt på hovedfærdselsårerne Strandvejen, Helsingørmotorvejen, 
Hillerødmotorvejen samt forlængelsen og Kongevejen. 

 
 Blinde alarmer fordeler sig nogenlunde jævnt i kommunerne og forårsages næsten alle af automatiske 

brandalarmanlæg. 
 
 Miljøopgaver ses primært på vejnettet i bymæssige områder. 
 
 Redningsopgaver er primært på hovedfærdselsårerne, i forbindelse med færdselsuheld. Desuden ses 

redningsopgaver langs kysten og ved søerne. 
 

 Brandopgaver har været i hele området, dog med højere koncentration i og omkring tættere bebyggede 
områder. 
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4.4 Omfanget og typen af udrykninger 

Der har i de undersøgte periode i gennemsnit været 942 udrykninger pr. år i Nordsjællands Brandvæsens 
område svarende til 2,58 udrykning pr. døgn. Det svarer afrundet til én alarm pr. 157 indbyggere pr år. Gen-
nemsnittet i Region Hovedstaden er til sammenligning én alarm pr. 116 indbyggere pr. år. Nordsjællands 
Brandvæsens område har således en lavere alarmhyppighed end regionen som helhed.  
 
Fordeling på reelle, blinde og falske alarmer 

Udrykningerne i Nordsjællands Brandvæsens samlede slukningsområde fordeler sig på 1.257 som reelle 
alarmer (44,5 %) og 1.526 på blinde og falske (55,5 %). Det ligger tæt på regionens gennemsnit for samme 
periode, hvor 43,2 % er reelle alarmer og 56,8 % blinde og falske alarmer. Andelen af blinde alarmer er dog 
højere hos NSBV end hos nærmeste naboberedskaber. En mulig forklaring er et relativt højere antal automa-
tiske brandalarmeringsanlæg i NSBVs område end hos de nærmeste nabobredskaber. 
 

Udrykningsdata for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2019 fordelt på alarmtype. Tilsvarende data fra 

naboberedskaber samt alle beredskaber i Region Hovedstaden indsat til sammenligning. 

 
Fordeling på reelle opgavetyper: brand, redning og miljø 

 
 

 

 

 

 

 

Udrykninger 2017-2019 fordelt på opgavetype 

 

Det svarer til, at der i gennemsnit er 8,1 reelle opgaver om ugen fordelt på 4,6 brandopgaver, 1,6 rednings-
opgaver, 1,1 miljøopgaver og 0,6 andre opgaver om ugen. 
 

Fordeling på meldingsgrupper 

De 10 hyppigste meldingstyper er: 
1 ABA-anlæg 54,6 

2 Bygningsbrand 8,1 

3 Mindre forurening 5,9 

4 Færdselsuheld 5,4 

5 Naturbrand 5,3 

6 Indsatsleder 4,8 

7 Transportmidler (brand) 4,6 

8 Container/affald (brand) 2,6 

Alle 4 kommuner – sammenlignet med regionale og naboberedskabers tal 
 Alarmtype (an-
tal) 

Total NS-
BV 

% Total  
FBBR 

% Total 
Helsin-
gør 

% Total  
Ve-
stsjæl. 

% Region 
H 

% 

Reel alarm 1.257 44,
5 

2.80
1 

52 743 56 2.898 54 19.586 43,2 

Blind alarm 1.526 54 2.34
3 

43,
5 

564 43 2.417 45 24.664 54,4 

Falsk alarm 43 1,5 234 4,4 14 1 43 1 1.099 2,4 

Total 2826 100 5.37
8 

100 1.321 10
0 

5.358 10
0 

45.349 100 

Opgave (Antal ) Total % 

Brand 725 57,6 

Redning 253 20,2 

Miljø 179 14,3 

Andet 100 7,9 

Total 1.257 100,0 
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9 Rednings.- drukneulykke 1,3 

10 Skorstensbrand 1,2 

 
Fordeling på måneder  

Antal udrykninger varierer fra 200 til 282 udrykninger i gennemsnit pr. måned i perioden med top i septem-
ber måned og bund i februar måned.  
 
Fordeling på ugedage  

Der er i alt 404 udrykninger pr. ugedag på de tre år svarende til 135 udrykninger pr. ugedag pr. år. Udryknin-
gerne ligger nogenlunde fordelt på ugens dage, dog generelt højere på hverdage (pga. et højere niveau af 
blinde alarmer). Antallet af reelle alarmer er således jævnt fordelt på alle ugedage. 
 
Fordeling på tid på døgnet  

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
 
Der er i gennemsnit 0,11 udrykninger pr. time eller en udrykning for hver 9. time. 
 
På hverdag fra kl. 06:00 til kl. 18:00 i perioden ligger 50 % af udrykningerne. 
På alle ugens dage fra kl. 06:00 til kl. 18:00 i perioden ligger 65 % af udrykningerne. 
 
Jul og nytår 

I julen 24/12 kl. 00:01 til 26/12 kl 23:59 er der et forhøjet niveau af udrykninger (7,7 udrykninger pr. døgn 
mod normalen på 2,58 udrykninger). I nytårsdøgnet (31/12 kl. 00:01 til 1/1 kl. 23:59) har der i gennemsnit 
over årene 2017-2019 været 17 udrykninger, altså ca. 6,6 gange så mange udrykninger som på et normal-
døgn. 
 

Samtidige udrykninger 

I alt 257 gange, svarende til ca. 9 % af alle udrykninger, har der har været samtidige udrykninger i de 4 kom-
muner, opgjort som antal udrykninger, hvor der er indtruffet en alarm i en vilkårlig af de 4 kommuner inden 
sidste køretøj har meldt klar fra foregående alarm, eller – hvor klarmeldingstidspunktet ikke er oplyst – hvor 
der er indtruffet alarm mindre end 30 minutter efter forrige alarm. 
I alt forekommer der samtidige udrykninger ca. 7 gange om måneden i slukningsområdet som helhed. 
 

Tilkaldte assistancer  

Der har i perioden været 14 hændelser, hvortil der er kaldt assistance fra nabokommuner eller Beredskabs-
styrelsen. Der er ikke medtaget udrykninger, hvor der er samarbejdsaftaler med det daglige beredskab, fx 
med Helsingør Kommunes Beredskab St. Espergærde som er primær udrykningsstation. 
Ydede assistancer 

Der har i perioden været 27 tilfælde, hvor der har været ydet assistance til andre kommuner end de 4, der 
indgår i Nordsjællands Brandvæsen, udover samarbejdsaftalen med Helsingør Kommunes beredskab om 
primær udrykning til svære redningsopgaver med pionerberedskabet og dykkerberedskabet.   
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4.5 Afgangstider og responstider 

Nordsjællands Brandvæsen skal i den operative drift, overholde dels Bekendtgørelse om risikobaseret di-
mensionering, dels det af beredskabskommissionen fastsatte serviceniveau. 
 
Afgangstid fra modtagelse af alarmering og til førsteudrykningen afgår fra brandstationen fremgår af BEK nr. 
1085 af 25/10/2019 – Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsbered-
skab § 7, hvori det fremgår, at udrykningen skal afgå snarest, dog inden for 5 min. 
 
De i nugældende plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen fastsatte servicemål er 
at: 
 
 Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af det primære 

pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen. 
 De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tætte-

re, sammenhængende bebyggelse skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af et pumpekø-
retøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmen. 

 Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et pumpekøretøj, eller et andet for opga-
ven relevant specialkøretøj, indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen i mindst 98 % af alle tilfæl-
de. 
 

I det følgende gennemgås status på disse servicemål i perioden 2017-2019. 
 
  



Plan for Risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 

16 

Afgangstider 

Nedenfor vises fordelingen af afgangstider for alle alarmer (der er set bort fra kørsel 2, alarmer uden for eget 
område, og alarmer med åbenlyse fejlregistreringer). 
 

 
Den gennemsnitlige afgangstid er 4 minutter 37 sekunder. 
 
 

Responstider 

 
Nedenfor vises fordelingen af responstider for alle alarmer (der er set bort fra kørsel 2, alarmer uden for 
eget område, og alarmer med åbenlyse fejlregistreringer): 
 

 
 
Ca. 97 % af udrykningerne afvikles med en responstid på 15 minutter eller derunder. 
 
Den gennemsnitlige responstid er 9 minutter 14 sekunder.  
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Figuren viser ikke noget om, hvordan responstiderne fordeler sig i områder, hvor der efter nugældende RBD 
er planlagt for maks. 10 minutters responstid (tættere bebyggelse etc.).  
 
Grafen herunder viser antallet og døgnfordelingen af udrykninger, hvor responstiden er mere end 10 minut-
ter fra modtagelsen af alarmen og ligger indenfor 10 minutters serviceområdet.  
 

0
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Ankomst >10 min. i tættere bebygget område

 
 
Døgnfordelingen er interessant i forhold til udfordringer med rekruttering af deltidsmandskab, især deltids-

mandskab der kan indgå i beredskabet i dagtimer.  

Kortet nedenfor viser geografisk placering af udrykninger, hvortil responstiden har været mere end 10 mi-

nutter. Som baggrund vises servicekort udarbejdet i ODIN, hvor den lyseblå farve viser det teoretiske 10 

minutters serviceområde. 698 af udrykningerne (på 3 år) ligger indenfor det teoretiske 10 minutters service-

område. Ikke alle disse udrykninger, men dog en betydelig andel, er til områder der kan defineres som ”Tæt-

tere bebyggelse” iht. servicemålene. Det ses endvidere, at der er en del udrykninger med responstid over 10 

minutter til Nivå-området og Humlebæk syd, som ligger på kanten af (og udenfor) det teoretiske 10 minut-

ters serviceområde. 
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Sammenfatning 

Data viser, at der er udfordringer med såvel afgangstider som responstider. Der er naturligvis en vis sam-
menhæng ml. afgangs- og responstider, idet en længere afgangstid også medfører større sandsynlighed for, 
at responstiden ikke overholdes. 
 
Oftest skyldes problemer med at afgå rettidigt fra brandstationen, at der møder for få deltidsbrandfolk ind 
på brandstationen ved alarm, eller at de møder for sent ind. En problemstilling der er mest udtalt i dagti-
merne. 
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Ses på data opgjort over de 3 undersøgte år er der en tendens til, at udfordringerne med overholdelse af 
servicemålene er stigende, jfr. tabel nedenfor. 
 
 2017 2018 2019 
Gennemsnitlig afgangstid 04:28 04:42 04:46 
Gennemsnitlig responstid 09:10 09:15 09:25 
Udvikling i afgangs- og responstid ved Nordsjællands Brandvæsen i perioden 2017-2019. 

Kilde: Beredskabsstyrelsen, Redningsberedskabet i tal 2019. 

4.6 Erfaringer med nuværende beredskab 

4.6.1 Ændringer gennemført med RBD2016 

I forbindelse med fastlæggelsen af det nuværende beredskab blev der i plan for risikobaseret dimensionering 
af Nordsjællands Brandvæsen i 2016 besluttet flg. primære tiltag: 
 
 Samkøring mellem stationer, således at der ofte disponeres køretøjer fra flere stationer til samme opga-

ve. Herved kunne antallet af køretøjer, samt den nødvendige bemanding i førsteudrykningen på de en-
kelte stationer reduceres. 

 Antallet af drejestiger i hele udrykningsområdet blev reduceret fra 4 til 2 ud fra en viden om, at drejesti-
gen oftest fungerer som mandskabstransport og sjældent som den specialressource som køretøjet er. 
Drejestigerne blev placeret på brandstationerne i Hørsholm og Birkerød. Drejestige skulle/skal fortsat 
disponeres til samme opgaver som tidligere, men kunne nu også komme fra nabo- og ikke lokalstation. 

 Antal og placering af tankvogne blev tilpasset, således at der fremadrettet var/er tankvogne på brandsta-
tionerne i Fredensborg og Allerød, og tanksprøjter på øvrige stationer (Espergærde undtaget). 

 Pionérvogn med bl.a. tungt frigørelsesmateriel blev etableret og placeret på brandstationen i Fredens-
borg i samarbejde med Helsingør Kommunes Beredskab. 

 Indsatslederbetjeningen blev fastlagt som to indsatsledere på vagt døgnet rundt i henholdsvis ”Nord” og 
”Syd”. Mulighed for gensidig støtte. 

 
Erfaringerne med beredskabet siden 2016 har for de nævnte enkelte elementer vist følgende:  
 
Samkøring mellem stationer 

Den overordnede strategi med at sammensætte udrykninger med køretøjer fra flere stationer har ikke i for-
bindelse med statistikindsamling og –bearbejdning, eller erfaringer fra hverdagen, vist betydelige eller sy-
stematiske udfordringer. Da alle køretøjer som indgår i picklisten til samme hændelse disponeres samtidig, 
og da der som udgangspunkt disponeres følgekøretøjer fra nærmeste nabostation, opleves ”forsinkelsen” på 
3. køretøj oftest som af mindre betydning. En medvirkende årsag hertil kan være, at følgekøretøj fra nabo-
station kan afgå, når blot to deltidsbrandfolk er mødt ind til alarmen. Der opnås endvidere større robusthed 
ved at kunne trække på mandskab fra flere stationer ved samme hændelse, idet der ved disponering af to 
stationer i stedet for én, er større sandsynlighed for, at der kan afgås med tilstrækkeligt mandskab. Det skal 
dog tilføjes, at forsinkelsen på køretøj fra nabostation potentielt kan vise sig kritisk i en egentlig redningssi-
tuation (se mere i efterfølgende afsnit). De udfordringer, der konstateres ift. afgangs- og responstider, kan i 
næsten alle tilfælde henføres til et generelt problem med at have et tilstrækkeligt antal deltidsbrandfolk til 
rådighed, især i dagtimer på hverdage. 
 

Reducering i antallet af drejestiger 

Som en del af samkøringsstrategien omtalt ovenfor, disponeres drejestiger til relevante hændelser i det sam-
lede dækningsområde fra to brandstationer. Dette giver i de tilfælde, hvor hændelsen indtræffer i én af de 
tre øvrige brandstationers dækningsområde, en forsinkelse i forhold til tidligere. Når drejestigen afgår retti-
digt er forsinkelsen oftest uden betydning, og der er ikke siden implementering af nugældende plan konsta-
teret alvorlige mangler som følge af ændringen. Dette skal dog ses i lyset af, at drejestigen kun sjældent be-
nyttes til egentlige redningsopgaver, selvom dette er dens primære formål. Der har været ”nær ved” hæn-
delser, hvor drejestigen potentielt skulle have været i brug, men har været relativt længe undervejs (længere 
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end det fastsatte serviceniveau), hvilket dog – som nævnt under ”Samkøring mellem stationer” – har skyld-
tes en lang afgangstid pga. manglende/forsinket fremmøde af deltidsbrandfolk. I gennemsnit har drejesti-
gerne haft en responstid på 14 minutter 22 sekunder, når de har betjent nabodistrikter. 
 
I det oprindelige planforslag til RBD2016 var der lagt op til et drejestigesamarbejde med Beredskab Øst. Det-
te blev fravalgt efter en nærmere analyse, og der blev i stedet anskaffet særligt stigemateriel til St. Nærum. 
Der har ikke været gjort erfaringer med dette. 
 
Reducering/rokering af tankvogne 

Med hensyn til tankvogne så blev der foretaget en omrokering ved RBD2016. Tankvogne udgør en del af 
vandforsyningen til brandslukning, og spiller primært en rolle ved mellemstore og store indsatser, i områder 
hvor der ikke er adgang til brandhaner. Da der altid er sikret en vis vandforsyning med de primære køretøjer 
på alle brandstationer vurderes en længere responstid for tankvogne ikke at spille en betydelig rolle for 
førsteindsatsen. Fremadrettet vurderes tankvogne og vandforsyning generelt i forhold til en forventet reduk-
tion i udbredelsen af brandhaner jf. Plan for vandforsyning, se også afsnit 5.2.3. 
 
Pionérvogn 

Med vedtagelsen af RBD2016 blev anskaffet en pionérvogn, som blev placeret på brandstationen i Fredens-
borg. Dette blev gjort for at styrke pionérberedskabet med f.eks. tungt frigørelsesmateriel, bl.a. i erkendelse 
af, at der i dækningsområdet er en forholdsvis høj hyppighed af trafikuheld, se afsnit 4.4. Placeringen på 
Fredensborg skete bl.a. af hensyn til at fordele specialfunktioner på de enkelte brandstationer, således at der 
opnås en vis robusthed, samt at udjævne antal af alarmer på den enkelte brandstationer, så der ikke er en 
uforholdsmæssig høj belastning på enkelte stationer. Til gengæld er der en risiko for, at pionérvognen er 
længere tid undervejs til opgaverne, da mange færdselsuheld indtræffer på hovedfærdselsårer, som er pla-
ceret et stykke fra brandstationen i Fredensborg. Pionérvognen har været aktiveret 11 gange i 2019 (eneste 
hele år hvor der har været data for pionérvognen) med en gennemsnitlig responstid på lige over 17 minut-
ter. En forholdsvis lang responstid som dog skal vurderes i lyset af, at pionérvognen udgør ofte et supple-
ment, da der er basalt frigørelsesmateriel m.v. på primærkøretøjer på alle stationer. 
 
Indsatslederbetjening 

Indsatslederbetjeningen blev i 2016 fastlagt til at udgøres af to indsatsledere på vagt døgnet rundt, året 
rundt. Den ene dækker den nordlige del af slukningsområdet (stort set svarende til Fredensborg og Hørs-
holm kommuner), den anden den sydlige del af slukningsområdet (stort set svarende til Allerød og Rudersdal 
kommuner). Indsatslederne kan supplere hinanden ved samtidige eller større hændelser. Generelt vurderes 
ordningen at have været robust, idet der i den analyserede periode har været ganske få hændelser, hvor der 
har været anvendt mere end 1 indsatsleder på skadestedet, og hvor der i tilfælde af samtidige hændelser i 
samme indsatslederområde (sker gennemsnitligt 3-4 gange pr. måned jf. bilag 1) ikke har været udfordringer 
med at disponere den ”modsatte” indsatsleder hvor påkrævet. Erfaringer ved større hændelser har dog vist, 
at der kan være udfordringer med at tilvejebringe den rette og rettidige ledelsesstøtte til indsatslederen. 
 
Sammenfatning 

Gennemgående vurderes det, at strategien bag RBD2016 er hensigtsmæssig, og giver et godt udgangspunkt 
for efterlevelse af de fastsatte servicemål. Når der alligevel forekommer udfordringer med at efterleve servi-
cemålene, jf. de observerede afgangs- og responstider i afsnit 4.5, samt beskrivelserne ovenfor, skyldes det i 
overvejende grad, at en grundlæggende forudsætning bag strategien ikke holder. Det er på alle brandstatio-
ner en forudsætning, at en bemanding med 1 holdleder + 5 brandmænd skal kunne afgå fra brandstationen 
inden 5 minutter. Det har i praksis vist sig vanskeligt og det opleves stadig vanskeligere, at rekruttere og 
fastholde deltidsbrandfolk, som bor og/eller arbejder så tæt på brandstationerne. 
 

4.6.2 Øvrige erfaringer 

Springpuder 
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Der har i perioden 2017-2019 i flere tilfælde været behov for at kunne opstille springpude. Anvendelse af 
springpude forekommer særdeles sjældent og havde ikke været aktuelt i en årrække op til vedtagelsen af 
RBD2016. Fastholdelse og opdatering af springpuder var derfor ikke prioriteret i RBD2016. Med de nævnte 
erfaringer i 2017-2019 i mente bør adgang til tidssvarende og godkendte springpuder genovervejes. Der 
henvises til BAR-vejledning om brug af springpuder ved brand og redningsopgaver.  
 

Ændrede byggematerialer m.v. 

Bygningsreglementet har igennem de senere års revisioner åbnet op for anvendelse af mere innovative byg-
gematerialer, herunder brændbare materialer i isoleringssystemer, facader, tagdækninger m.m. Desuden er 
konstateret en udvikling på sikringsområdet, som bl.a. betyder, at der i stigende grad opleves vanskeligheder 
med at nedbyde døre m.m. i forsøget på at skaffe adgang til det brandramte område. Anvendelse af ny tek-
nologi vil kunne forbedre brandvæsenets indsatsmuligheder, således at en hurtigere og mere effektiv indsats 
kan opnås. Eksempelvis vil skæreslukkersystemer kunne anvendes til dels at forbedre mulighederne for at 
skaffe adgang gennem ellers svært nedbrydelige døre m.v., dels at kunne medvirke til en hurtigere og mere 
effektiv brandslukning. 

4.7 Øvrige forhold 

4.7.1 Anvendelse af nærmeste ressource 

Der er i bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, ind-
ført krav om, at der skal afsendes nærmeste relevante ressource til en hændelse, uden skelen til kommune-
grænse eller grænser mod naboberedskaber. Dette har især betydning i dækningsområdets sydvestlige hjør-
ne (Holteområdet), hvor naboberedskabet mod syd, Beredskab Øst, vil kunne være fremme flere minutter 
før egne ressourcer. Se kortudsnit næste side. 
 
Området består primært af beboelse i parcelhuse/villaer, samt etageejendomme i området omkring Konge-
vejen. Der er ingen industri i området, men et antal særlige objekter, hvoraf en del fremgår af risikoidentifi-
kationen: 

 Skovbrynet plejeboliger, Søengen 
 Beskyttede boliger, Dronninggårds Allé 
 To folkeskoler – Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole 
 Holte Midtpunkt, Kongevejen/Holte Stationsvej – mindre butikscenter 
 Rudersdal Rådhus, Øverødvej 2 – administration, fredet bygning 
 Vejlesøhus Efterskole 
 Holte Station – S-tog 

 
Området vurderes i forhold til risici ikke at skille sig ud fra det øvrige dækningsområde. 
 
Tilsvarende gør sig gældende i Humlebækområdet hvor Helsingør Kommunes Beredskabs brandstation i 
Espergærde kan være hurtigere fremme. Her er der i forvejen indgået aftale med Helsingør Kommunes Be-
redskab om dækning af Humlebækområdet. Denne aftale videreføres. 
 
Endelig er der enkelte områder grænsende til naboberedskabet mod vest, Frederiksborg Brand- og Redning, 
hvor der kan være mindre tidsmæssige gevinster ved at lade naboberedskabet dække (gælder begge veje). 
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Illustration af dækningen af Holteområdet fra brandstationerne i Birkerød og Nærum (med rød skravering), 

og fra brandstationen i Lyngby (blågrå). Der er regnet med 3 minutters forskel i afgangstid, baseret på faktisk 

observerede afgangstider. Markeringerne svarer til responstider op til 7 minutter. 

 

4.7.2 Arbejdsmiljø 

Arbejdstilsynet har gennem de seneste år øget fokus på arbejdsmiljøet ved alle landets beredskaber. 
 
Kræftrisiko 
En konstateret overhyppighed af kræft blandt brandfolk har gjort at arbejdstilsynet i stigende grad har haft 
fokus på kræftforebyggende tiltag. 
 
Nordsjællands Brandvæsen har igangsat projekt ”Ren Brandmand”, som skal sikre, at brandmændene efter 
indsats hurtigst muligt kommer ud af beskidt indsatsbeklædning. Der er indrettet en trailer med rent tøj og 
poser til brugt tøj, som medbringes til skadesstedet, så brandmændene efter endt arbejdsudførelse kan skif-
te til rent tøj. Det brugte tøj placeres i vandopløselige poser, som kan puttes direkte ind i industrivaskema-
skiner, når holdet returnerer. Der er endvidere fokus på håndtering af kontamineret udrustning og materiel 
på brandstationerne, hvilket på sigt kan kræve tilpasning eller ombygninger på de enkelte stationer, så de 
kan opdeles i rene/urene områder. 
 
Arbejdstilsynet har endvidere fokus på kræftrisikoen ved køretøjernes udledning af dieseludstødningspartik-
ler både i garager og på skadessteder, hvor en dieselmotor oftest vil køre under hele indsatsen. Af Nordsjæl-
lands Brandvæsens 19 store udrykningskøretøjer er der aktuelt 8 køretøjer uden partikelfilter. 
 
Belastninger ved løft, skub og træk 
Arbejdstilsynet har også interesseret sig for belastningen af medarbejderne ved løft, skub og træk. Her er 
køretøjernes indretning og materiellets vægt af afgørende betydning. Som udgangspunkt skal det ved in-
dretning af et køretøj sikres at tunge, skæve løft og vrid kan undgås. I overensstemmelse med AT vejledning 
D.3.1 af sep. 2005 skal de maksimale vægte i figuren herunder kunne efterleves. 
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Figur. Maksimal vægt for en byrde i forhold til højde. Område A) maksimalt 5 kg i en højde over 170 cm. B) op 

til 25 kg i en højde op til 170 cm. C) op til 50 kg i en højde op til 90 cm. Uagtet højdeangivelserne skal det 

være muligt at løfte byrden iht. ovennævnte AT vejledning. Alle angivne højder er regnet fra terræn eller fast 

trædeflade (f.eks. trin/klap eller tilsvarende). 

 
På ældre køretøjer kan materiel i mange tilfælde ikke tages af køretøjer eller lægges på, så det opfylder Ar-
bejdstilsynets vejledning af 31. september 2005. Årsagen er, at brandbiler af ældre dato ikke er bygget til at 
overholde de nuværende retningslinjer. 
 
Vi er som arbejdsgivere forpligtet til at planlægge og tilrettelægge arbejdet, så risiko og belastning minime-
res. Samtidig skal vi sikre en effektiv indsats. Nordsjællands Brandvæsens køretøjer lever for de nyere køre-
tøjers vedkommende op til arbejdsmiljøkravene, men for de ældre er det nødvendigt med kompenserende 
tiltag, hvilket kan have betydning for effektiviteten på skadestedet.  
 
Generelt arbejdsmiljø 
Vi er som arbejdsgivere forpligtet til at sikre arbejdsmiljøet i såvel køretøjer som på skadesteder. I overens-
stemmelse med AT-bestemmelser om Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder er der ved stør-
re og længerevarende hændelser behov faciliteter, som kan sikre rimelig forhold vedr. toiletbesøg, soigne-
ring og bespisning. ”Ren Brandmand”-traileren indeholder en mindre mængde forplejning til langvarige ind-
satser, men toilet- og badefaciliteter er pt. ikke en del af konceptet. 
 

4.7.3 Vandforsyning til brandslukning 

De enkelte kommunalbestyrelser er ansvarlige for, at der sikres vandforsyning til brandslukning, jf. bekendt-
gørelse om risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet, nr. 1085 af 25. oktober 2019, § 1, stk. 3. 
For at sikre sammenhæng mellem muligheder for vandforsyning og de faktiske operative ressourcer, er Plan 

for vandforsyning til brandslukning under udarbejdelse. Planen forholder sig bl.a. til et stigende ønske fra 
forsyningsvirksomhederne om at nedlægge brandhaner på vandledninger med lav vandføring. 
 
Den overordnede strategi i Plan for vandforsyning til brandslukning er, at der i udrykningssammensætnin-
gerne er indeholdt en tilstrækkelig vandkapacitet til at iværksætte førsteindsatsen, og at der i tilfælde hvor 
en større/længerevarende slukningsindsats må forventes, planlægges for adgang til en kontinuerlig vandfor-
syning (brandhaner). Det forudsættes, at der i førsteudrykningen til melding om bygningsbrand o.l. frem-
bringes mindst 9000 l vand. 
 
Planen færdiggøres i 2021, så spørgsmålet er ikke endeligt afklaret på nuværende tidspunkt. En plan, som i 
videre udstrækning lægger op til nedlæggelse af brandhaner, vil kunne få indflydelse på dimensioneringen af 
Nordsjællands Brandvæsen. 
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4.7.4 Supplerende frivilligt beredskab 

I forbindelse med etableringen af Nordsjællands Brandvæsen er der sket en harmonisering af det frivillige 
beredskab. De frivillige har historisk set varetaget en række forskellige opgaver og med materiel, som har sin 
oprindelse i behovet i efterkrigstiden og koldkrigsperioden. Det frivillige beredskabs kapacitet og muligheder 
for at understøtte beredskabet matcher således i mindre omfang de aktuelle behov. 
 
Det er en udfordring at materiellet ikke er målrettet de opgaver, som fremadrettet med fordel bør kunne 
løses af det supplerende frivillige beredskab, samt at en del af de frivilliges materiel på grund af alderen ikke 
lever op til gældende arbejdsmiljøbestemmelser. 
 
Tilsvarende er de frivilliges uddannelse varieret og matcher kun i mindre grad de opgaver, som det frivillige 
beredskab bør kunne løse fremadrettet. 
 

4.7.5 Teknologiske udfordringer 

Den teknologiske udvikling i samfundet stiller til stadighed nye krav til brandvæsenet. Aktuelt fører særligt 
omstillingen til alternative og mere miljøvenlige energikilder til at der i relation til både bygninger og køretø-
jer sker en massiv udvikling og omstilling til nye teknologier. 
I indsatssammenhæng skaber dette især udfordringer i situationer, hvor batteriteknologi og elektricitet ind-
går. Med de nuværende teknikker, taktikker og materiel bliver beredskaberne i mange tilfælde udfordrede af 
den nye teknologi. Der sker således en løbende videns- og erfaringsopsamling, test af nye metoder og kon-
cepter i både ind- og udland. 
 

4.7.6 Klimahændelser 

Store regnskyl og oversvømmelser, samt andre vejrligsrelaterede hændelser forekommer oftere og oftere. 
Trods arbejdet med klimatilpasning indebærer dette at kommunerne i henhold til sektoransvaret oftere står 
med vejrligsrelaterede opgaver, hvor der skal pumpes vand væk fra infrastruktur, kommunale bygninger m.v. 
eller fjernes væltede træer m.v. 
 
Nordsjællands Brandvæsen oplever stigende forventninger fra såvel borgerne som kommunerne til at bered-
skabet i højere grad end blot den akutte fase kan medvirke ved håndtering vejrligsrelaterede hændelser. Det 
er i den sammenhæng afgørende at beredskabet tilpasses behovet, da klimahændelserne generelt øger 
presset på beredskabets ressourcer, idet hændelserne typisk rammer større geografiske områder og det 
derved det ikke er muligt at trække på naboberedskabernes ressourcer. 
 

4.7.7 Ledelsesstøtte 

Erfaringer fra større skadesteder, både hos NSBV og andre beredskaber, har vist, at indsatslederen ved så-
danne hændelser ofte har behov for ledelsesstøtte på skadestedet. Det kan være hjælp til dokumentation, 
samarbejde med øvrige beredskabsaktører, logistik, kommunikation m.v. 
 
Med det stigende fokus på betydningen af relevant ledelsesstøtte under indsats har indsatslederne gennem-
ført krævet kompetenceudvikling ved Beredskabsstyrelsen og der er løbende fokus på mulighederne for 
anvendelse af tekniske værktøjer, herunder værdien af nye teknologiske muligheder som eksempelvis an-
vendelse af droner. 
 
Med to indsatsledere på vagt ved Nordsjællands Brandvæsen kan der altid initialt trækkes på indsatsleder nr. 
2 ved behov for ledelsesstøtte. I situationer hvor der er behov for længerevarende støtte, medfører det dog 
en svækkelse af indsatslederdækningen så længe begge indsatsledere er optaget ved en større hændelse. 
Tilsvarende gør sig gældende i de situationer hvor Nordsjællands Brandvæsen i overensstemmelse med be-
redskabsplanen, med kort varsel og udenfor almindelig arbejdstid, skal kunne indtræde i forskellige krisesta-
be. 
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Beredskabet kan derfor i disse situationer være svækket på ledelsesniveau, indtil relevant ledelsesstøtte kan 
tilvejebringes. 
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5 Fremtidig opbygning af Nordsjællands Brandvæsen 

I dette afsnit beskrives først forslag til opbygning af det operative beredskab og dernæst forslag til omfang af 
de forebyggende aktiviteter. 
 
Opbygning af det operative beredskab tager dels udgangspunkt i gældende lovgivning, dels de af Bered-
skabskommissionens fastsatte servicemål. 
 
I forhold til gældende lovgivning skal krav i dimensioneringsbekendtgørelsen overholdes. Her er især kravet 
om afgang indenfor 5 minutter efter modtagelse af alarm relevant.  
 
Jf. beredskabskommissionens beslutning om serviceniveau på møde d. 22. april 2020 tages derudover afsæt 
i, at flg. overordnede servicemål skal overholdes: 
 
 Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af det primære 

pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen. 
 

 De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tætte-
re, sammenhængende bebyggelse skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af et pumpekø-
retøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmen. Se omstående kort over bebyggelsestæthed (målt 
på indbyggere). 
 

 Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et pumpekøretøj, eller et andet for opga-
ven relevant specialkøretøj, indenfor 156 minutter fra modtagelse af alarmen i mindst 98 % af alle tilfæl-
de. 
 

 Alle dele af slukningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder indenfor 177 minutter i mindst 98 % af 
alle tilfælde 

 
Servicemålene er uændrede i forhold til RBD2016. 
 

 
6 Følgekøretøjer der afsendes i førsteudrykningen regnes i denne sammenhæng som specialkøretøjer. 

7 Der er vurderet, at indsatslederen skal være fremme senest samtidigt med anden taktiske enhed, da der her vil være 

to holdledere, og derfor særligt behov for taktisk og teknisk ledelse på skadestedet. 
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Kort med visning af tættere bebyggelse 
i NSBVs område. 

Gul: < 25 indbyggere/ha

Orange: 25-50 indbyggere/ha

Rød: > 50 indbyggere/ha 
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5.1 Opbygning af det operative beredskab 

Det nuværende beredskab er beskrevet i detaljer i nugældende plan for risikobaseret dimensionering af 
Nordsjællands Brandvæsen (godkendt 2016). Det overordnede princip er, at sikre et ens serviceniveau i hele 
dækningsområdet ved, at sammensætte ensartede udrykninger ud fra meldingen med køretøjer og mand-
skab fra flere stationer. 
 
Køretøjerne er fordelt på stationerne som det fremgår på omstående figur. Desuden er angivet hvilken be-
manding, der skal kunne afgå fra hver station. 
 
Som beskrevet i afsnit 4.6-4.7 vurderes det på baggrund af analyser og erfaringer at være påkrævet, at til-
passe det operative beredskab for at kunne imødegå erkendte udfordringer. I afsnit 5.1.1 gennemgås model 
for fremtidigt operativt beredskab. 
 
Modellen skal ses som en videreudvikling af det eksisterende beredskab. De tilpasninger der introduceres i 
modellen har til formål at imødegå nogle af de erkendte udfordringer, og samtidig at pege i retning af en 
yderligere tilpasning af beredskabet på længere sigt i overensstemmelse med beslutninger og drøftelser i 
Beredskabskommissionen. 
 
Som nævnt i afsnit 4.7 skal udfordringer vedrørende skærpede krav til arbejdsmiljø, tilgængelighed af ny 
teknologi, nye principper for indsatsledelse/ledelsesstøtte på større skadesteder endvidere adresseres. Disse 
behandles i afsnit 5.2. 
 
Modelbeskrivelsen i afsnit 5.1.1 tager udgangspunkt i, at der bygges videre på det eksisterende beredskab. 
Der er derfor i beskrivelsen lagt vægt på de ændringer, der vurderes at imødekomme erkendte udfordringer, 
hvorfor beskrivelserne ikke er fuldstændig dækkende i alle detaljer. På en række områder fortages der ikke 
eller kun i mindre grad ændringer af det eksisterende beredskab, eksempelvis for flere specialberedskaber. 
Disse områder beskrives derfor ikke i de efterfølgende afsnit, men er naturligvis fortsat en del af det samlede 
serviceniveau. Der er for fuldstændighedens skyld medtaget supplerende beskrivelser af det samlede frem-
tidige beredskab i bilag 7. 
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Nuværende model, stationsplaceringer. Bemanding og køretøjer. Egne stationer, suppleret med Station Es-

pergærde i nord. 

  

Fredensborg 1+5
Autosprøjte
Tankvogn
Pionervogn

Espergærde 1+3
(Helsingør Kommunes 
Beredskab)
Autosprøjte

Nærum 1+5
Autosprøjte
Tanksprøjte
Jording og isbåd

Birkerød 1+5
Tanksprøjte
Drejestige

Allerød 1+5
Autosprøjte
Tankvogn
Slangetender

Hørsholm 1+5
Tanksprøjte
Tanksprøjte
Drejestige
Dykkervogn og båd
Gummibåd sø og hav
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5.1.1 Fremtidig model – eksisterende beredskab med styrket dagtimebemanding 

Formål 
 
Denne model har overordnet til formål, at forbedre respons- og afgangstider i dele af Nordsjællands brand-
væsens område, særligt i dagtimerne fra kl. 07 – 17, hvor hyppigheden af alarmer er størst, og hvor erfarin-
gerne fra nuværende RBD viser, at robustheden af beredskabet i dagtimerne ofte er udfordret. Samt at kun-
ne udnytte køretøjer med nyere teknologi i det samlede område. 
 
Modellen vil således medvirke til at sikre,  

 At afgangstid og servicemål forbedres i en del af brandvæsenets dækningsområde, men dog be-
grænset til dagtimerne. 

 At muligheden for hurtigere at afsende ressourcer til Holteområdet i dagtimerne forbedres.  
 At arbejdsmiljøet forbedres på flere punkter. 

 
Beskrivelse 
 
Overordnet skal denne model medvirke til at sikre pålidelighed ift. bemanding og hurtigere afgang af 2 
sprøjter i dækningsområdet i dagtimer på hverdage. Dette sikres ved at deltidsberedskabet understøttes 
med 2 mand på en station i hhv. den nordlige og sydlige del af dækningsområdet. Den ”faste” bemanding 
skal bestå af en holdleder og en chauffør. Modellen koordineres med indkøb og opbygning af 2 nye ”special” 
autosprøjter, som udover det materiel en konventionel autosprøjte medbringer, også indeholder specialma-
teriel, som kan understøtte en hurtigere, sikrere og mere effektiv indsats. Såfremt køretøjet skal løse opga-
ver i eget dækningsområde, som konventionel sprøjte, skal der afventes yderligere 2 deltidsbrandfolk, inden 
køretøjet kan afgå. Ved nugældende model kan der først afgås når 4 deltidsbrandfolk er mødt ind. Der place-
res en ”special” sprøjte på hhv. St. Birkerød og St. Hørsholm. Lokaliteterne er valgt ift. geografisk placering af 
udrykninger og centrale beliggenheder til understøttelse af hele NSBVs dækningsområde.  
 
Modellen er således baseret på en øget fast bemanding i dagtimerne på hverdage (som udgangspunkt tids-
rummet kl. 07 - 17), hvor statistikkerne viser der er en høj hyppighed af alarmer ud af det samlede antal 
alarmer (Ca. 44 %, se tabeller under understøttende data), og problemet med at bemande med deltids-
brandfolk, og dermed at kunne afgå til tiden, er størst. 
 
Hvis udviklingen nødvendiggør det, kan ressourcerne evt. flyttes til andre stationer, eller tidsrummet for den 
supplerende mandskabsdækning kan revurderes. 
 
Hvor det ved alarmering til nabostations udrykningsområde fremgår af meldingen, at der primært kan være 
behov for drejestige, kan det faste mandskab fremføre stigen i stedet for specialsprøjten. Sidstnævnte må da 
afvente bemanding med deltidsmandskab. 
 
For ikke at forringe muligheden for at køre med slukningskøretøj i St. Birkerød og St. Hørsholms dæknings-
områder, ved samtidig alarm når specialsprøjten er afsendt til anden opgave i nabostations dækningsområ-
de, fastholdes en ekstra tanksprøjte på St. Hørsholm, og der placeres supplerende et slukningskøretøj på St. 
Birkerød (evt. en reservesprøjte).  
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Fordele 
 Specialsprøjterne formodes at kunne afgå hurtigere end ved nugældende RBD, da første køretøj på 

de to stationer, kan afgå når de første 2 brandfolk er mødt. 
 Der kan indsættes med specialiseret materiel i hele dækningsområdet. 
 Der er med stor pålidelighed relativ hurtig støtte med 2 mand til nabostationer.  
 Responstiderne formodes forbedret i St. Hørsholm og St. Birkerød dækningsområde, idet der kun er 

behov for 4 yderligere brandfolk til at bemande alle køretøjer (1+5). 
 Et mindre antal udrykninger, skønnet ca. 3-5 % af alle, kan løses af specialsprøjten alene, hvortil det 

er tilstrækkeligt med reduceret mandskab. 
 Såfremt de pågældende stationers følgekøretøjer (drejestiger) skal assistere i nabostationernes 

dækningsområder, kan disse i særlige tilfælde afgå med øjeblikkelig udrykning med det faste perso-
nale. 

 Der vil med fordel kunne rekrutteres faste brandfolk blandt deltidspersonalet. 
 Kan delvist dækkes af uddannede deltidsbrandmænd. 
   
Modellen vil skønnet forbedre afgangs –og responstiden i op til 21 % af turene om året, nemlig de ture 
der ligger i St. Birkerøds og St. Hørsholms dækningsområder på hverdage ml. 07 – 17. 

 
Ulemper 

 Løser ikke udfordringer med afgangstider og responstider i hele dækningsområdet, og ikke udenfor 
dagtimer på hverdage. 

 Løser i mindre omfang udfordringer med anvendelse af nærmeste ressource. 
 Modellen differentierer serviceniveauet i dækningsområdet, idet udrykningssammensætningerne vil 

være forskellige i forskellige brandstationers dækningsområder. Endvidere vil de to stationsområder, 
hvor der indføres fast bemanding, opnå en større forbedring i afgangs- og responstider end de øvri-
ge. 

 Antallet af udrykninger, hvortil der skal tilkaldes deltidsbrandfolk i dagtimerne, vil falde en smule på 
de to primære brandstationer. Det formodes at kunne føre til faldende motivation af deltidsbrand-
folk samt manglende rutine. Til gengæld vil der være tilfælde udenfor dagtimerne, hvor der vil skulle 
disponeres flere ressourcer til nabostationers dækningsområde. 

 
Vedrørende udfordringer med anvendelse af nærmeste ressource henvises til afsnit 5.2.1. 
 
Understøttende data 
 
Omstående data viser antallet af udrykninger (markeret mørkegrøn), hvor der potentielt forventes forbed-
ringer i afgangs- og responstiden for St. Birkerød og Hørsholm, baseret på data fra perioden 2017-2019. 
 
For øvrige brandstationer ses antallet af udrykninger herunder (markeret med lysegrøn), som en potentiel 
styrkelse af beredskabet, med afsendelse af specialsprøjte. Specialsprøjten tænkes dog kun afsendt på mel-
dinger, som kræver afsendelse af mere end 1+5 (i bilag 5 opgjort til ca. 12,2 % af alle udkald) – estimeret 
antal fremgår af kolonnen ”07-17 støtte”. 
 
  



Plan for Risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 

32 

 
Mandag-Fredag Lørdag-Søndag Total 

St./Tidsrum 07-17   07-17 støtte 17-07 07-17 17-07 
 

AL 216 26 117 30 47 410 

BI 264  144 67 76 551 

ES 72 9 68 19 17 176 

FB 79 10 62 25 30 196 

HØ 327  275 102 126 830 

NÆ 266 32 175 78 86 605 

Ikke NSBV 20  24 7 7 56 

Total 1244  865 328 389 2826 

Udrykninger 2017-2019 fordelt på stationer og tidsrum 
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Tabel med visning af ture på døgnet. Der ses en højere hyppighed af udrykninger i dagtimerne. 

 
Servicekurver 
 
Set i forhold til nugældende risikobaserede dimmensionering, vil denne model sikre en større pålidelighed 
ift. afgangs- og responstider. Servicekurverne vil formelt ikke ændres, da der fortsat er tale om et 5-
minutters beredskab, men reelt forbedres mulighederne for hurtigere afgang i dagtimerne, da der ved 
modtagelse af alarm i forvejen er 2 mand klar til udrykning på to af brandstationerne. 
 
Implementering af specialsprøjter- og materiel på St. Birkerød og St. Hørsholm, giver tillige mulighed for 
styrkelse af nabostationernes operative indsats og vil til meldinger om f.eks. bygningsbrand i dagtimerne på 
hverdage afsendes øjeblikkeligt med 1+1 til skadestedet. På øvrige tidspunkter vil det være med 5 minutters 
afgangstid. 
 
I det følgende er vist servicekurver: 

 For området som helhed (svarende til nugældende beredskab) 
 For dækning i dagtimer på hverdage med specialsprøjter 
 For dækning i øvrige tidsrum med specialsprøjter  
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Servicekurver for nugældende beredskab: Orange 10 minutter, Blå 15 minutters teoretisk beregnede respons-

tid 

 
  

Fredensborg 1+5
Autosprøjte
Tankvogn
Pionervogn

Espergærde 1+3
(Helsingør Kommunes 
Beredskab)
Autosprøjte

Hørsholm 1+5
Specialsprøjte dag (1+1)
Tanksprøjte
Drejestige
Dykkervogn og båd
Gummibåd sø og hav
Ren brandmand trailerAllerød 1+5

Autosprøjte
Tankvogn
Slangetender

Birkerød 1+5
Specialsprøjte dag (1+1)
Drejestige
Reservesprøjte Nærum 1+5

Autosprøjte
Tanksprøjte
Isbåd og jording
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Servicekort for specialsprøjter i Birkerød og Hørsholm med 1 min. afgang, visende med orange 10 min., og 

lyseblå 15 min responskurve 
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Servicekort for specialsprøjter i Birkerød og Hørsholm med 5 min. afgang visende med orange 10 min., og 

lyseblå 15 min responskurve 
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Detaljeorientering stationer, køretøjer, bemanding og øvrige supplerende ændringer i modellen 
 Allerød Birkerød Espergærde Fredensborg 

 
Hørsholm Lyngby Nærum 

 2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021 

ASP dag 5 min 5 min   5 
min 

5 
min 

5 
min 

5 min     5 min 5 min 

ASP  
Aften/nat 

              

TGV 5 min 5 min     5 
min 

5 min       

SSP Dag    5/1 min      5/1 min     

SSP  
aften/nat 

   5 min      5 min     

TSP dag   5 min 5 min     5 
min 
x 2 

5 min   5 min 5 min 

TSP 
Aften/nat 

  5 min      5 
min 
x 2 

5 min   5 min 5 min 

Båd         5 
min 

5 min     

STG dag   5 min 5/1 min     5 
min 

5/1 min     

STG 
Aften/nat 

  5 min 5 min      5 min     

Pio       5 
min 

5 min       

F1 Jording 
og isbåd 

            5 min 5 min 

Tender X X             

Bemanding 1+5 1+5 1+5 1+5(2+6)* 1+3 1+3 1+5 1+5 1+5 1+5(2+6)*   1+5 1+5 

Supplerende 
uddannelse 
ift. nuvæ-
rende ni-
veau 
  

Alle brandfolk på St. Birkerød og Hørsholm, skal uddannes og vedligeholdes i det nye materiel, udover de generelle ændringer.  

Supplerende 
teknologi ift. 
nuværende 
materiel 
 

Der skal indkøbes og opbygges 2 nye Specialsprøjter inkl. udstyr, udover de generelle ændringer.  

Øvrige 
ændringer 
ift. nugæl-
dende RBD 
 

 Ansættelse af et antal brandfolk og holdledere  
 Evt. større fokus på serviceopgaver fra ejerkommunerne 

ASP = Autosprøjte                                   TGV =Tankvogn 
TSP = Tanksprøjte                  Båd = Redningsbåd hav/søer                   STG = Redningsstige 
Pio = Pionervogn                   F1= Jording og isbåd                   Tender = Slangetender 
SSP= Specielsprøjte 
Bemanding = Holdleder + Brandfolk 
* Bemanding med 2+6 er aktuelt i de situationer, hvor SSP assisterer med specialmateriel til andre stationer.  

  



Plan for Risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 

37 

 
Sammenhæng med serviceopgaver m.v. 
 
Der kan løses beredskabs- og serviceopgaver på stationen, og i begrænset omfang ”ud af huset”. 
 
Køretøjer 
 
Specialsprøjterne opbygges som udgangspunkt som en almindelig autosprøjte suppleret med specialudstyr 
som skæreslukker og CAFS-system. 
 
Der vil ud over de to sprøjter ikke blive foretaget ændringer i typer og antal af køretøjer i Nordsjællands 
Brandvæsen deltidsberedskab.  
 
Bemanding 
 
Specialsprøjternes faste bemanding svarer til ca. 250 arbejdsdage pr. år * 4 mand * 10 timer = 10.000 timer. 
Der vil være en del overskydende arbejdstid, som kan benyttes til løsning af beredskabs- og/eller serviceop-
gaver. Der kan kun være tale om opgaver, som kan forlades og genoptages umiddelbart, og som primært kan 
henlægges til de brandstationer, hvor specialsprøjterne placeres. 
 
Uddannelse 
 
Da de nye sprøjter er et specialkøretøj vil der ved indførsel af denne løbende skulle uddannes og trænes for 
at kunne håndtere det udstyr der er på køretøjet. Dette vil for en del kunne gennemføres i arbejdstiden. 
 
Uddannelsen vil bl.a. omfatte: 

 Ny taktik, materiel, uddannelse m.v. 
 Generelt mere uddannelse som i højere grad tilskriver sikkerhed og arbejdsmiljø. Det være sig højere 

sikkerheds og rutineniveau ved indsættelse af mandskab i brændende bygninger. Højere krav til 
håndtering af indsatsbeklædning og andet materiel, som er forurenet med sodpartikler, asbest og 
lignende 
 

Der vil som for alt andet mandskab skulle gennemføres obligatorisk vedligeholdelse på 24 timer hvert år.  
 
Der vil for alt mandskab, der skal betjene specialsprøjten skulle gennemføres kurset BTT (Brandslukningstek-
nik- og Taktik) på Beredskabsstyrelsens skole i Tinglev på 27,5 time der sætter dem i stand til at kombinere 
anvendelse af flere forskellige brandslukningsværktøjer samtidigt, herunder skæreslukker, overtryksventila-
tor, Ultra High Pressure Systems (UHPS), tågesøm og termisk kamera. Tilsvarende gælder indsatsledere, af 
hensyn til forståelse for taktiske muligheder ved materiellet.  
 
Derudover skal der ved introduktionen af køretøjet i samarbejde med leverandør skulle gennemføres pro-
duktkendskab på skønnet 18 timer. 
 
For brandfolk der skal betjene specialsprøjten, udarbejdes planer for øvelse og træning 2-4 timers ekstra 
uddannelse årligt udover den obligatoriske årlige efteruddannelse. 
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5.2 Løsninger på øvrige forhold 

I det følgende angives løsninger som igangsættes for at imødegå de udfordringer, som er afdækket i afsnit 
4.6 og 4.7. 

5.2.1 Anvendelse af nærmeste ressource 

I afsnit 4.7.1 er det beskrevet, hvordan Holteområdet kan dækkes hurtigere fra Beredskab Øst’s brandstation 
på Høstvej i Lyngby. Der er tale om en forskel i responstid i nævnte område på op til 3-4 minutter. Der er i 
området en udrykningsaktivitet på ca. 45-50 udrykninger pr. år. I de fleste tilfælde vil der dog opleves en 
forskel i responstid på 1-2 minutter. Kigges der alene på de områder, hvor der gennem et samarbejde med 
Beredskab Øst ville kunne opnås en responstidsforbedring på mere end 2 minutter, vurderes der på bag-
grund af udrykningsdata for perioden 2017-2019 i disse områder en udrykningsaktivitet på ca. 15 udryknin-
ger pr. år. I nærværende RBD forventes responstiderne på brandstationen i Birkerød, som understøtter i 
Holteområdet, at blive forbedret i dagtimerne, hvilket i nogen grad vil forbedre betjeningen i området. Det 
vurderes på den baggrund, at den endelige løsning på denne problemstilling kan afvente en mere generel 
afklaring af en omlægning af beredskabet baseret på mere fuldtidsberedskab, og udvidet samarbejde med 
naboberedskaber. 

Som yderligere omtalt i afsnit 4.7.1, er der enkelte områder, hvor Frederiksborg Brand- og Redning vil kunne 
være hurtigere fremme end egne styrker (og vice versa), men der er tale om forholdsvis små forskelle i re-
sponstider, og i øvrigt om områder med lav udrykningsaktivitet. I NSBVs dækningsområde drejer det sig ek-
sempelvis om områderne vest for Lynge og ved Hestetanghuse. Det er på denne baggrund vurderet, at der 
ikke er behov for at behandle disse områder yderligere. Potentielt kan der dog være rationale i et mere for-
melt samarbejde omkring specialberedskaber m.v., hvilket der arbejdes videre på. 

5.2.2 Arbejdsmiljø 

Kræft 
Beholdningen af indsatsbeklædning og røgdykkermateriel, samt andet relevant materiel i den sammenhæng 
øges som beskrevet i bilag 8. Dette skal medvirke til at sikre, at processer med rengøring og test af udstyr 
kan ske kontinuerligt, hurtigt og effektivt, ved fast procedure for reetablering efter endt indsats. 

Revision af investeringsplanen iværksættes med henblik på hurtigere udskiftning af ældre køretøjer, som i 
dag ikke lever op til arbejdsmiljøkrav. Det vil samtidig også medvirke til modernisering af brandvæsenets 
køretøjer, med reduktion af skadelige partikler til gavn for miljøet. Ydermere medvirker det også til at sikre 
mere tidssvarende taktisk materiel der medfører mere effektive indsatser, og samtidig reducerer brand-
mændenes eksponering for røgpartikler, ved indsættelse i forbindelse med røgdykning. 

Belastninger ved løft, skub og træk 
Investeringsplanen fremrykkes for hurtigere udskiftning af køretøjer. Dette sker for at tilsikre mere hen-
sigtsmæssig opbygning og indretning af køretøjer, med såvel hensynet til medarbejdernes sikkerhed i for-
hold til at minimere tunge løft, og samtidig sikre højere effektivitet på skadestedet. 

Generelt arbejdsmiljø 
Der indgås aftale med eksterne samarbejdspartnere om tilvejebringelse af toilet- og badefaciliteter til skade-
steder ved længerevarende hændelser. 

Herudover gennemføres kompetenceudvikling af operativt personale, som generelt øger fokus på og giver 
de nødvendige værktøjer til en højere grad af sikkerhed og sundt arbejdsmiljø i forbindelse med 
udrykninger, fra alarmering til endelig reetablering på stationen. I bilag 8 er nævnt relevante 
kompetenceudviklingstiltag, både indenfor rammerne af nærværende RBD, men også på længere sigt.  
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For nuværende anbefales flg. igangsat: 

 Fremrykning af investeringsplan på udvalgte køretøjer 
 Styrkelse af udstyr og indsatsbeklædning i forhold til Ren Brandmand koncept 
 Påbegynde styrkelse af kompetencer i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed på skadestedet 

 

5.2.3 Vandforsyning til brandslukning 

Plan for vandforsyning færdiggøres af NSBV. Kommunerne og forsyningsselskaberne inddrages, således at 
planen fremadrettet danner grundlag for vurdering af vandforsyningsmulighederne og sikrer sammenhæng 
med dimensioneringen af brandvæsenet. Planen ventes at foreligge endeligt i 2. kvartal 2021. 
 

5.2.4 Supplerende frivilligt beredskab 

Med henblik på målrettet behov for udvikling af materiel og kompetenceudvikling for det supplerende frivil-
lige beredskab, igangsættes følgende: 

 Kompetenceudvikling for koncept ”Ren brandmand” 
 Etablering af mere moderne lysmateriel for at sikre højere grad af sikkerhed på skadesteder 
 Etablering af tiltag der sikrer forplejning af indsatte styrker alle døgnets timer 
 Kompetenceudvikle til betjening af sanitære forhold og installationer 
 Kompetenceudvikle for øvrige logistiske opgaver, fx forsyningssikkerhed under indsats 
 Sikre nødvendige kompetencer for at kunne indgå operativt ved efterslukning o.l. 

 
Fortsat varetage: 

 Brand- og førstehjælpsvagter ved arrangementer i kommunerne f.eks. kræmmermarked mv. 
 Bistå ved indkvartering og forplejning 
 

Hertil kommer jf. afsnit 5.2.6 om klimahændelser, at der potentielt kan laves aftaler om opgaveløsning for 
kommuner og forsyningsselskaber i relation til klimarelaterede hændelser. 
Der igangsættes en proces med henblik på præcis definering og forventningsafstemning vedr. det fremtidige 
opgavesæt, behov for materiel og kompetenceudvikling. 
 
Der udarbejdes plan for udskiftning af materiel. Materieludskiftning og uddannelse af de frivillige målrettet 
det fremtidige opgavesæt påbegyndes. 
 

5.2.5 Teknologiske udfordringer 

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt centralt udmeldte retningslinjer for hvilken uddannelse persona-
let skal have, eller hvilket materiel, der skal indkøbes for at kunne løse opgaver relateret til udbredelsen af 
ny teknologi i samfundet. Anbefalingen er derfor, at Nordsjællands Brandvæsen via deltagelse i netværk og 
på baggrund af erfaringer løbende indkøber materiel samt sikrer nødvendig kompetenceudvikling af opera-
tivt personale. Det kan eksempelvis være i relation til udbredelsen af køretøjer der drives af el, brint eller 
andet.  
 

5.2.6 Klimahændelser 

Nordsjællands Brandvæsen tager initiativ til drøftelser med mellem kommunerne, forsyningsselskaberne og 
Nordsjællands Brandvæsen med henblik på forventningsafstemning og aftaler om fremtidig håndtering af 
vejrligsrelaterede hændelser. 
 
Der kunne med fordel opbygges en kapacitet af f.eks. pumper i regi af Nordsjællands Brandvæsen med hen-
blik på at brandvæsenet kan løse eksempelvis pumpeopgaver i forbindelse med oversvømmelser efter store 
regnskyl eller skybrud. 
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5.2.7 Ledelsesstøtte 

Der iværksættes konkrete initiativer til at styrke ledelsesstøtte i forbindelse med hændelser, hvor omfang 
eller type af hændelse tilskriver det. Dette gøres med et koncept, som indeholder flere elementer, som 
spænder bredt i forhold til specifikke ressourcebehov, i form af både materiel og personelbehov. Herudover 
styrkes kompetenceniveauet for de personaleressourcer, som vil kunne indgå i ledelsesstøtte. 
 
De elementer, der indgår i konceptet er udvalgt fra bilag 6, som udgør en oversigt over flere mulige tiltag, 
der kan støtte op om den operative ledelse ved større/længere hændelser, og forberedelse hertil. Flere af de 
i bilaget omtalte tiltag er ikke medtaget i forslaget i dette oplæg, men kan være relevante at implementere 
på længere sigt. 
 
Koncept baseres på: 

 Hovedsageligt fuldtidspersonale  
 Eksisterede to indsatsledere i vagt 
 Tilkald af vagtfri indsatsleder, alternativt tilkald af indsatsleder fra naboberedskab 
 Tilkald af vagtfrit personale på vagtcentralen 
 Foruddefineret procedure med iværksættelse af ledelsesstøtte 
 Instruks der definerer funktioner og opgaver 
 Automatisk iværksættelse af koncept for ledelsesstøtte for udvalgte 112 meldinger  

 
Materiel: 

 Nye indsatslederkøretøjer indrettes som en ledelsesplatform, der følger nye nationale retningslinjer 
for indsatsledelse. 

 Droneberedskab indgås der aftale med naboberedskab om at bistå med efter behov, estimeret til 5-
10 gange årligt 

Personale:  
 Indsatsledere kompetenceudvikles på både taktisk og strategisk niveau, samt styrkelse af færdighe-

der i forhold til dokumentation og datagrundlag – det forventes, at der vil være behov for ca. 10-15 
efteruddannelsesdage pr. indsatsleder initialt. 

 Andre personalegrupper opkvalificeres til at kunne understøtte funktioner i forbindelse med ledel-
sesstøtte. Det være sig både stabsfunktioner/kommunikation eller logistikfunktioner – Der kan være 
behov for få dages efteruddannelse af en mindre personalegruppe. 

 
Nærmere fastlæggelse af konceptet, herunder beskrivelse af procedurer, fastlæggelse af kompetenceudvik-
ling for relevante medarbejdere etc. sker i en intern arbejdsgruppe, som udarbejder et konkret forslag som 
en del af den videre proces. 
 
 

5.2.8 Udvikling i operativt materiel 

Der investeres i 2 stk. skæreslukkersystemer som monteres på to nye autosprøjte. En skæreslukker kan på få 
sekunder skære sig direkte igennem både ståldøre, beton- og murstensvægge hvorved brandforløb hurtigere 
kan afbrydes. Det betyder større sikkerhed for borgerne, hurtigere indsats, reduceret brandspredning og 
følgevirkninger samt endelig større sikkerhed for brandmandskabet. 
 
Tilsvarende investeres i 2 stk. CAFS anlæg som monteres på de samme to sprøjter. CAFS er et taktiske system 
til brandslukning, som med en blanding af skum og lufttryk sikrer en hurtigere og større slukningseffekt ved 
lavere vandmængde. Igen medvirker det til at reducere brandspredning følgevirkninger. 
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Både skæreslukkere og CAFS systemer ses som en del af specialberedskab, idet det kræver en del ekspertise 
at betjene udstyret. Udgiften til indkøb af skæreslukkere og uddannelse i brugen heraf er indregnet i model-
len. 
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5.3 Forebyggende aktiviteter 

Målsætningen for det forebyggende arbejde er overordnet fastlagt i Beredskabslovens kap. 7. Heraf følger 
det, at det forebyggende arbejde skal medvirke til at forebygge eller formindske brandfaren, samt sikre for-
svarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvor der er særlig brandfarlige forhold, hvor der samles mange 
mennesker, eller hvor store værdier er udsat for ødelæggelse. 
 
De daglige forebyggende opgaver tager afsæt i beredskabslovgivningen, hvor der dels er krav om myndig-
hedsgodkendelse af brandfarlige virksomheder og oplag, dels krav om at der føres tilsyn med forsamlingslo-
kaler, undervisningslokaler, daginstitutioner, plejeinstitutioner, brandfarlige virksomheder m.v. Endelig har 
Nordsjællands Brandvæsen en aftale med ejerkommunerne om at yde brandteknisk rådgivning ifm. bygge-
sager m.v. 
 
Herudover kan der i forbindelse med risikoanalyse og kapacitetsanalyse (i bilagene til nærværende rapport) 
være identificeret særlige forebyggelsestiltag, som kan være relevante. Dette vil typisk være taktisk forebyg-
gelse, kampagner m.v., hvor man målrettet forsøger at bearbejde de identificerede risici. 
 
Endelig er det vigtigt, at det forebyggende arbejde understøtter det operative beredskab. Det gælder dels 
videndeling, dels sikring af, at operative bindinger i byggelovgivning implementeres i beredskabet.  
 
De forebyggende opgaver løses af Myndighed og Kursus. NSBV sikrer til stadighed, at der er de nødvendige 
kompetencer og ressourcer i Myndighed og Kursus, og at der via netværk m.v. opretholdes ajourført viden 
om ændringer i lovgivning, praksis, tendenser osv. 
 
De enkelte forebyggende aktiviteter uddybes i flg. afsnit. 
 

5.3.1 Myndighedsopgaver 

Emne Beskrivelse 
Sagsbehandling efter Bered-
skabsloven (Tekniske For-
skrifter m.v.) 

NSBV behandler alle sager der kræver sagsbehandling efter beredskabslov-
givningen, herunder godkendelser af brandfarlige virksomheder og oplag. 
Hensigtsmæssig sagsbehandling i forhold til grænseflader til de kommunale 
byggemyndigheder sikres via samarbejdsaftale. Alle medarbejdere i myn-
dighedsfunktionen ved NSBV har Beredskabsstyrelsens relevante kompe-
tencegivende uddannelser. 

Lovpligtige brandsyn NSBV gennemfører alle brandsyn iht. gældende bekendtgørelse om brand-
syn. Medarbejdere, der gennemfører brandsyn har relevante kompetence-
givende uddannelser og opdaterer viden ift. de pågående lovgivningsmæs-
sige ændringer på området (overførsel af driftsmæssige krav fra bered-
skabs- til byggelovgivning).  

Fyrværkeri NSBV behandler fyrværkerisager i det omfang det er påkrævet efter fyr-
værkeriloven. Det omfatter især tilladelser til anvendelse af professionelt 
fyrværkeri og tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri omkring nytår. 
Udvalgte medarbejdere medvirker ved temadage m.v. om fyrværkeri. 

Beskyttelsesrum NSBV behandler sager omfattet af beskyttelsesrumsloven herunder ansøg-
ninger om tilladelse til nedlæggelse af sikringsrum og betondækningsgrave. 

 
Kommunalbestyrelsens beføjelser til løsning af ovennævnte opgaver er formelt overført til NSBV via sam-
ordningsaftalen (alle 4 kommuner). NSBV tager initiativ til nødvendige tilpasninger af samordningsaftalen ift. 
behov for overførsel af yderligere kompetencer fra kommunerne til NSBV, i forhold til at driftsmæssige krav 
overføres fra beredskabs- til byggelovgivningen. 
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Der er udarbejdet samarbejdsaftale med de kommunale byggemyndigheder af hensyn til at sikre en smidig 
og hensigtsmæssig sagsbehandling i det daglige, idet der ofte er grænseflader ml. NSBVs og byggemyndighe-
dernes sagsbehandling. 
 

5.3.2 Rådgivningsopgaver 

Emne Beskrivelse 
Redningsberedskabets ind-
satsmuligheder 

Efter indførslen af Bygningsreglement 2018 skal byggemyndigheden ikke 
længere udføre teknisk sagsbehandling af brandforhold. Dog skal der stadig 
tages stilling til indsatstaktiske forhold ved bygninger som ikke er indsat-
staktisk traditionelle. NSBV rådgiver byggemyndighederne herom, idet 
operativ erfaring og viden om brandvæsenets taktik, materiel m.v. er es-
sentiel i forhold til at vurdere indsatsmulighederne. Indarbejdet i samar-
bejdsaftale ml. NSBV og byggemyndighederne.   

Arrangementer og trans-
portable konstruktioner 

NSBV går brandsyn på særlige arrangementer og transportable konstruk-
tioner iht. brandsynsbekendtgørelsen. Erfaringer fra brandsyn, særlige ind-
satstaktiske udfordringer i disse sager samt et generelt behov for forhånd-
skendskab til arrangementerne /konstruktionerne gør det hensigtsmæssigt, 
at NSBV inddrages i sagsbehandlingen. Indarbejdet i samarbejdsaftale ml. 
NSBV og byggemyndighederne.   

Bygningsreglement i øvrigt NSBV rådgiver byggemyndighederne i sager i øvrigt, hvor dette efterspør-
ges. Det kan f.eks. være deltagelse i forhåndsdialog med bygherre/ rådgive-
re, medvirke til afklaring omkring indplacering i brandklasse, medvirke ved 
ibrugtagningssyn eller bidrage ifm. lovliggørelsessager. 

Ekstraordinær rådgivning NSBV kan desuden yde rådgivning i særlige tilfælde, selvom rådgivningen 
ikke er omfattet af samordningsaftale eller den faste samarbejdsaftale. 
Opgaveløsning, ressourceforbrug etc. aftales fra gang til gang og dokumen-
teres i en skriftlig aftale. Eksempel: Brandteknisk gennemgang af plejecen-
tre, daginstitutioner og skoler. 

 
Fælles for rådgivningsopgaverne er, at der trækkes på kompetencer og erfaringer fra det personale, som 
også medvirker ved myndighedsopgaverne. 
 
De 3 øverste opgaver er inkluderet i samarbejdsaftale ml. kommunernes byggemyndigheder og NSBV. 
 

5.3.3 Planlægning og analyse 

Emne Beskrivelse 
Udarbejdelse af plan for 
risikobaseret dimensione-
ring 

Opgaven vedr. udarbejdelse og opdatering af plan for RBD dækkende alle 4 
ejerkommuner løses af NSBV, projektlederfunktionen og analysearbejdet af 
myndighedsfunktionen.  

Plan for vandforsyning Udarbejdelse af plan for vandforsyning – i sammenhæng med RBD – løses 
af NSBV/Myndighed. 

Beredskabsplanlægning NSBV udarbejder kommunernes generelle beredskabsplaner (niveau I) og 
faciliterer og understøtter kommunernes udarbejdelse af planer på niveau 
II og III, samt medvirker ved afholdelse af krisestyringsøvelser m.v. 

Operative bindinger Med introduktionen af Bygningsreglement 2018 er der tydeliggjort en ræk-
ke forudsætninger til redningsberedskabernes virke, idet der i den anviste 
brandsikring af bygninger er underforstået en række krav til beredskaber-
nes materiel, uddannelse, taktik m.v. Disse operative bindinger skal sikres 
iagttaget ved indkøb af materiel, planlægning af uddannelse, planlægning 
af arbejdet på et skadested (herunder arbejdsmiljø) og fastlæggelse af tak-
tikken på et skadested. Myndighed sikrer fokus på disse bindinger ved NS-
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BV og understøtter operativ afdeling ifm. iagttagelse af bindingerne i det 
operative arbejde. 

Videndeling ml. forebyggen-
de og operativt virke. 

NSBV/Myndighed arbejder for at viden som er indhentet i forbindelse med 
det forebyggende arbejde gøres tilgængelig for det operative beredskab. 
Det kan handle om særlige indsatstaktiske forhold ved en konkret bygning, 
midlertidige arrangementer, midlertidige overnatninger, snitflader til plan 
for vandforsyning, placering og betjening af brandtekniske installationer. 

Samarbejde med øvrige 
myndigheder 

NSBV/Myndighed indgår i planlægning og afvikling af tværsektorielle øvel-
ser med politi og region, hvor samarbejde omkring indsatsledelse på større 
skadesteder trænes. 

 

5.3.4 Taktisk forebyggelse 

Emne Beskrivelse 
Tilbagevendende kampag-
ner 

Udvalgte kampagner på nationalt niveau understøttes lokalt med presse-
meddelelse, på sociale medier etc. eksempelsvis omkring Sankt Hans, ved 
juletid m.v. 

Temaer på ”Brandtryg” Udarbejdelse af korte, målrettede videoklip om særlige temaer (anvendel-
se af grill, ukrudtsbrænder m.v.) og publicering via sociale medier. 

Øvelser Der afvikles øvelser på skoler m.v. med henblik på at træne personalets og 
elevernes reaktionsmønstre i tilfælde af alarm. Den enkelte skole udvælges 
til øvelse med 3-4 års mellemrum.  

Kurser i elementær brand-
bekæmpelse og førstehjælp 

NSBV/Kursus udbyder kurser i elementær brandbekæmpelse og første-
hjælp til ejerkommunernes ansatte. 

Kurser for driftsansvarlige NSBV/Myndighed udbyder kurser for ansatte i kommunernes institutioner 
m.v. som har driftsansvar for automatiske brandsikringsanlæg. 

Målrettet indsats på ældre i 
egen bolig 

I samarbejde med ejerkommunernes ældrecentre, identificere sårbare 
ældre og målrettet sikre et større fokus på brandsikkerhed 

 

5.3.5 Kommuneplaner 

Der ses ikke en væsentlig udvikling af befolkningsprognoserne for kommunerne8, om sammensætning af 
indkomstgrupper og dermed ses ikke social forskydning ændret i nævneværdig grad, ift. nuværende RBD 
periode. Borgernes gennemsnitslevealder i Nordsjælland, er i indeværende RBD periode, steget med 0,1 år 
og forventes at ligge stabilt den kommende periode, med et gennemsnit på 82 år. Borgerens gennemsnitlige 
høje levealder, har indflydelse på særligt Nordsjællands Brandvæsens forbyggende indsats, da 80 % af 
branddøde i Danmark9, er ældre borgere +50 år. Ældre borgere i egen bolig er i mindre grad selvhjulpne, og 
det kræver igen en hurtig og effektiv indsats af brandvæsenet, både forebyggende og operativt. 
 
Der lægges generelt i kommuneplanerne optil tættere, højere, kompliceret og fortættet bygningsmasse. 
Flere kommuner har planlagt områder med udvidelse af industriområder til industri med særlig beliggenhed 
(kan være særlige risikovirksomheder) og i mindre grad nyudstykninger af private boliger. Den grønne profil 
ses som gennemgående i alle kommuner, hvilket vil føre til flere indsatser, hvor brandvæsenet også skal 
håndtere nye energi rigtige teknologier, som fx jordvarmeanlæg der indeholder brandfarlige væsker, store 
solcelleanlæg, der vanskeliggøre slukningsarbejdet og arbejdsmiljøet, el-drevne køretøjer mv.   
 
Det er med ovenstående in mente vigtigt for sikkerheden og trygheden for borgere og virksomheder, at 
Brandvæsenet de kommende år bruger øgede ressourcer på uddannelse af brandfolk, holdledere og indsats-
ledere og specielmateriel de kommende år.  

 
8 Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning 2020-2045 

9 Beredskabsstyrelsen og TRYG Fonden, Branddøde i Danmark 2019 
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5.3.6 Konklusioner 

På bagrund af beskrivelser og vurderinger i afsnit 5.3.1 - 5.3.4 konkluderes det, at der skal arbejdes med føl-
gende fokusområder: 
 

 Der skal satses mere på lokalt tilpassede kampagner, evt. under ”brandtryg”, idet spredning af fore-
byggelses budskaber via sociale medier, eksempelvis i form af små videoklip, har vist sig at være ef-
fektivt. 

 Blinde alarmer udgør fortsat en stor andel af brandvæsenets udrykninger. Det vurderes derfor fort-
sat, at der er behov for en indsats til nedbringelse af blinde alarmer. Der bør anlægges en mere da-
ta/evidensbaseret tilgang, idet en højere grad af målretning til forskellige typer af institutioner og 
virksomheder blive mulig. 

 Der bør arbejdes mere systematisk med værdiredningsplaner, idet der i NSBVs dækningsområde fo-
rekommer en del særlige bygninger (kulturarv/museer o.l. – se risikoidentifikation i afsnit 4.2), der 
tænkes at kunne have gavn af sådanne planer.  

 Det skal sikres, at brandvæsenets operative afdeling er ”klædt på” til at håndtere de operative bin-
dinger, der følger af krav i bygningsreglement 2018. Dette kan f.eks. have indflydelse på planer for 
indkøb af materiel, intern uddannelse m.v. 

 Der skal arbejdes på at få videns delt ml. det operative og det forebyggende arbejde. Eksempelvis 
bør der i operative sammenhænge være adgang til data vedrørende brandtekniske virksomheder og 
oplag. 

 Der skal målrettes forebyggelsestiltag for at mindske risikoen for branddøde for de ældre i risiko-
gruppen. 

 Kommunernes udviklingsplaner for særlige virksomheder og nye beboelseskvarterer, skal håndteres 
og løbende vurderes ift. brandsikkerhed og robusthed i kommunerne   
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5.4 Serviceopgaver 

Udover organisering af det operative og forebyggende beredskab, kan serviceopgaver, som løses og som 
kunne løses af redningsberedskabet, tænkes ind i valget af model for beredskabet. Beredskabet løser en lang 
række af serviceopgaver, eksempelvis: 
 

 Drift af hjælpemiddeldepoter  
 Drift af vagtcentral herunder håndtering af automatiske brandalarmer, nødkald, tyverialarmer, tek-

nikalarmer m.v. 
 Kørsel af ældre og børn, samt madudbringning 
 Drift og service af hjemmeplejens køretøjer 
 Servicevagt, herunder kørsel til tyverialarmer og assistance til løft 
 Drift af værnemiddeldepot 
 Eftersyn af brandslukningsmateriel 
 Afholdelse af kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 

 
Der er og vil fortsat kunne opnås en synergieffekt ml. brandvæsenets operative virke, og løsning af service-
opgaver for kommunerne. Dette skal ses i lyset af de rekrutteringsudfordringer som er omtalt tidligere i den-
ne rapport. Løsning af serviceopgaver kan sikre en vis dagtimebemanding på (nogle) brandstationer, som kan 
støtte op om beredskabet i dagtimerne, hvor der ofte kan være udfordringer med at indfri forudsætningerne 
om fremmøde af mindst 1 holdleder + 5 brandmænd på alle brandstationer. Såfremt der i det operative be-
redskab forudsættes en høj grad af adgang til beredskabsuddannede dagfolk ansat i servicefunktioner, bliver 
der i en sådan model en binding i at fastholde en vis mængde serviceopgaver for kommunerne. 
 
I samarbejde med ejerkommunerne er der igangsat et analysearbejde vedr. brandvæsenets løsning af servi-
ceopgaver for kommunerne. Dette har blandt andet til formål at afdække mulighederne for synergi mellem 
serviceopgaver og myndighedsopgaver (herunder det operative beredskab). 
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5.5 Kvalitetssikring og evaluering af Nordsjællands Brandvæsen 

Systematisk uddannelse af ISL ift. indrapportering/dokumentation i C3 (Odin). 
Krav fra Beredskabsstyrelsen til indrapportering og dokumentation i forbindelse med brandvæsenets udryk-
ningsaktivitet, er igennem de seneste år blevet langt mere detaljeret og stiller således større krav til brand-
væsenets kvalitetssikring af data, som månedligt skal indrapporteres til Beredskabsstyrelsen.  

 
For at sikre både validitet og kvalitet af data bedst muligt, gennemfører NSBV hver år løbende kompetence-
udvikling af indsatslederne i det it-system kaldet C3, der anvendes til indrapportering af data til Beredskabs-
styrelsens onlinesystem (ODIN = Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem).  
Alle rapporter bliver månedligt kvalitetssikret af Beredskabsstyrelsen. Rapporter som afviger sendes tilbage 
til brandvæsenet, hvor afvigelser skal rettes og rapporter genindberettes. 
Der sker samtidig også løbende tilføjelser og ændringer af Beredskabsstyrelsen af de data som skal indberet-
tes. 

 
Herudover er dokumentation centralt i de sager, hvor NSBV på vegne af kommunerne, foretager oprydning 
på kommunale veje, fx som følge af færdselsuheld. Dokumentationskrav fra forsikringsselskaber i den slags 
sager, stilles der høje krav til kvaliteten af, hvilket påhviler indsatslederne.    
 
Opgaven med indberetning af udrykningsaktiviteter, og kvalitet af dokumentation har derfor stor fokus, i 
forbindelse med intern kompetenceudvikling af indsatsledere.           
 
Indsatslederne deltager årligt i seks tematiserede møder af 2-4 timers varighed, hvor blandt andet indberet-
ning og dokumentation løbende indgår som kompetencemål.   
 
 
Systematisk intern kvalitetssikring af udrykningsdata 
Der gennemføres månedlig kvalitetssikring af udrykningsdata, herunder dels for at leverer data jf. ovenstå-
ende afsnit, og dels for at sikre intern kvalitet af data, men samtidig også for at følge de operative udryk-
ningsaktiviteter nøje.  
 
Ved månedlig systematisk kvalitetskontrol af udrykningsaktiviteter opnås således løbende overblik over de 
faktorer, som har direkte indflydelse på om servicemål overholdes, samtidig med at årsagen til afvigelser kan 
analyseres og registreres nærmere. 
 
C3 indberetningssystemet har også funktioner, som sikrer, at afvigelser i forbindelse med udrykningsaktivitet 
bliver registreret. Ved alle hændelser hvor servicemål ikke overholdes, ved f.eks. for sen afgang, manglende 
mandskab eller andre faktorer, udfylder indsatslederne afvigelsesrapport.  
Herudover kan C3 systemet generer kvalitetsrapporter, som trækker tidsdata på de køretøjer som har indgå-
et i udrykninger, om hvornår køretøjer afgår og er fremme på skadestedet. 
De data medvirker til et løbende dynamisk overblik på hovedsageligt afgangstider, men også responstider for 
køretøjer.  
 
Den interne kvalitetssikring via C3 systemet, har i løbet af 2020 været under udvikling, hvilket for nærværen-
de betyder, at datamængden bagudrettet er beskeden.  
Operativt beredskab gennemfører månedligt kvalitetskontrol af udrykningsaktiviteter, og følger internt op på 
afvigelser, som kræver nærmere analyse eller ændringer i driften af brandstationer.  
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Regelmæssig opfølgning på servicemål 
Udrykningsdata bringes med jævne mellemrum op i MED udvalg, og med de enkelte stationer, med særlig 
fokus på afgangstider. Der har tidligere været gennemført en række tiltag, i bestræbelserne på, at optimere 
forhold som kan påvirke afgangstiden på stationer. Konkret kan fx nævnes, at udkaldet til mandskabet er 
optimeret, i forhold til tiden der går fra vagtcentralen modtager en alarm, til brandmanden modtager bran-
dudkald. Styrkeoversigt på vagtcentral og brandstationer, som visualiserer hvor mange brandmænd der er 
på vej til brandstationen samt hvilke kompetencer de har. 
Stressure på brandstationer, som viser hvor lang tid der er gået i minutter og sekunder fra alarmen er mod-
taget.  
  
Afvigelsesrapporter 
Afvigelsesrapporter analyseres løbende, og giver et billede af situationen på brandstationerne, i forhold til 
fremmøde af mandskab og nødvendige kompetencer. Deltidsmandskabet som består af omkring 130 del-
tidsansatte, er konstant i forandring, i forhold til jobsituationen, de familiære relationer, og de mange for-
skellige fritidsaktiviteter som livet byder på. Afvigelsesrapporterne anvendes derfor som dokumentation, for 
den dynamik der er iblandt brandmandskabet, og med at tilpasse ressourcerne og kompetencebehov på 
stationerne løbende.  
 
Herudover kan udefrakommende faktorer også influerer på afvigelsesrapporter, fx infrastruktur som på nog-
le tider af døgnet medfører, at brandmænd kan have svært ved at komme hurtigt til brandstationen. Jernba-
neoverskæringer, som forhindrer i at passerer, morgentrafik o.l.. Der kan også være vejrmæssige forhold der 
medvirker til for sen afgangstid, fx snefald, isslag, stormfald o.l.  
 
Evaluering af indsatser 
De operative indsatser, især når det drejer sig om brand og komplicerede redningsopgaver, rummer en stor 
del viden, både kvantitative og kvalitative data, der med fordel kan dokumenteres og evalueres på. Data skal 
benyttes til 4 ting: 

 Højere grad af kvalificering af afrapporteringen til ODIN. 
 Bedre grundlag for planlægning af det operative beredskab 
 Vidensdeling og erfaring til det forebyggende arbejde 
 Vidensdeling og erfaring til uddannelse i det operative miljø  

 
Det anbefales derfor: 

 At der arbejdes systematisk med erfaringsopsamling og dataindsamling fra skadesteder 
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5.6 Nordsjællands Brandvæsens organisation 

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som et samordnet redningsberedskab i overensstemmelse med § 60 
i lov om kommunernes styrelse. Ejerkommunerne er Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal Kommu-
ner. Den fælles beredskabskommisson er samtidig Nordsjællands Brandvæsens bestyrelse. 
 

5.6.1 Organisationsdiagram 

Nordsjællands Brandvæsens organisation fremgår af nedenstående organisationsdiagram. 
 

 
 
 

5.6.2 Beskrivelse af organisationen  

Beredskabskommissionen 
Beredskabskommissionen er sammensat af borgmestrene samt byrådsmedlemmer fra de 4 ejerkommuner, 
politidirektøren fra Nordsjællands Politi, en repræsentant fra det supplerende beredskab samt en medarbej-
derrepræsentant. Kommissionen fungerer som bestyrelse for §60 selskabet.  
 
Beredskabsdirektør  
Beredskabsdirektøren har med reference til bestyrelsen/beredskabskommissionen det  
overordnede ansvar for drift og udvikling af Nordsjællands Brandvæsen.  
  
Beredskabsdirektørens hovedopgaver:  

 Betjening af og indstillinger til bestyrelsen/beredskabskommissionen.  
 Overordnet personaleledelse, herunder udvikling af ledelsesgrundlag og ledere.  
 Overordnet økonomi, herunder ledelsestilsyn.  
 Overordnet strategi og planlægning, herunder udvikling af organisationen.  
 Personaleledelse af og sparring med chefgruppen.  
 Overordnet samarbejde med ejerkommunernes direktioner, øvrige kommunale afdelinger, andre 

virksomheder, myndigheder og redningsberedskaber, herunder beredskabsforum.  
  
Administration & Vagtcentral  
 Administration & Vagtcentrals hovedopgaver:  

 Personaleadministration, herunder administration i forbindelse med ansættelse, afskedigelse m.v.  
 Administration i overensstemmelse med overenskomster, lokalaftaler m.v.  
 Økonomiadministration, herunder budget, regnskab, regningsbetaling og fakturering  
 Forsikringsadministration  
 Journalisering  
 Fordeling af elektronisk og fysisk post  
 Information og kommunikation i overensstemmelse med kommunikationsstrategien  
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 Ledelsesstøtte, herunder sekretær- og controllerfunktioner samt ledelsesinformation  
 Drift af fælles vagtcentral i tæt samarbejde med kørselskontoret  
 IT funktion, herunder fælles hard- og software, samt telefoni og kommunikationsudstyr til den sam-

lede organisation  
 Ansvar for datasikkerhed  
 Administrationsaftaler, lejekontrakter vedr. ejendom, rengøring m.v.  
 Udvikling af kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingssystem   

  
Operativt Beredskab  
Operativt Beredskabs hovedopgaver:  

 Indsatsledelse  
 Operativ indsats / udrykninger  
 Uddannelse/kompetenceudvikling af afdelingens medarbejdere  
 Det supplerende beredskab  
 Drift og vedligeholdelse af operativt materiel, herunder hardware vedr. kommunikationsudstyr  
 Eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner  
 Kontrakter og samarbejder relateret til operative beredskab, herunder beredskabsstyrelsen, nabo-

beredskaber, politiet og regionen (nødbehandler og massetilskadekomst)  
 Drift af servicevagt  

  
Myndighed & Kursus  
Myndighed & Kursus´ hovedopgaver:  

 Brandsyn  
 Brandteknisk byggesagsbehandling  
 Rådgiver for byggemyndighederne   
 Lejlighedstilladelser og tilsyn  
 Administration i relation til Lov om beskyttelsesrum  
 Administration i relation til Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler  
 Beredskabsplanlægning og krisestyring (herunder krisestabe, LBS m.v.)  
 Plan for forebyggelse, herunder gennemførelse og udvikling af taktisk forebyggelse  
 Projekter vedr. brandkadetter  
 Plan for risikobaseret dimensionering  
 Plan for vandforsyning. Planlægning og samarbejde vedr. vandforsyning  
 Kursusvirksomhed, førstehjælp, elementær brand m.v.  
 Udvikling af operative ledere, samarbejdsøvelser m.v.  
 Eftersyn af brandslukningsmateriel  

 
Service & Logistik  

 Service & Logistiks hovedopgaver:  
 Overordnet drift af hjælpemiddeldepoter i samarbejde med de daglige ledere  
 Overordnet drift af kørselstjeneste i samarbejde med daglig leder  
 Kørselskontor i tæt samarbejde med vagtcentralen  
 Transport af ældre og børn til specialskoler  
 Madudbringning  
 Liggende sygetransport  
 Drift af autoværksted  
 Drift og vedligeholdelse af udrykningskøretøjer  
 Drift og vedligeholdelse af NSBV´s øvrige køretøjer  
 Drift og vedligeholdelse af kommunale køretøjer  
 Drift og vedligeholdelse af bygninger, herunder fælles administration (Kokkedal)  
 Drift af munderingsdepot  
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 Udbredelse af opgaveporteføljen til alle ejerkommunerne  
 

5.6.3 Personalefordeling 

Fordelingen af ansatte er i årsregnskab 2020 opgjort på flg. hovedgrupper: 
 

Personaleoversigt Årsværk  
Brand    
Administration, brand    13,70     Note 1) 

Deltidsbrandmænd/honorarlønnede indsatsledere    14,82     Note 2) 

Service    
Administration, service       5,30      
Vagtcentralen       9,00      
Kørsel og logistik    29,00      
Servicevagt       8,79      
Hjælpemiddelcentral i Nærum    15,00      
Hjælpemiddelcentral i Fredensborg    11,00      
Hjælpemiddelcentral, Allerød       2,00      
Håndildslukkere/kursus       2,00      
Nordsjællands Brandvæsen, samlet     110,60   
   
Note 1): 
Opgørelse af administrationen, brand og service er på baggrund af en fordeling på opgaver. I gruppen ”Ad-
ministration, Brand” indgår 4 årsværk (fuldtidsansatte) til operative opgaver, og 5 årsværk (fuldtidsansatte) 
til forebyggede myndighedsopgaver. 
 
Note 2): 
14,82 årsværk på deltidsansatte brandfolk opgjort efter tidsforbrug på operative opgaver og øvelser er for-
delt over 127 ansatte. 
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6 Opsummering af anbefalinger for fremtidigt beredskab 

Med udgangspunkt i den gennemførte risikoanalyse, de grundlæggende servicemål og vurderingerne anført i 
afsnit 5, arbejdes der videre med nedenstående konkrete anbefalinger for det fremtidige beredskab. Anbefa-
lingerne fokuserer på de ændringer og tilpasninger af det nuværende beredskab, som er vurderet nødvendi-
ge. 
 
Anbefalinger: 
 
Model: 

1. Der arbejdes videre med modellen omtalt i afsnit 5.1.1, hvilket indebærer en styrket dagtimebe-
manding på to brandstationer. 

 
Arbejdsmiljø: 

2. Beholdningen af indsatsbeklædning og røgdykkermateriel øges, så der til trods for processer med 
rengøring og test af udstyr fortsat kan sikres en hurtig og effektiv reetablering efter endt indsats. 

3. Der sker en revision af investeringsplanen med henblik på hurtigere udskiftning af ældre køretøjer 
uden partikelfilter, så kræftrisikoen reduceres. 

4. Der sker en revision af investeringsplanen med henblik på hurtigere udskiftning af køretøjer med 
uhensigtsmæssig opbygning, så såvel hensynet til medarbejdernes sikkerhed som effektiviteten på 
skadestedet sikres. 

5. Der indgås aftale med ekstern entreprenør om tilvejebringelse af toilet- og badefaciliteter til skade-
steder ved længerevarende hændelser. 

6. Der gennemføres kompetenceudvikling af operativt personale, som generelt øger fokus på og giver 
de nødvendige værktøjer til en højere grad af sikkerhed og sundt arbejdsmiljø i forbindelse med ud-
rykninger, fra alarmering til endelig reetablering på stationen.  

 
Vandforsyning til brandslukning 

7. Plan for vandforsyning færdiggøres af NSBV. Kommunerne og forsyningsselskaberne inddrages, såle-
des at planen fremadrettet danner grundlag for vurdering af vandforsyningsmulighederne og sikrer 
sammenhæng med dimensioneringen af brandvæsenet. 

 
Supplerende frivilligt beredskab 

8. Der er igangsat en proces med henblik på præcis definering og forventningsafstemning vedr. det 
fremtidige opgavesæt, behov for materiel og kompetenceudvikling. 

9. Der udarbejdes plan for udskiftning af materiel. Materieludskiftning og uddannelse af de frivillige 
målrettet det fremtidige opgavesættet påbegyndes. 

 
Teknologiske udfordringer 

10. Nordsjællands Brandvæsen sikrer løbende indkøb af materiel og gennemfører nødvendig kompeten-
ceudvikling af operativt personale. 

 
Klimahændelser 

11. Nordsjællands Brandvæsen tager initiativ til drøftelser med kommunerne og forsyningsselskaberne 
med henblik på forventningsafstemning og aftaler om fremtidig håndtering af vejrligsrelaterede 
hændelser. 

 
Ledelsesstøtte 

12. Der udarbejdes et konkret forslag som en del af den videre proces. 
 
Udvikling i operativt materiel 

13. Der investeres i 2 stk. skæreslukkere, som monteres på autosprøjter.  
14. Der investeres i 2 sæt CAFS-systemer, som monteres på autosprøjter. 
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15. Der investeres i springpuder på køretøjer på 2-3 brandstationer. 
 
Forebyggende: 

16. Der satses mere på lokalt tilpassede kampagner, evt. under ”brandtryg”. 
17. Der prioriteres fortsat en indsats til nedbringelse af blinde alarmer ud fra en mere data/evidensbase-

ret tilgang. 
18. Der arbejdes mere systematisk med værdiredningsplaner.  
19. Der sikres fokus på operative bindinger i bygningsreglementet, og at operativt beredskab stedse hol-

des ajour hermed. 
20. Der arbejdes på højere grad af videndeling ml. det operative og det forebyggende arbejde. 
21. Der målrettes forebyggelsestiltag for at mindske risikoen for branddøde blandt sårbare ældre. 
22. Kommunernes udviklingsplaner for særlige virksomheder og nye beboelseskvarterer håndteres og 

vurderes løbende ift. brandsikkerhed og robusthed i kommunerne   
 
Kvalitetssikring: 

23. Der arbejdes systematisk med erfaringsopsamling og dataindsamling fra skadesteder 
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Bilagsoversigt 

  

Bilag 1 Statistik og GIS 

Bilag 2 Risikoidentifikation 

Bilag 3 Risikomatricer 

Bilag 4 Scenariebeskrivelse og kapacitetsanalyse 

Bilag 5 Udrykningskapacitet 

Bilag 6 Operativ ledelse 

Bilag 7 Supplerende beskrivelser af operativt beredskab 

Bilag 8 Arbejdsmiljø  
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