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1. Baggrund 

1.1. Det nye selskab jf. ny ejerstrategi 

Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner (herefter benævnt 

”interessenterne”) indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om etablering og drift af et 

fælleskommunalt redningsberedskab. 

Etableringen af interessentskabet finder sted i henhold til § 10 i beredskabsloven samt § 60 i den 

kommunale styrelseslov. 

Interessentskabets navn er Frederiksborg Brand og Redning. 

Interessentskabets hjemsted er Løgismose 3 – 3600 Frederikssund. 

1.2. Baggrund for RBD 

Denne plan indeholder det beredskabsfaglige grundlag for en indstilling til interessenternes Byråd om 

dimensioneringen af Frederiksborg Brand og Redning. 

Rapporten tager udgangspunkt i de muligheder, Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt 

redningsberedskab giver Byrådene for selv at tilrettelægge sit beredskab.  

Det nuværende redningsberedskab i interessentkommunerne er dimensioneret efter bekendtgørelse om 

risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Alle dimensioneringer er godkendt inden etableringen af det 

nye kommunale § 60 fællesskab Frederiksborg Brand og Redning.  

Formålet med bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab er, at give kommunerne 

mulighed for at tilrettelægge Redningsberedskabet på grundlag af lokale risikovurderinger, frem for på 

grundlag af centralt fastlagte og detaljerede regler.  

Ifølge bekendtgørelsen skal det kommunale redningsberedskab identificere og analysere risici, som skal 

lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). På grundlag af risikoprofilen skal 

kommunalbestyrelsen fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse 

(serviceniveau). Endelig fastlægger kommunalbestyrelsen redningsberedskabets organisation, virksomhed, 

dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveau.  

Forvaltningen af redningsberedskabets opgavesæt varetages af en fuldtidsansat beredskabsdirektør. I 

beredskabet er yderligere et antal fuldtidsansatte beredskabsuddannede medarbejdere og 

administrationsmedarbejdere.  

Der er i arbejdet med den risikobaserede dimensionering nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har 

udarbejdet planen for den risikobaserede dimensionering gældende for Frederiksborg Brand & Redning. 
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1.3. Arbejdsgruppens Opgave 

I denne risikobaserede dimensionering (RBD) arbejdes med de lokale risici, der forefindes i Egedal, 

Frederikssund-Halsnæs, Furesø, Gribskov og Hillerød Kommuner. Den risikobaserede dimensionering 

dimensionerer et fælles beredskab.  

Den risikobaserede dimensionering kan læses som et selvstændigt dokument. Den risikobaserede 

dimensionering suppleres op med oplæg til serviceniveauet – model 1, 2a, 2b eller 3 afhængig af valgte 

serviceniveau.  Den valgte model og risikobaserede dimensionering er samlet set de dokumenter, det 

fremtidige redningsberedskab dimensioneres efter. 

Den risikobaserede dimensionering indeholder flere henvisninger. Henvisningerne er dokumentation, 

forklaring og/eller beskrivelser. Henvisningerne er til særlig relevans for Beredskabsstyrelsen, samt andre 

interesserede, herunder politikere og embedsmænd. 

1.4. Arbejdsgruppens sammensætning 

Arbejdsgruppe RBD: 

Tovholder: 

Morten Jessen, Beredskabschef Furesø Kommune 

Medlemmer af arbejdsgruppen: 

Thomas Emil Hammerum,  Konstitueret Beredskabschef Egedal Kommune 

Thomas Danholm, Stationsleder Frederikssund og Halsnæs Kommune 

Ole Hermansen, Viceberedskabschef Frederikssund og Halsnæs Kommune 

Rene Bech, Viceberedskabschef Furesø Kommune 

Peter Cowland, Beredskabschef Gribskov Kommune 

Hans Hjelmar, Beredskabsinspektør Hillerød Kommune 

Morten Schou, Beredskabschef Hillerød Kommune 

Josephine Walbeck, Administrativ medarbejder, konsulent 

Jonas Munk-Klæsøe, Administrativ medarbejder, konsulent  

Arbejdsgruppen har været særlig opmærksomme på de fra politisk side anbefalede principper.  

Borgmestrene for de 6 kommuner drøftede på mødet 9. september 2015 arbejdsgruppens arbejde og 

besluttede, at de 5 Beredskabskommissioner for Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab, 

Egedal beredskab, Hillerød beredskab, Gribskov beredskab og Furesø beredskab skulle have oplægget til 

behandling med henblik på en fælles indstilling af model, der efterfølgende sendes til høringsudtalelse ved 

Beredskabsstyrelsen. De 5 Beredskabskommissioner besluttede alle på møder afholdt i september måned 

2015 at arbejde videre med model 2a, som sendes til høringsudtalelse ved Beredskabsstyrelsen. 
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1.5. Redningsberedskabets Strukturudvalg 

Redningsberedskabets Strukturudvalg afleverede sin afrapportering til  Forsvarsministeriet 24. august 2014. 

Udvalget vurderer, at redningsberedskabets hidtidige organisering i små uafhængige enheder udgør en 

barriere for, at redningsberedskabets potentiale kan udnyttes optimalt. Udvalgets anbefaling er derfor bl.a. 

baseret på større kommunale samarbejder i basisberedskabet, hvilket efter udvalgets opfattelse åbner 

muligheden for en mere effektiv dimensionering, større og mere velfungerende beredskabsfaglige miljøer 

og bedre udnyttelse af redningsberedskabets kapaciteter. 

Udvalget har lagt afgørende vægt på at sikre, at de beredskabsopgaver som løses i dag, også kan løses i 

fremtiden, og at redningsberedskabet fortsat har en forsvarlig indsættelseskapacitet, responstid og 

robusthed både til daglig og til de mere sjældne og omfattende hændelser. Endvidere har det været 

afgørende for udvalget at fokusere på redningsberedskabets forebyggende arbejde, herunder robusthed, 

inddragelse af frivillige og styrkelse af den borgerrettede adfærdspåvirkende forebyggelse. 

Strukturudvalget er enige om, at det er hensigtsmæssigt, at redningsberedskabet er niveaudelt. Det 

betyder, at det kommunale redningsberedskab kan få assistance ved omfattende, komplicerede eller 

specialiserede indsatser fra et overbygningsberedskab. Desuden kan assistance modtages fra de statslige 

ekspertberedskaber og andre myndigheder.  

1.5.1. Strukturudvalgets principper 

Strukturudvalget har i forbindelse med arbejdet peget på en række principper, der kan fungere som 

omdrejningspunkt for fremtidens redningsberedskab.  De forskellige elementer i strukturudvalgets 

principper er gensidigt afhængige, og det er derfor efter udvalgets opfattelse vigtigt, at alle principperne 

ligger til grund for en kommende reform:  

- Samlet risikobillede – Beredskabet skal kunne håndtere fremtidens risici 

- Niveaudeling – Opdeling i basis og overbygningsberedskab 

- Fri disponering – Den nærmeste relevante enhed afsendes 

- Standardisering og større enheder - Øget standardisering giver ensartet service til borgerne 

- Responstid – ikke afgangstid - Vægt på servicekvalitet i forhold til borgerne  

- Entydigt myndighedsansvar – Der fastholdes et entydigt politisk ansvar for dimensionering og 

opbygningen af beredskabet  

- Entydig kommandostruktur – Etablering af centrale vagtcentraler til alarmering og disponering 
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1.6. Frederiksborg Brand og Rednings principper for RBD-arbejdet  

Frederiksborg Brand og Redning har fulgt strukturudvalgets principper for dimensionering af fælles 

kommunalt redningsberedskab, men har derudover tilføjet en række principper. Principperne er med til at 

sikre ensartethed, samt konkretisere arbejdet. 

Udover strukturudvalgets principper fra foregående side, har Frederiksborg Brand og Redning følgende 

principper: 

- Risikovurderingsprincip – Hændelser vurderes efter deres risiko mod skader på personer, ejendom 
og miljøet. 

- Principper for udarbejdelse af model for serviceniveau – Strategiske og taktiske overvejelser i 
dimensioneringsprocessen. 

- Bemandingsprincip – Mandskabet dimensioneres til hændelsen, samt antallet af hændelser. 
- Frivilligprincip – Beredskabet dimensioneres og udvikles i tæt samarbejde med Det Supplerede 

Frivillige Beredskab. 

Frederiksborg Brand og Redning skal således dimensioneres efter de lokale risici. 

Frederiksborg Brand og Redning fokuserer på det kommunale beredskab, og kan assisteres af 
naboberedskaber og overbygningsberedskabet. 

Udrykningsområdet for Frederiksborg Brand og Redning skal håndteres af nærmeste relevante enhed. 
Dette kan bevirke, at udrykningsenheden ikke nødvendigvis kommer fra Frederiksborg Brand og Redning, 
men fra et af naboberedskabernes brandstationer. I den forbindelse skal der udarbejdes konkrete aftaler 
med de pågældende beredskabsenheder. –se bilag: ”udrykningsområder – fri disponering” 

Ensartet service for alle borgere og virksomheder i udrykningsområdet for Frederiksborg Brand og Redning. 
Herunder centraliseret vagtcentral således hændelserne håndteres ens og standardiseret. 

Der kigges på Frederiksborg Brand og Rednings responstider, altså hvornår første udrykningskøretøj er 
fremme hos borgeren eller virksomheden. 

Frederiksborg Brand og Redning skal være kosteffektivt, hvorfor der tænkes større, når der indkøbes 
materiel. 

Hændelserne for Frederiksborg Brand og Redning vil proaktivt blive risikovurderet, således 
udrykningssammensætning af mandskab og materiel tilpasses den for opgaven nødvendige 
sammensætning. Der vil blive vurderet ud fra hændelsens risici for skader på personer, ejendom og miljøet. 
Dertil kommer konkrete målparametre, herunder risiciene for brandspredning (udover matrikel, 
brandsektion eller brandcelle), personredning, hvor Frederiksborg Brand og Redning fokuserer på den 
præhospitale beredskabs tommelfingerregel – Den Gyldne Periode. Reglen anbefaler, at patienten får 
professionel lægelig hjælp hurtigst muligt. Risiciene bliver deslige vurderet ud fra et estimat om behovet for 
vandforsyning. 

Frederiksborg Brand og Redning skal placere mandskab og materiel strategisk og taktisk bedst muligt. Dette 
vurderes blandt andet ud fra antallet af hændelser tilknyttet stationen, samt kategoriseringen af 
hændelserne. 
Frederiksborg Brand og Redning fokuserer på hurtigere køretøjer, og moderne slukningsudstyr og -

metoder. Automobilsprøjter erstattes ved udskiftning eksempelvis med nye moderne tanksprøjter. 
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Det Supplerende Frivillige Beredskab indtænkes i højere grad i det daglige afhjælpende beredskab, og 
megen energi lægges i Det Supplerende Frivillige Beredskab. 

1.7. Aftale om redningsberedskabet i 2015  

Den 19. december 2014 indgik Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Liberal Alliance en et-årig aftale 

om redningsberedskabet i 2015, hvor det statslige redningsberedskabs ramme som konsekvens heraf 

reduceres med 25 mio. kr. i 2015. I løbet af 2015 skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag med henblik 

på, at der i 2015 kan indgås en ny flerårig aftale om en strukturreform af redningsberedskabet, der tager 

hensyn til de regionale forhold og de frivillige i redningsberedskabet. 

 

1.8. Lovmæssigt grundlag 

De kommunale beredskabers kerneopgaver er styret af Beredskabsloven, der bl.a. beskriver kravene til det 

operative (afhjælpende) beredskab og til de forebyggende myndighedsopgaver. De afhjælpende opgaver 

kan løses af en fremmed leverandør, mens det ikke er tilfældet for myndighedsopgaverne.  

Det fremgår af beredskabsloven § 12 stk. 1, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en 

forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder 

krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede 

og andre nødstedte.  

I forhold til den nye beredskabsenhed bliver de afhjælpende opgaver overført til selskabet, samt 

forebyggende aktiviteter jf. beredskabsloven.  

En væsentlig forskel mellem kommunernes beredskaber er, om de selv varetager det operative arbejde 

(afhjælpende) i et kommunalt brandvæsen, eller har overdraget opgaven til en fremmed leverandør, 

uanset om det er en anden kommunes brandvæsen, Falck A/S eller andre. Det er almindeligt, at 

kommunerne samarbejder om løsningen af opgaverne, eller indgår fælles aftaler med en fremmed 

leverandør af operationelle opgaveløsninger.  

I forhold til den nye beredskabsenhed kan det afhjælpende beredskab enten løses af selskabet selv, eller 

overdrages til en privat leverandør efter udbud, eller et andet § 60 selskab.  
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1.9. Den nye fælles beredskabskommission (jf. ny ejerstrategi) 

I overensstemmelse med beredskabslovens § 10 stk. 2, nedsættes en fælles beredskabskommission. 

Den fælles beredskabskommission er den øverste myndighed i Frederiksborg Brand og Redning. 

Den fælles beredskabskommission består af 9 medlemmer: 

 Borgmesteren i Egedal Kommune 

 Borgmesteren i Frederikssund Kommune 

 Borgmesteren i Furesø Kommune 

 Borgmesteren i Gribskov Kommune 

 Borgmesteren i Halsnæs Kommune 

 Borgmesteren i Hillerød Kommune 

 Politidirektøren eller dennes repræsentant fra Nordsjællands Politi 

 En medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte medarbejdere 

 En repræsentant valgt af de frivillige 

Den fælles beredskabskommissions funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Den første 

periode løber således fra 1. januar 2016 til 31. december 2017. 

Formandsposten går på skift mellem de 6 kommuner. 

 

1.10. Beskrivelse af Frederiksborg Brand og Rednings område 

Frederiksborg Brand og Redning er et af de nye sammenlagte beredskaber i Nordsjælland. Frederiksborg 
Brand og Redning består af 6 kommuner; Egedal Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, 
Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune og Hillerød Kommune.  
 
Frederiksborg Brand og Redning råder over 11 brandstationer fordelt rundt i de større byer i 
udrykningsområdet. Disse byer er; Farum, Frederikssund, Frederiksværk, Gilleleje, Helsinge, Hillerød, 
Hundested, Jægerspris, Skibby, Slangerup og Stenløse. Derudover er indgået aftale med Ballerup 
Brandvæsen om det sydlige Egedal Kommune og Furesø Kommune. 
Beredskabet har 3 frivilligenheder med i alt 4 stationer placeret i Farum, Hundested, Slangerup og Ølstykke. 
 
Det fælles beredskab grænser op til 5 nye sammenlagte beredskaber; Nordsjællands Brandvæsen, 
Beredskab Øst, Hovedstaden Beredskab, Østsjælland Beredskab samt Vestsjælland beredskab. Disse er alle 
i gang med en sammenlægningsproces, samt en ny dimensionering af deres respektive beredskaber. 
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Geografisk dækker Frederiksborg Brand og Redning ca. 1.058 km2 fordelt således på de respektive 
kommuner: 

Kommune Areal i km2 

Egedal 126 
Frederikssund 261 
Furesø 57 
Gribskov 280 
Halsnæs 121 
Hillerød 213 

Tallene er hentet fra Dansk Statistik og er fra 1. januar 2011.  

I området er der op til flere skovområder og landbrug. En del søer, en lang kyststrækning på ca. 160 km 
fordelt på Frederikssund, Gribskov og Halsnæs Kommune, samt lystbåds- og industrihavn. 

Befolkningstallet fra 2015 i området er på 245.223 mennesker fordelt således på de respektive kommuner: 

Kommune Befolkningstal 

 

Egedal 
 

42.607 

Frederikssund 
 

44.514 

Furesø 
 

39.259 

Gribskov 
 

40.839 

Halsnæs 
 

30.743 

Hillerød 
 

49.270 

Tallene er hentet fra Dansk Statistik og er fra andet kvartal i 2015. 

I sommerhusområderne i blandt andet Halsnæs, Frederikssund og Gribskov stiger befolkningstallet drastisk 

i sommermånederne. I Gribskov stiger befolkningstallet til det dobbelte.  
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1.11. Beredskabets ressortområde  

Beredskabslovens § 12 foreskriver, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig 

indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.  

Opgavesættet præciseres yderligere i § 1 i Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret 

kommunalt redningsberedskab. 

Opgaverne redningsberedskabet varetager, kan derfor opdeles i lovpligtige skal-opgaver – altså opgaver 

inden for redningsberedskabets ressortområde, samt opgaver redningsberedskabet kan varetage. 

Opgave inden for  
redningsberedskabets ressortområde 

Lovpligtig henvisning 

Teknisk ledelse af brand- og redningsindsats Beredskabslovens § 16 og bekendtgørelse om risikobaseret 
dimensionering § 1. 

Brandslukning Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 

Udrykning ved fare for brand Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 

Person-, dyre- og værdiredning ved brand og 
redningshændelser 

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 og 
retningslinjer for indsatsledelse 

Sporbevaring Beredskabslovens § 23 

Sammenstyrtningsulykker – natur og 
konstruktioner 

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 

Flyulykker til lands Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 

Skibsulykker ved kaj Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 

Overfladeredning i havne, åer vandløb og 
søer. 

Beredskabsstyrelsens præcisering af 12. juli 2010 

Første udrykning ved naturkatastrofer Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 

Akutte uheld med farlige stoffer Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 

Frigørelse af fastklemte ved trafikuheld Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 

Frigørelse af fastklemte ved andre uheld end 
trafikuheld 

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 

Højderedning Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 

Brønd- og siloulykker Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 

Modtage, indkvartere og forpleje 
evakuerede og nødstedte 

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 

Livreddende førstehjælp/nødbehandling ved 
brand og ulykker 

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering, § 1 og 
retningslinjer for indsatsledelse 
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Der er en række opgaver, andre myndigheder har det lovmæssige ansvar for at løse, men som der af 

forskellige årsager kan træffes aftale med det kommunale redningsberedskab om at løse, eller deltage i 

løsningen af, eksempelvis fordi den pågældende myndighed ikke råder over den nødvendige logistik. 

I forlængelse hertil, har de indgående beredskaber en række nuværende specielberedskaber. Disse er 

oplistet og beskrevet i Notat om kortlægning af beredskab i Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, 

Halsnæs og Hillerød Kommuner i 2015. 

Opgave uden for  
redningsberedskabets ressortområde 

Ansvarlig myndighed og lovhenvisning m.v. 

Bekæmpelse af forurening i kystnært søterritorium 
Søværnets Operative Kommando 
Lov om beskyttelse af havmiljøet 

Sø og kystredning Søværnets Operative Kommando 

Elevator driftsstop 
Arbejdstilsynet 
Anvisning 

Nøddrikkevandsforsyning 
Pågældende Vandværksbestyrelse samt den 
kommunale miljømyndighed og forsyning. 

Nødstrømforsyning Elforsyning/civilt beredskab/eget ansvar 

Personeftersøgning Politiopgave 

Håndtering af vand fra fjorde og hav for private 
borgere 

Beredskabsstyrelsens retningslinjer for 
indsatsledelse, kapitel 2.9.2 & 2.9.3 
 

Vejledning til udarbejdelse af beredskabsplaner 
Virksomhedsansvar 
Statsligt beredskabs anbefaling 
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2. Nuværende beredskaber og serviceniveau 

Kapitlet kortlægger de nuværende beredskaber, samt deres serviceniveau. Kapitlet er baseret på de 

indgående beredskabers nuværende profiler. For en nærmere beskrivelse af det nuværende beredskab 

henvises til Notat om kortlægning af beredskab i Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og 

Hillerød Kommuner i 2015.  

2.1. Organisation  

De indgående 5 beredskabers organisation består af kommunale beredskaber, samt et enkelt § 60 selskab. 

Egedal, Furesø, Gribskov og Hillerød Kommuner har alle en entreprise aftale med Falck omkring håndtering 

af det afhjælpende beredskab. Kommunerne varetager selv det forebyggende beredskab. 

Alle de indgående kommuners byråd har i henhold til beredskabsloven nedsat en beredskabskommission til 

at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. 

Frederikssund og Halsnæs Kommuner har nedsat en fælles beredskabskommission ligeledes til at varetage 

den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. 

Alle beredskabskommissioner er – om de er fælles eller enkeltstående, bestående af indgående 

kommuners borgmestre, der fungerer som formænd, eller hvor der ved fælles beredskabskommission 

vælges en formand. I beredskabskommissionerne indgår derudover et medlem fra politimesterembedet, 

samt et flertal valgt af kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelserne. Kommunalbestyrelsen udpeger 

en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en 

repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. 

2.1. Forebyggelse  

Beredskaberne har alle håndteret deres forbyggende aktiviteter forskelligt, men har alle overholdt de 

lovpligtige brandsyn og brandtekniske byggesagsbehandlinger.  

De enkelte beredskabers håndtering af forebyggende arbejde kan findes i Notat om kortlægning af 

beredskab i Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner i 2015.  

2.2. Skadestedsledelse – ISL vagt  

Interessentberedskaberne har nuværende hver 1 indsatsleder på døgnvagt.  

Furesø har lavet en aftale med Allerød, som indbefatter, at der til tider er en indsatsleder fra Allerød, der 

holder vagt i Furesøs udrykningsområde. En sådan aftale har Furesø og Egedal også indgået indbyrdes. 

Hillerød har lavet en aftale med Falck, som bevirker, at 3 af indsatslederne er ansat og lønnet af Falck. 

I alt har Egedal 2 uddannede indsatsledere, Frederikssund-Halsnæs 4 uddannede indsatsledere, Furesø 2 

uddannede indsatsledere, Gribskov 3 uddannede indsatsledere og Hillerød 6 uddannede indsatsledere, 

hvoraf de 3 er ansat og lønnet af Falck. 

De enkelte beredskabers håndtering af indsatsledervagten kan findes i Notat om kortlægning af beredskab i 

Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner i 2015. 
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2.3. Vagtcentral 

Politiet har 2 alarmcentraler i hhv. Aarhus og Slagelse. I Storkøbenhavn drives alarmcentralen af 

Københavns Brandvæsen.  

Disse alarmcentraler modtager borgernes 1-1-2 opkald, hvor borgeren har akut behov for hjælp hos enten 

politiet, sundhedsberedskabet eller redningsberedskabet. Politiet videresender opkaldet til den rette 

myndighedsvagtcentral, hvorfra udrykningen disponeres og afsendes.  

Redningsberedskabets vagtcentral modtager 1-1-2 opkald fra alarmcentralerne elektronisk. Disse 

vagtcentraler kan drives på forskellige måder: 

Kommuner der har en entrepriseaftale med Falck, kan have indarbejdet en vagtcentralbetjening som en del 

af aftalen.   

Kommuner uden entrepriseaftaler har enten en bemandet eller ubemandet vagtcentral eller en aftale med 

en anden kommune om løsning af opgaven.  

Ved Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab samt Egedal Kommune har man valgt at have sin 

egen vagtcentral med automatisk udkald. Furesø, Gribskov og Hillerød Kommune har indgået aftale med 

Falck og deres vagtcentral i Smørum. 

Der lægges i oplæggene for serviceniveau op til samdrift af den fælles vagtcentral. 

De enkelte beredskabers håndtering af vagtcentralen kan findes i Notat om kortlægning af beredskab i 

Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner i 2015. 

2.4. Vandforsyning  

Der er i interessentberedskaberne udarbejdet analyser angående vandforsyningen i deres 

udrykningsområde. Generelt for dem alle har man observeret, at der er mange brandhaner, der ikke yder 

en tilstrækkelig vandydelse. Disse brandhaner arbejdes der på løbende at nedlægge.  

Egedal og Frederikssund-Halsnæs har begge valgt at fokusere på at kunne opretholde en 

minimumsvandforsyning på 400 l/min. Samtidig med dette er det valgt at opretholde et antal brandhaner, 

der leverer min. 800 l/min som faste vandforsyningssteder.  

Beredskaberne har endvidere fra én til flere vandtankvogne, og flere af beredskaberne har derudover valgt 

at udskifte deres automobilsprøjter med tanksprøjter. Dette giver en vandkapacitet på ca. det dobbelte. 

Herudover rådes over slangetendere samt de frivilliges slangegruppe i Slangerup med 1500 m slange.  

Erfaringer, fra indsatser hvor der forefindes tanksprøjter, viser, at vandtankvognen ikke er udslagsgivende 

for indsatsen under førsteindsatsen. Først efter ca. 15-30 min. inde i indsatsen vil tankvognen blive indsat 

til sit egentlige formål, vandforsyning. 

I Frederiksborg Brand og Rednings slukningsområde er der flere søer, fjorde samt kystlinje, hvor der kan 

hentes vand fra, dette vil oftest blive benyttet ved større indsatser som supplement til vandtankvogne og 

brandhanenettet.  

De enkelte beredskabers plan og kommentering af deres vandforsyning, kan findes i Notat om kortlægning 

af beredskab i Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner i 2015.  
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2.5. Brandstationer, mandskab og materiel - oversigtskort  

Herunder ses et oversigtskort over brandstationerne i Frederiksborg Brand og Rednings udrykningsområde, 

samt fordelingen af de respektive køretøjer som det ser ud i dag.  Frederiksborg Brand og Redning råder 

over 11 brandstationer samt 4 Frivillige (de frivillige stationer er ikke vist på kortet herunder).  
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2.6. Afstande og responstider  

Der er herunder blevet udarbejdet et GIS kort over Frederiksborg Brand og Rednings udrykningsområde. 

Herunder kan ses, hvor hurtigt slukningskøretøjerne kan komme frem i området. Der er her tale om en 

afgangstid på 5 minutter og fremkommelighed på 80 %. Dette gælder alle beredskaber på nær Hillerød. I 

Hillerød har man 100 % fremkommelighed og afgangstid på 1 minut, da man her har en fuldtidsbemandet 

Hurtig Sluknings Enhed - HSE.  

 

 

Kort med 100 % fremkommelighed i Hillerød og 80 % fremkommelighed på de resterende stationer. 

Baseret på 1 minutters beredskab i Hillerød og 5 minutters beredskab på de resterende stationer. 

Sort markerer skellet mellem Frederiksborg Brand og Redning og naboberedskaberne. 

              Beredskabet er estimeret fremme inden for 10 min. 

              Beredskabet er estimeret fremme inden for 15 min. 

              Beredskabet er estimeret fremme inden for 20 min. 

              Station  
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2.7. Samtidige hændelser  

Samtidige hændelser gældende for hele udrykningsområdet, er baseret ud fra 4 års hændelser. 

Beregningen er kalkuleret ved at sammentælle antal gange, der er kaldt ud til to alarmer, hvor der er 5 

minutter eller mindre mellem ”frigivet”, til ny alarm er modtaget. Disse to alarmer tælles for én samtidig 

hændelse. 

I denne beregning analyseres og vurderes kun på automobilsprøjter, tanksprøjter samt brand- og 

redningskøretøjer. Disse udrykningskøretøjer skal være kørt som primærudrykning. Hændelsen anses som 

at være færdig, når første udrykningskøretøj forlader hændelsen, og melder klar, da denne ikke længere er 

optaget på hændelsen, men klar til en ny opgave.  

Beredskabsmæssige tilkøbsydelser er ikke med i beregningen. 

Sorteres hændelser til risikogruppe lav fra, fås 62 samtidige hændelser på 4 år for hele udrykningsområdet. 

Der er kun fokuseret på hændelser tyndt, mellem og høj, da det er her, hvor redningsberedskabets største 

opgave ligger i forhold til personredning, værdiredning og dyreredning.  

Det skal bemærkes, at det henholdsvist er 62 og 477 hændelser fordelt på hele udrykningsområdet, hvorfor 

en samtidig hændelse kan foregå i Egedal og Gilleleje samtidig. Dette vil ingen eller minimal betydning have 

for indsatsforløbet og kvaliteten af de samlede indsatser. Det skal tillige bemærkes, at det er opgjort for 

beredskaber og ikke stationer, hvorfor Frederikssund-Halsnæs og Gribskov er spredt ud på deres stationer. 

Det er ikke muligt at addere de respektive beredskabers samtidige hændelser sammen, og derved få 

samlede antal. 

Der gøres derfor opmærksom på, at der kun bør kigges på det respektive beredskab, samt eventuelt 

tidligere naboberedskab. Sættes disse op imod hinanden, fås en sandsynlighed så lille, det nærmest synes 

umuligt at skulle ske samtidigt. 

Kigges på redningsberedskaberne individuelt fås udrykninger eksklusiv. udrykninger til risikoniveau lav: 

Beredskab Antal samtidige hændelser i perioden 2011-2014 

Egedal  0 

Frederikssund-Halsnæs 10 

Furesø 0 

Gribskov 3 

Hillerød 0 

Hele udrykningsområdet samlet 62 

Kigges på udrykninger til alle risikoniveauer fås: 

Beredskab Antal samtidige hændelser i perioden 2011-2014 

Egedal  7 

Frederikssund-Halsnæs 45 

Furesø 5 

Gribskov 12 

Hillerød 29 

Hele udrykningsområdet samlet 477 

Liste over samtlige samtidige hændelser i hele udrykningsområdet findes i bilag ”samtidige hændelser”. 
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2.8. Assistanceudrykninger 

Arbejdsgruppen har valgt at se på antallet af assistanceudrykninger ind og ud af det samlede 

udrykningsområde. Arbejdsgruppen har gjort dette, da dette viser et nogenlunde retvisende billede for 

antallet af de forventede fremtidige assistanceudrykninger – både ind og ud af udrykningsområdet. 

Frederiksborg Brand og Redning har i årrækken 2011-2014 kørt 55 assistanceudrykninger ud af 

udrykningsområdet. 

Station Farum har kørt 29 udrykninger til Allerød Kommune. 

Station Farum har kørt 1 udrykning til Rudersdal Kommune. 

Station Frederikssund har kørt 2 udrykninger til Roskilde Kommune. 

Station Frederiksværk har kørt 2 udrykninger til Roskilde Kommune. 

Station Hillerød har kørt 6 udrykning til Allerød Kommune. 

Station Hillerød har kørt 1 udrykning til Fredensborg Kommune. 

Station Slangerup har kørt 4 udrykninger til Allerød Kommune. 

Station Slangerup har kørt 2 udrykninger til Roskilde Kommune. 

Station Stenløse har kørt 5 udrykninger til Roskilde Kommune. 

Station Stenløse har kørt 1 udrykning til Ballerup Kommune. 

Det Supplerende Frivillige Beredskab har kørt 2 udrykninger til Roskilde Kommune. 
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2.8.1. Grafisk overblik over assistancemuligheder 

Da alle naboberedskaberne er i samme dimensioneringsproces, samt sammenlægningsproces, fastsættes at 

alle nabostationerne forbliver åbne, med samme afgangstid, samt fremkommelighed. 

På nedenstående billede er ingen aktive brandstationer i Frederiksborg Brand og Redning. 

 

 

Sort markerer skellet mellem Frederiksborg Brand og Redning og naboberedskaberne. 

     Beredskabet er estimeret fremme inden for 10 min 

     Beredskabet er estimeret fremme inden for 15 min. 

     Beredskabet er estimeret fremme inden for 20 min. 

     Station 
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2.9. Udrykningsstatistik 

Frederiksborg Brand og Redning dimensionerer sit beredskab efter lokale forhold, men tager desuden også 

stilling til udrykningernes tidsmæssige placering, opdeling i risikoniveau, fordeling på reelle, blinde og 

falske, samt udrykninger fordelt på alarmtype. 

Udrykningsaktiviteterne i de respektive beredskaber har alle været indberettet til Beredskabsstyrelsens 

Online Dataregistrering- og Indberetningssystem, ODIN. 

Oplysninger og statistikker i dette afsnit er trukket herfra. Det betyder, at hvis der i en udrykningsrapport er 

opgivet forkerte oplysninger, vil det påvirke statistikkerne. Det er vurderet, at det kun er i fåtallet af 

udrykningsrapporterne, hvor oplysningerne ikke er korrekte. Disse er så vidt muligt også isoleret. For den 

samlede statistik giver det kun en lille fejlmargen. 

Der er lavet udtræk på basis af udrykninger fra 1. januar 2011 til 31. december 2014 for alle beredskaberne 

i det nye fælles beredskabsområde. I alt har perioden dækket 48 måneder. I disse 48 måneder var der i alt 

6334 alarmer, svarende til ca. 1584 alarmer pr. år. Dette svarer til 4,34 alarmer om dagen. 

Der er i beregningerne ikke inkluderet tilkøbsydelser eller andre serviceydelser. Der er i beregningerne kun 

inkluderet hændelser jf. LBK nr. 660 af 10/06/2009 ”Beredskabsloven” § 12. 

Af disse 6334 alarmer var fordelingen på henholdsvis reelle, blinde og falske således: 

Antal alarmer 2011-2014 Reelle Blinde Falske Total 

Antal 3710 2311 313 6334 
Gennemsnit pr. år 928 578 78 1584 
Gennemsnit pr. døgn 2,54 1,58 0,22 4,34 
%-andel af alle alarmer 59 % 36 % 5 % 100 % 

Af de 3710 reelle alarmer har følgende fordeling været på brand, miljø, redning og diverse: 

Antal af reelle alarmer 2011-2014 Brand Miljø Redning Diverse Total 

Antal 2291 584 518 317 3710 

Gennemsnit pr. år 573 146 130 79 928 

Gennemsnit pr. døgn 1,57 0,40 0,35 0,22 2,54 

%-andel af alle alarmer 62 % 16 % 14 % 9 % 100 % 

Der kigges på de næstkommende sider kun på statistik baseret på gennemsnittet pr. år i perioden 2011-

2014. 
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2.9.1. Udrykninger fordelt på risikoniveau 

Der er i arbejdsgruppe RBD indført risikoniveauer bygget ud fra Rigspolitiets 1-1-2 årsagsliste. 

Vurderingerne er sket på baggrund af LBK nr. 660 af 10/06/2009 ”Beredskabsloven” § 1, hvor det lyder: 

”Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og 

miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.” 

Vurderingerne tager de respektive picks fra Rigspolitiets 1-1-2 årsagsliste, og sammenholder disse med 

risikoen forbundet med hændelsen, samt § 1 fra beredskabsloven. 

Risikoniveau Antal udrykninger årligt i 
gennemsnit 

Gennemsnit pr 
døgn 

Procentvis andel 

Høj - Brand 75 0,21 4,7 % 
Høj - FUH 65 0,18 4,2 % 
Høj – Andre 3 0,01 0,2 % 
Mellem - Brand 106 0,29 6,7 % 
Mellem - Andre 106 0,29 6,7 % 
Lav 1209 3,31 76,3 % 
Tyndt 20 0,05 1,2 % 
I alt 1584 4,34 100 % 

 

Der ses en klar og tydelig fordeling at over ¾ af beredskabets udkald, er udkald til risikoniveau lav.  

 

Beredskabet er meget opmærksomme på denne fordeling, og tager denne til efterretning ved 

dimensionering af serviceniveauet, samt udrykningssammensætning til de respektive hændelser.  

Hændelser fordelt på risikoniveau 

Høj, Brand

Høj, FUH

Høj, Andre

Mellem, Brand

Mellem, Andre

Lav

Tyndt
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Vinter Forår Sommer Efterår

Årstid 396 377 391 420
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2.9.2. Udrykninger fordelt på årstid. 

De samlede udrykninger fordeler sig tilnærmelsesvist ligeligt på årstiderne. Der ses dog et mindre opsving i 

efterårsmånederne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er hos Frederiksborg Brand og Redning særlig fokus på sommerhalvåret, da kommunerne huser mange 

turister. 

2.9.3. Udrykninger fordelt på måneder 

Omkring efterårsmånederne og december måned kan en stigende aktivitet ses. Den forhøjede aktivitet 

omkring efterårsmånederne og december måned skyldes en stigning i opgavetypen diverse. Denne stigning 

skyldes de vejrmæssige udfordringer, der findes i denne periode. Stormen Bodil i december 2013 

forårsagede i det samlede udrykningsområde alene 41 isolerede hændelser. 
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UDRYKNINGER FORDELT PÅ DAGE 

2.9.4. Udrykninger fordelt på ugedage 

Udrykningerne ligger nogenlunde fordelt på ugedagene. Tendensen er dog, at hverdagene har flere 

udrykninger. 

Af ovenstående skema kan det udledes, at der ikke er nogen ugedag, der markant er repræsenteret ved 

flere hændelser end andre.  

2.9.5. Udrykninger fordelt på tidspunkt på døgnet 

Der ses en tydelig forfordeling af udrykninger i dagstimerne fra kl. 09-19. 
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Af ovenstående kan det ses, at beredskabet bliver kaldt ud til færrest hændelser, når befolkningen ikke er 

vågen, og omvendt til flest når befolkningen er vågen 

 

2.9.6. Udrykninger i jul og nytår 

Der er i julen (fra 22. december kl. 00:00 til 27. december kl. 23:59) ikke flere udrykninger end det daglige 

gennemsnit. Der er i juleperioderne 2011-2014 i gennemsnit 4,29 hændelser pr. dag, mod det normale 

daglige gennemsnit på 4,34 hændelser pr. dag. 

Der er i nytår (fra 31. december kl. 00:00 til 1. januar kl. 23:59) flere udrykninger end det daglige 

gennemsnit. 

Der er i perioden 2011-20131 i gennemsnit 8,83 hændelser pr. dag mod det normale daglige gennemsnit på 

4,34 hændelser pr. dag. 

 

Fordelingen viser, at størstedelen af udrykningerne i nytårsperioderne er til containerbrande - herunder 

mindre containerbrande og containerbrande i det fri, hvilket antages koblet til antallet af drengestreger i 

denne periode, grundet salget af fyrværkeri. 

Dernæst kommer antallet af udrykninger til bygningsbrande, hvilket igen skyldes brugen af fyrværkeri. Det 

skal dog bemærkes, at det er 11 % af 8,83 hændelser om dagen i hele udrykningsområdet, hvilket ikke giver 

anledning til yderligere bemærkninger. 

                                                           
1
 2014 er ikke medtaget grundet manglende data fra 1. januar 2015 
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2.9.7. Responstider i udrykningsområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Ovenstående illustrerer de respektive stationer og deres procentvise fordeling af udrykninger fordelt efter risikoniveau, samt responstid under 10, 15 eller 20 min. 

Der tages forbehold for afrundinger.  Fejlmarginen markerer ukorrekt indrapportering, assistanceudrykninger til samme hændelse, samt udrykninger med responstid på over 20 min.

 
Stenløse Frederikssund Frederiksværk Hundested Jægerspris Skibby Slangerup Furesø Gilleleje Helsinge Hillerød Total 

Høj Brand (Antal) 7,50 8,75 7,75 2,50 1,75 2,00 1,50 14,75 2,50 5,25 20,25 75 

Under 10 min (%) 70,00% 97,06% 61,29% 50,00% 71,43% 62,50% 50,00% 84,75% 80,00% 85,71% 95,06% 
 Under 15 min (%) 16,67% 0,00% 32,26% 30,00% 28,57% 37,50% 0,00% 11,86% 0,00% 4,76% 4,94% 
 Under 20 min (%) 3,33% 2,94% 3,23% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 10,00% 4,76% 0,00% 
 Fejlmargin (%) 10,00% 0,00% 3,23% 20,00% 0,00% 0,00% 33,33% 3,39% 10,00% 4,76% 0,00% 
 Høj FUH (Antal) 8,50 4,50 3,25 2,00 1,75 1,75 4,25 9,50 3,50 9,50 16,75 65 

Under 10 min (%) 73,53% 63,16% 30,77% 50,00% 28,57% 42,86% 70,59% 82,05% 78,57% 71,05% 92,54% 
 Under 15 min (%) 17,65% 31,58% 61,54% 37,50% 28,57% 42,86% 23,53% 17,95% 21,43% 21,05% 7,46% 
 Under 20 min (%) 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 14,29% 5,88% 0,00% 0,00% 2,63% 0,00% 
 Fejlmargin (%) 5,88% 5,26% 7,69% 12,50% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 
 Høj Andre (Antal) 0,50 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,50 0,25 0,25 1,25 4 

Under 10 min (%) 50,00% 0,00% 100,00% - - 0,00% - 50,00% 0,00% 0,00% 80,00% 
 Under 15 min (%) 0,00% 100,00% 0,00% - - 100,00% - 50,00% 100,00% 100,00% 20,00% 
 Under 20 min (%) 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Fejlmargin (%) 50,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Mellem brand (Antal) 15,00 6,00 8,25 4,75 11,00 3,00 3,25 11,00 15,75 12,50 15,00 106 

Under 10 min (%) 66,67% 70,83% 30,30% 36,84% 29,55% 33,33% 91,67% 79,55% 49,21% 48,00% 98,33% 
 Under 15 min (%) 28,33% 25,00% 57,58% 36,84% 54,55% 50,00% 8,33% 13,64% 44,44% 44,00% 1,67% 
 Under 20 min (%) 3,33% 0,00% 9,09% 21,05% 15,91% 16,67% 0,00% 4,55% 3,17% 2,00% 0,00% 
 Fejlmargin (%) 1,67% 4,17% 3,03% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 2,27% 3,17% 6,00% 0,00% 
 Mellem Andre (Antal) 12,25 8,50 8,75 5,50 6,25 4,50 3,25 5,75 19,50 14,50 16,75 106 

Under 10 min (%) 69,39% 50,00% 17,15% 36,36% 44,00% 27,78% 69,23% 73,91% 38,46% 31,03% 83,58% 
 Under 15 min (%) 22,45% 23,53% 71,43% 45,45% 24,00% 55,56% 15,38% 17,39% 55,13% 50,00% 14,93% 
 Under 20 min (%) 2,04% 11,76% 5,71% 13,64% 28,00% 5,56% 0,00% 4,35% 1,28% 13,79% 0,00% 
 Fejlmargin (%) 6,12% 14,71% 5,71% 4,55% 4,00% 11,11% 15,38% 4,35% 5,13% 5,17% 1,49% 
 Lav (Antal) 141,75 205,50 65,50 24,25 21,50 16,75 18,75 162,00 77,75 77,00 397,00 1208 

Under 10 min (%) 70,87% 46,94% 41,98% 54,84% 51,16% 58,21% 71,83% 78,88% 39,87% 56,82% 84,03% 
 Under 15 min (%) 15,45% 10,27% 32,06% 27,96% 23,26% 14,93% 8,45% 17,24% 34,08% 25,65% 5,56% 
 Under 20 min (%) 2,49% 2,93% 12,21% 2,15% 9,30% 11,93% 0,00% 0,47% 4,82% 4,87% 1,58% 
 Fejlmargin (%) 11,19% 39,86% 13,74% 15,05% 16,28% 14,93% 19,72% 3,42% 21,22% 12,66% 8,84% 
 Tyndt (Antal) 2,00 0,75 1,00 0,50 1,75 1,00 0,50 0,50 3,50 4,25 4,00 20 

Under 10 min (%) 50,00% 0,00% 25,00% 50,00% 42,86% 0,00% 0,00% 100,00% 42,86% 47,06% 56,25% 
 Under 15 min (%) 50,00% 100,00% 50,00% 50,00% 57,14% 75,00% 100,00% 0,00% 57,14% 47,06% 25,00% 
 Under 20 min (%) 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 6,25% 
 Fejlmargin (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 
 

            

1584 
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3. Risikoprofil 

Frederiksborg Brand og Redning huser de respektive 6 kommuner. Kommunerne ligner på mange punkter 

hinanden, hvad lokale risici angår. 

De lokale risici dimensionerer i høj grad Frederiksborg Brand og Redning.  

Der er i udrykningsområdet 247.232 indbyggere. Udrykningsområdet dækker 1.058 km2, hvilket svarer til 73 

% af det geografiske Nordsjælland. (Dansk Statistik, 2012) 

Udrykningsområdet dækker estimeret 160 km kyststrækning, hvor der i sommermånederne forefindes 

mange besøgende. Der er i dette estimat ikke inkluderet søer, åer og lignende. 

Der er i udrykningsområdet store skove og naturområder, hvor Gribskov, Tisvilde Hegn, samt Jægerspris 

Nordskov er de største. Til sammen dækker de tre største skove estimeret 86 km2, hvoraf Gribskov er 

størst.  

Dele af udrykningsområdet er udpræget turistområde. Det er estimeret, at befolkningstallet stiger med 

tilnærmelsesvist 100 % i sommermånederne. 

For alle kommunerne gælder det, at der forefindes større byer, hvor en stor del af borgerne i  kommunen 

er bosat. Kommunerne har alle en del landejendomme, samt ældre huse i mindre landsbysamfund. 

Generelt set vokser denne tendens, jo større afstanden bliver fra København. 

Der forefindes i udrykningsområdet motorvejsnet, hovedvejsnet, samt landevejsnet. Derudover kommer S-

togsnettet, samt lokalbanenettet. Begge jernbanenet er hovedsageligt dimensioneret til persontransport.  

Der er i udrykningsområdet 4 Seveso virksomheder. De 4 Seveso virksomheder er alle placeret i 

Frederikssund & Halsnæs Kommuner. Der skal tages særligt hensyn til disse, da disse udgør en høj risiko for 

mennesker, dyr og miljø. Disse særlige hensyn er givet ved EU direktivet Seveso direktiv II, samt dernæst 

den danske risikobekendtgørelse. 

De respektive kommuners komplette risikoprofil, der benyttes til dimensionering af beredskabet findes i 

Risikoprofil for Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner  

Der er i  risikoprofilerne for de respektive kommuner oplistet risici og særlige risici, erhverv, infrastruktur, 

natur og naturmæssige udfordringer, opmærksomhedspunkter i kommunen, nuværende ressourcer på 

stationen(-erne), samt statistik for pågældende station og kommune.  

Frederiksborg Brand og Redning har p.t. 11 brandstationer, samt 4 frivilligt baserede lokationer. 

Næstkommende side illustrerer placeringen af de respektive brandstationer, samt de omkringliggende 

nabostationer. 

Det vurderes at der i udrykningsområdet ikke er særlige risikoobjekter der forudsætter at indsatsleder er 

fremme senest samtidig med 1. udrykningsenhed. 
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Samlede udrykningsområde & de omkringliggende naboberedskaber 

   Deltidsstation 

   Frivilligstation   

   Nabostation 

 

Station Stenløse 

Frydensbergvej 5 

3660 Stenløse 

Station Frederikssund  

Løgismose 3 

3600 Frederikssund 

Station Frederiksværk 

Syrevej 19 

3300 Frederiksværk 

Station Hundested  

Parallelvej 12 

3390 Hundested 

Station Jægerspris 

Kastanievej 8 

3630 Jægerspris 

Station Skibby 

Selsøvej 5B 

4050 Skibby 

Station Slangerup  

Kingovej 14 

3550 Slangerup  

Station Farum  

Ryttermarken 13 

3520 Farum 

Station Gilleleje 

Stæremosen 2 

3250 Gilleleje 

Station Helsinge 

Frederiksborgvej 50 

3200 Helsinge 

Station Hillerød  

Heimdalsvej 1 

3400 Hillerød 

Det supplerende frivillige beredskab 

Frivilligstation Ølstykke  Frivilligstation Højagergård  Frivilligstation Nord 

Karmstensvej 1  Højager 20   Parallelvej 12 

3650 Ølstykke   3550 Slangerup  3390 Hundested 
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3.1. Seveso virksomheder 

Der er i udrykningsområdet placeret 4 Seveso kolonne 3 virksomheder. Seveso kolonne 3 virksomheder har 

skærpede krav til forhøjet sikkerhed. Der er i samarbejde med Nordsjællands Politi, Miljøstyrelsen, 

Arbejdstilsynet, samt virksomhederne udarbejdet særlige og udførlige planer. Der afholdes flere gange 

årligt møder mellem førnævnte, samt årlige risikoinspektioner. Tillige afholdes der minimum hvert 3. år 

planmæssige øvelser på virksomhederne. Der er desuden et tæt samarbejde med sikkerhedslederne for de 

pågældende virksomheder. Haldor Topsøe har tillige et uddannet korps af hjælperøgdykkere. 

 Haldor Topsøe Fabrik 

 Haldor Topsøe Lager 

 Henriksens Shipping 

 Kyndbyværket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort med 80 % fremkommelighed. Baseret på 5 minutters beredskab. 

Beredskabet er estimeret fremme inden for 10 min 

Beredskabet er estimeret fremme inden for 15 min 

Beredskabet er estimeret fremme inden for 20 min. 

Brandstation 

       Sevesovirksomhed 
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3.2. Risikoobjekter i udrykningsområdet 

Der er i udrykningsområdet en række særlige risikoobjekter. Disse risikoobjekter kræver særlige 

overvejelser og særlig indsatstaktik. Risikoobjekterne udgør i en vis grad særlige risici for borgere og 

virksomheder. 

De respektive kommuners risikoobjekter er beskrevet nærmere i bilag ”Risikoprofil for Egedal, 

Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Frederikssund Kommuner”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredskabet er estimeret fremme inden for 10 min 

Beredskabet er estimeret fremme inden for 15 min 

Beredskabet er estimeret fremme inden for 20 min. 

Station 

       Særlig risici  
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4. Risikoanalyse og Scenarieanalyse 

Formålet med at lave en risiko- og scenarieanalyse er at finde frem til et dimensionsgivende billede af, 

hvilke ressourcer kommunen skal have for at kunne have et forsvarligt redningsberedskab. 

For at nå frem til dette er analysedelen delt op i 2 hovedpunkter: 

1. Scenarioidentifikation 

2. Scenarie- & Kapacitetsanalyse 

Arbejdet med risiko-, scenarie og kapacitetsanalyserne har fulgt en række retningslinjer og principper, 

udover de generelle principper der blev introduceret i kapitel 1.3 og kapitel 1.4. Retningslinjerne og 

principperne sikrer ensartethed for analyserne i hele udrykningsområdet, hvilket betyder at 

tilnærmelsesvist alle borgere og virksomheder får samme analysegrundlag, hvilket skaber fælles service, 

besluttet ud fra den politisk vedtagne model. 

Analyserne inddrager oplæg til serviceniveau som en parameter, da disse ændrer indsatsforløbet. 

Analyserne vil have en beredskabsfaglig vurdering, hvor indsatsen jævnfør modellen for serviceoplæg 

vurderes, samt hvilke konsekvenser det beredskabsfagligt estimeres at have. 

Analysen og dertilhørende vurdering er så vidt mulig objektiv. Vurderingen vil bidrage til den 

beredskabsfaglige vurdering. 

Retningslinjer for analysearbejdet og dimensioneringsarbejdet 

Retningslinjerne benyttes som kriterier og vurderinger i risiko-, scenarie- og kapacitetsanalysen, samt 

dimensioneringsarbejdet. 

 Retningslinjer for brandspredning 

 Retningslinjer for bådberedskabet 

 Retningslinjer for dykkerberedskabet 

 Retningslinjer for vandforsyning 

 Retningslinjer for kemikalieberedskab 

 Retningslinjer for stigeberedskab 

 Retningslinjer for pionerberedskab 

 Retningslinjer for samtidige hændelser 

 Retningslinjer for deltidsbemandet & fuldtidsbemandet HSE koncept 

 Retningslinjer for assistance fra eget og naboberedskab 

De enkelte principper, samt nærmere beskrivelse, findes i kap. 1.5.1 og 1.6 samt i appendiks. 

Principper for analysearbejdet og dimensioneringsarbejdet 

Principperne benytter grundlæggende regler i risiko-, scenarie- og kapacitetsanalysen, samt 

dimensioneringsarbejdet. 

 Førsteudrykningen dimensioneres i forhold til hændelsen  

 Bemandingen dimensioneres i forhold til hændelsen  

 Overvejelser omkring reduktion og lukning af stationer inddrages som et vurderingskriterium  

 Frivillige deltager aktivt mest muligt i det afhjælpende beredskab 

De enkelte principper, samt nærmere beskrivelse findes i kap. 1.5.1 og 1.6 samt i appendiks. 
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4.1. Scenarioidentifikation 

For at få et mere nuanceret billede af de opgaver som det kommunale redningsberedskab bliver alarmeret 

til, er der lavet en identificering af de hændelser, der kan tænkes at forekomme i hele udrykningsområdet. 

I scenarioidentifikationen er medtaget hændelser, som kan forventes at ske i de respektive kommuner - 

både de hyppigste reelle forekommende hændelser, men også hændelser som er sjældent forekommende, 

eller aldrig tidligere er forekommet, men som kan tænkes at forekomme i fremtiden. 

Der er fokus på de særlige risici, samt Seveso virksomheder, der er i udrykningsområdet, hvorfor disse også 

indgår i risikoanalyserne og kapacitetsanalyserne. 

De hændelser der er fremhævet på de næstkommende sider, dækker således både de daglige hændelser, 

hændelser der sjældent eller aldrig endnu er forekommet, samt hændelser hvorved der opstår særlige 

risici. 

Der er også hændelser, der ikke er medtaget, da det vurderes, at det er så omfangsrigt og 

ressourcekrævende, at det ikke giver mening at beskrive det. 

En hændelse som er jævnligt forekommende, er eksempelvis en bilbrand, hvorimod en brand i et hotel med 

flere personer der skal reddes ud, er et sjældent forekommende, men dog realistisk scenarie. 

Et scenarie som er sjældent forekommende og meget ressourcekrævende, kan eksempelvis være to tog på 

lokalbanen, der kører sammen med flere fastklemte og brand. Dette scenarie vil være så kompleks at 

beskrive og kræve så mange ressourcer, at det ikke kan bruges til at dimensionere redningsberedskabet 

efter, hvorfor der ved netop denne type hændelser kører en indsatsleder ud sammen med et udvidet 

vagthold, og tager bestik af situationen, samt tilkalder assistance fra eget beredskab, naboberedskaberne 

og/eller overbygningsberedskabet. 

Scenarioidentifikationen er udmøntet i en bruttoliste, som er opbygget af 4 hovedelementer: 

- Faktiske udrykninger i perioden 2011 til 2014 

- Tænkte scenarier, blandt andet fundet ved løbende dialog med brandmandskab, samt brainstorm 

mellem de respektive medlemmer i arbejdsgruppe RBD 

- 112 – årsagslisten (pickliste) 

- De respektive beredskabers tidligere risikoidentifikationer  

Der er sorteret i scenarierne fra de respektive tidligere beredskaber, således samme scenarie ikke går igen 

flere gange. 

Bruttolisten over scenarier findes i Appendiks A. 

Ud fra bruttolisten er der valgt nogle scenarier, der er repræsentative for grupper af hændelser, samt 

scenarier der belyser picklisten. 

De repræsentative scenarier er samtidig valgt, så de er dimensionsgivende for en gruppe af 

sammenlignelige hændelser. Et eksempel kan være bygningsbrand villa/rækkehus, hvor der eksempelvis 

kan forekomme en større brand, hvor store dele af huset tager skade. Den bemanding der er nødvendig for 

at løse denne type opgave, er også nok til at løse alle opgaver med samme picklistepunkt, der er mindre 

ressourcekrævende, herunder for eksempel en køkkenbrand. 
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Da det ikke er muligt ud fra første meldings ordlyd, at differentiere den enkelte udrykning, bør udrykningen 

sammensættes til, at kunne løse de opgaver analyserne viser, der er behov for. 

Der er lavet en risiko- og kapacitetsanalyse for alle de udvalgte repræsentative scenarier,  med oplæg til 

serviceniveau som parametre.  

Førsteudrykningen til de enkelte picklistepunkter baseres på analyserne. Erfaringen viser imidlertid at den 

lokale brandstation, i langt de fleste tilfælde, kan løse opgaverne selvstændigt, indtil der ankommer 

assistance, hvorfor den endelige dimensionering også afspejler dette. 

4.2. Scenarie- & Kapacitetsanalyse 

Scenarie- og kapacitetsanalysen er lavet med det formål at synliggøre, hvilke ressourcer der skal være til 

stede for at kunne opretholde et forsvarligt beredskab. 

4.2.1. Scenarieanalyse 

I det kap. 4.3. følgende ses en liste over de scenarier, der er lavet scenarie- og kapacitetsanalyser for. Alle 

analyserne kan ses i appendiks B. Der bliver i planen vist de hyppigst forekommende hændelser jævnfør 

risikoidentifikationen og risikoprofilerne, samt de særlige risici i de respektive kommuner. 

For at kunne afgøre, om en hændelse kan være dimensionsgivende, bruges følgende skema. 

 

Alle hændelser vil kunne placeres i skemaet. Som det ses, er der to vurderinger, der skal foretages inden 

den samlede risiko, kan vurderes. Den ene er sandsynligheden for, at en hændelse indtræffer. Den anden 

er hvilke konsekvenser, hændelsen får. Når de to parametre er sat ind i skemaet, vil den samlede risiko 

kunne findes. 

Risiko = Sandsynlighed * Konsekvens 
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Hvis den samlede risiko ender i de gule eller røde områder, er der tale om scenarier, der særligt skal tænkes 

ind som en dimensionsgivende hændelse. Risikoen er i disse tilfælde af en sådan karakter, at det ikke vil 

være forsvarligt, at have et redningsberedskab der ikke kan løse hændelserne, da konsekvenserne på sigt 

vil være meget store.  Der er her tale om ofte forekommende hændelser, der har en relativ lille konsekvens, 

eller sjældent forekommende hændelser, der til gengæld har meget alvorlige konsekvenser. 

Hvis vurderingen ender i de grønne felter, er det ikke hændelser, der nødvendigvis skal dimensioneres 

efter, idet skaderne vil være relative små i forhold til, hvor tit hændelserne forekommer. 

I de tidligere planer for de respektive kommunale redningsberedskaber er der lavet en række 

scenarieanalyser. Da scenarierne i høj grad er de samme som i dag, er der valgt at bruge det samme 

udgangspunkt for analyserne til at lave udrykningssammensætningen.  

4.2.2. Kapacitetsanalyse  

Kapacitetsanalysen giver klarhed over de opgaver, der skal løses i et indsatsforløb, samt de ressourcer der 

er nødvendige for en beredskabsfaglig forsvarlig og sikker løsning af den respektive opgave. 

Kapacitetsanalysen tager udgangspunkt i en specifik opgave, hvor der lodret beskrives det fornødne 

materiel, og vandret hvilken bemanding der er nødvendig. 

Nedenstående er fra et trafikuheld, med fastklemte. 

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Indsatsleder        

Holdleder        

Sikring af skadested        

Nødbehandler        

Pumpepasning        

Frigørelse fastklemt        

Oprydning        

I alt        

Bemanding  

 

Der udarbejdes 4 versioner af ovenstående kapacitetsanalyse, hvor parametre fra oplæg til serviceniveau 

indgår. Dette gøres, da scenariet er et andet, fordi der eksempelvis kan være begrænset mængde vand i et 

tidsrum, længere responstid eller begrænset materiale og mandskab. 

Der kigges i kapacitetsanalysen desuden også på de forebyggende aktiviteter, der forventes at nedbringe 

antallet af hændelser i netop denne kategoritype. I dette tilfælde trafikuheld. 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 
 

Fremtidig forebyggelse: 
 

Bemærkninger: 
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Afslutningsvist på analysen laves en vurdering og konklusion. Vurderingen ligger til grund for 

udrykningssammensætningen for den respektive opgave, således Frederiksborg Brand og Redning 

dimensionering tilpasses. 

Alle de tidligere analyser fra de indgående beredskaber vil kunne forefindes og dernæst sammenlignes med 

de i RBD udarbejdede analyser. Der er kun inddraget de tidligere analyser, som er direkte sammenlignelige 

med de nye udarbejdede analyser. Deres scenarie ID, samt sidetal i henholdsvis appendiks B og appendiks 

C, står listet på følgende side. 

4.3. Udvalgte scenarier fra risikoidentifikationen 

Med udgangspunkt i ”brutto-listen”, risikoniveauet, samt de særlige objekter der udgør særlig risici i 

kommunerne, er følgende scenarier udvalgt til nærmere analyse. 

Pickliste 
kode 

Risikoniveau 
Scenarie ID 
& side nr. 

Tidligere 
scenarie ID 
& side nr. 

Scenarie 

BBGD Tyndt S01 TS1 Bygn.brand-Gård/fare for dyr i Skibby 

BBVi Mellem S02 TS2 Bygnings brand i villa i Slangerup 

BBVi Mellem S03 TS3 Bygnings brand i Etagebyggeri i Hundested 

BBBu Høj S04 TS4 
Bygnings brand i Butik med mennesker i 
Smørum 

BTBF Lav S05 TS5 Brand i bil på parkeringsplads i Hundested 

ABA Lav S06 TS6 Udkald til ABA anlæg i Vejby 

BSFO Mellem S07 TS7 Større oliespild i Smørum 

RFFa Høj S08 TS8 Færdselsuheld med fastklemte i bil i Ølstykke 

RPSa Høj S09 TS09 
Bygningskollaps med tilskadekomne og 
fangede i Furesø 

  

Særlige objekter 

Pickliste 
kode 

Risikoniveau 
Scenarie ID 

& side nr 

Tidligere 
scenarie ID 
& side nr. 

Scenarie 

BBIS Høj S.O.1 TS.O.1 Brand på fyrværkerifabrik i Ølstykke 

- - S.O.2 TS.O.2 Forhøjet vandstand i Roskilde fjord 

BNSP Mellem S.O.3 TS.O.3 Naturbrand ved Tisvilde Hegn 

RPTi Høj S.O.4 TS.O.4 Redningsopgave ved Jægerspris skydeområde 

BBIt Høj S.O.5 TS.O.5 Bygnings brand på Frederiksborg Slot 

BBVi Mellem S.O.6 TS.O.6 Bygnings brand i huset på Klaus Nars Holm 

- Høj S.O.7 TS.O.7 Brand på nitratfilmarket i Hillerød 

BSFO Mellem S.O.8 TS.O.8 Miljøulykke på Novo Nordisk I Hillerød 

BBEt Høj S.O.9 TS.O.9 Bygnings brand på Hillerød Sygehus 

BBLe Høj S.O.10 TS.O.10 Bygnings brand Helenekilde Badehotel 

BBET Høj S.O.11 TS.O.11 
Bygnings brand i stråtækte huse ved Gilleleje 
havn (Udvikler sig til storbrand) 

BBIS Høj S.O.12 TS.O.12 Bygningsbrand hos HC Venslev i Skibby 

BBIS Høj S.O.13 TS.O.13 Bygningsbrand i Sundolit i Slangerup 
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Seveso virksomheder 

Pickliste 
kode 

Risikoniveau Scenarie ID 
& side nr 

Tidligere 
scenarie ID 

Scenarie 

BSFO Mellem S.O.14 TS.O.14 Miljøulykke på Haldor Topsøe i Frederikssund 

BBIS Høj S.O.15 TS.O.15 Bygnings brand på kundbyværket i Jægerspris 

BTLB Mellem S.O.16 TS.O.16 
Brand i lastbil hos Henriksens shipping i 
Hundested 

 

4.4. Automatiske brandalarmeringsanlæg 

Bygninger med automatiske brandalarmeringsanlæg risikovurderes ud fra risiko og konsekvens, og 

kategoriseres, for dermed at sikre at der sammensættes en førsteudrykning, der kan iværksætte en 

forsvarlig førsteindsats. 

Eksempel: 

Kategori Eksempel 

ABA – mellem risiko - Bygninger indrettet til dagophold, hvor alle personer, som normalt 
opholder sig i bygningsafsnittet har kendskab til flugtvejene og ved egen 
hjælp er i stand til at bringe sig i sikkerhed,  
og: 
de brandmæssige enheders størrelse er godkendt uden dispensation 
eller: 
bygningsafsnit er indrettet med aktive brandsikringstiltag der kan 
kontrollere eller slukke en brand i begyndelsesfasen. 

 
- Bygninger indrettet til dagophold med mange personer, hvor personerne, 

som normalt opholder sig i bygningsafsnittet ikke har kendskab til 
flugtvejene, men ved egen hjælp er i stand til at bringe sig i sikkerhed, samt 
bygninger indrettet til natophold, hvor personerne, som normalt opholder 
sig i bygningsafsnittet, ved egen hjælp er i stand til at bringe sig i sikkerhed, 
og: 
de brandmæssige enheders størrelse er godkendt uden dispensation 
eller: 
bygningsafsnit er indrettet med aktive brandsikringstiltag der kan 
kontrollere eller slukke en brand i begyndelsesfasen. 
 

- Bygninger kategoriseret som ”ABA – høj risiko” uden for bygningernes 
normale driftstid. 

ABA – høj risiko - Bygninger der ikke kan kategoriseres som ”ABA – mellem risiko”  
- Bygninger indrettet til natophold, hvor personerne, som normalt opholder 

sig i bygningsafsnittet, ikke ved egen hjælp er i stand til at bringe sig i 
sikkerhed, 
og: 
de brandmæssige enheders størrelse er godkendt uden dispensation 
og: 
bygningsafsnit er indrettet med aktive brandsikringstiltag der kan 
kontrollere eller slukke en brand i begyndelsesfasen. 
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5. Oplæg til serviceniveau  

Arbejdet med udarbejdelse af oplæggene for serviceniveau har fulgt en række principper, udover de 

generelle principper, der blev introduceret i kapitel 1.3 og kapitel 1.4. Principperne sikrer ensartethed for 

modellerne, hvilket betyder, at tilnærmelsesvist alle borgere og virksomheder får samme grundlag, hvilket 

skaber fælles service, besluttet ud fra den politisk vedtagne model. 

Principper for modellernes oplæg til serviceniveau 

Alle modeller er udarbejdet efter følgende principper: 

 Mandskab og materiel placeres strategisk og taktisk på en eller flere stationer 

 Materiellet bruges i et større område 

 Indsættelse af hurtigere og moderne køretøjer, samt moderne slukningsudstyr og -metoder 

 Modellerne udarbejdes således, disse er beredskabsfaglige forsvarlige 

Modellerne tager desuden højde for risikoprofilen for det samlede udrykningsområde, samt forrige kapitels 
analyser. 

5.1. Lovmæssig hjemmel for oplæggene  

Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab skal det kommunale 

redningsberedskab kunne yde en, i forhold til lokale risici, forsvarlig forebyggende, begrænsende og 

afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. 

Kommunerne har dermed en væsentlig opgave i at sikre sine borgere, ejendom og miljø et sådant 

beredskabsmæssigt niveau, at kommunerne er et sikkert og trygt sted at færdes og bo i. 

Elementerne i denne politik er såvel en stærk forebyggende, som en stærk afhjælpende indsats. 

Forebyggelse  Forebyggelsesaktiviteterne i Frederiksborg Brand og Redning skal stedse gennemføres og 

udbygges, således de medvirker til at nedbringe risici ved brande og andre ulykker. 

Afhjælpende Det afhjælpende redningsberedskab skal organiseres og have en kapacitet, så det kan løse de 

stillede opgaver på en tilfredsstillende måde og inden for et tilfredsstillende tidsrum. 

Frederiksborg Brand og Rednings risikopolitik skal være en naturlig del af de respektive kommuners 

bosætnings- og erhvervsindsats, og dermed bidrage til at gøre kommunerne til et attraktivt sted at bo og 

drive virksomhed i. 

Frederiksborg Brand og Rednings opgaver kan servicemæssigt opdeles i forebyggende og afhjælpende 

aktiviteter. Niveauet for disse ydelser skal opbygges, så kommunernes borgere og virksomheder får en god 

service under hensyntagen til lokale risici. Den forebyggende afdeling er konstant uanset hvilket oplæg for 

serviceniveau, der vælges. 

Det er vigtigt for Frederiksborg Brand og Redning løbende, at kunne vurdere effektiviteten af 

redningsberedskabet. Det skal derfor være muligt at måle de leverede serviceydelser inden for 

forebyggelse, indsats, personaleressourcer og materialeressourcer. 

De nuværende serviceniveauer for kommunerne findes i bilag ”Kortlægning af det afhjælpende beredskab i 

Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner 2015”. 
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5.2. Forløb for arbejdet 

De respektive kommuner har alle, fælles eller enkeltvis, vedtaget et tidligere oplæg til serviceniveau i de 

pågældende byråd. Der er fra landspolitisk hånd besluttet at fusionere de forhenværende beredskaber til 

større nye enheder. 

Dette kræver et nyt og fælles oplæg til serviceniveauet i de respektive kommuner, jævnfør bekendtgørelse 

om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Oplægget revideres og sendes til beslutning i byrådene 

mindst en gang i hver valgperiode, eller såfremt der sker væsentlige beredskabsmæssige forandringer. 

Arbejdsgruppe RBD har brugt de erfaringer samtlige beredskaber har draget sig tidligere, og benytter i høj 

grad disse til det fælles nye beredskab Frederiksborg Brand og Redning. Arbejdsgruppen tager 

udgangspunkt i samtlige tidligere risikobaserede dimensioneringer og deres analyser. 

Med dette udgangspunkt er der blevet udarbejdet, dokumenteret og kortlagt identifikationer og analyser 

for de risici, der findes i Egedal, Frederiksund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner. Der er 

blandt andet indsamlet information om risici gennem udrykningsstatistikker, brandsynsregister, 

virksomhedsregistre, miljøsikkerhedsplaner, trafiksikkerhedsplaner, kommuneplaner samt inddraget faglig 

viden fra personalet i beredskabernes organisationer, således alle kommuners risici blev bearbejdet. 

Der er blevet arbejdet med risikoanalyse, dvs. analyse af de risici der er identificeret i risikoidentifikationen, 

med henblik på at fastlægge omfanget af kommunernes risici jævnfør kapitel 3 og 4, samt efterfølgende at 

fastlægge relevante udrykningssammensætninger og beredskabsniveauer for de analyserede risici. 

Resultatet af dette arbejde danner grundlag for forslag til forskellige modeller for opbygning af det 

afhjælpende og forebyggende beredskab, hvilket præsenteres i det følgende.  

Det er en fælles forebyggende afdeling, hvorfor denne er trukket ud fra oplægget til serviceniveau.  

5.3. Forebyggende område 

Frederiksborg Brand & Redning fokuserer i høj grad på den forebyggende afdeling, og har derfor valgt at 

have samme høje forebyggende niveau, uanset valg af oplæg til serviceniveau. 

Eksisterende forebyggelseskapacitet: 

Der foretages lovpligtige brandsyn og brandtekniske byggesagsbehandlinger, herunder sagsbehandling af 

særlige arrangementer som sommerfester, koncerter m.v. Endvidere udbydes der kurser i almen 

brandbekæmpelse og førstehjælp, samt diverse andre forbyggende aktiviteter som brandforebyggelse for 

børn i alderen 6-8 år, 11-13, år og et ungdomsbrandkorps for unge i alderen 13-17 år. En række foredrag 

holdes for kommunernes ældre omhandlende sikkerhed i hjemmet m.v.  

Endvidere er Frederikssund-Halsnæs partner i en række internationale EU-projekter støttet af EU. 

Også et spinkelt arbejde med opsætning af røgalarmer hos ældre har været iværksat i samarbejde med 

”brandbevægelsen” og det supplerende frivillige beredskab. 

Samarbejdet med de kommunale bygningsmyndigheder samt politi, arbejdstilsynet og miljøstyrelsen i 

forbindelse med risikovirksomheder og generel byggesagsbehandling er på et højt niveau. Der afholdes 
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jævnligt møder med de forskellige aktører med henblik på tolkninger af regelsæt samt ensartethed i 

sagsbehandlingen, ligesom inspektioner og tilsyn foretages i fællesskab. 

Oplæg til fremtidig forebyggelseskapacitet: 

Frederiksborg Brand og Redning vurderer, at følgende tiltag og foranstaltninger er relevante at iværksætte 

og sætte fokus på indenfor forebyggelse. Emnerne er blandt andet blevet synliggjort i forbindelse med 

analysen af de valgte scenarier. 

 Opsætning og vedligeholdelse af røgalarmer hos ældre og udsatte borgere i samarbejde med Social- 

Sundhed og Ældre. 

 Øget fokus på ”farlige objekter” (symbolmål): 

Større arrangementer f.eks by-, sommer- og havnefester, lejre, koncerter m.v. anmeldes til 

myndigheden jf. gældende lovgivning. Beredskabet er i dialog med Politi og øvrige 

myndigheder, herunder sundhedsvæsen, kommune, andre lokale myndigheder og lign., for at 

sikre at planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementet gennemføres på en 

sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats. 

 

 Udbyggelse af kursusmuligheder i elementær brandbekæmpelse m.m. for institutioner og skoler m.fl. 

 Oparbejdelse af en større og bedre sikkerhedskultur blandt kommunernes børn og unge: 

 

Blandt unge: 

Foredrag/kurser med fokus på forholdsregler og ageren ved færden i byens rum. Specifikt kunne 

dette gøres i samarbejde med politiet, hvor politiet fortæller om euforiserende stoffer og deres 

virkninger og skader, og beredskabet fortæller om forholdsregler ved færden i menneskefyldte 

miljøer, som eksempelvis cafeer, diskoteker m.m. Udgangspunktet kunne være Göteborgbranden, 

hvor mange unge omkom, og en gennemgang af hvorledes dette undgås. 

Foredrag om fyrværkeri og fyrværkeriulykker for byens unge ved nytårstid i samarbejde med 

politiet, således fyrværkeriskader blandt kommunens unge undgås. 

I samarbejde med køreskoler fortsat at tilbyde førstehjælpskursus og elementært 

brandslukningskursus for personer, der er ved at erhverve kørekort, således der opnås en bedre 

håndtering af tilskadekomne i trafikken. 

I samarbejde med ungdomsskoler fortsat drive ungdomsbrandkorps, som kan virke til, at unge får 

et større kendskab til forebyggelse, men også hvilke voldsomme skader kådhed kan medføre. 
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Blandt børn: 

Udarbejdelse af teaterforestilling for børn i forskellige aldre, der skal medføre, at børnene 

efterfølgende tager hjem i eget hjem og påvirker forældrene til at gennemføre kontrol af boligens 

røgalarmer m.m. Eksempelvis kunne dette gøres i samarbejde med lokale børneteatre. 

Nedenfor er skitseret hvilke eksisterende forebyggelsestiltag der er i forhold til de valgte 

risikokategorier, og hvilke forebyggelsestiltag der kunne være ideer til nye forebyggelsestiltag for 

de forskellige risikokategorier.  

 

Risiko- 

kategori 

Problemstilling Fokus for forebyggelsestiltag 

Igangværende Ideer til nye 

Privat 

beboelse 
o Brande i 

villa/rækkehus, 

lejlighed, 
kolonihavehuse og 
sommerhuse 

 o Skorstensbrand 

o Folderen ”De fleste 
ting er nemmere at 
slukke end en brand” 
uddeles i forbindelse 
med indsats. 

 o Kommunens   

        skorstensfejerlau er  

        med i Miljøstyrelsens  

        kampagne om fyring i  

        brændeovne etc. 

o Kampagne for brandsikker 
adfærd i etageboligbyggeri 
og på kollegier og 
klubværelser 

o Alle hoveddøre bliver 
branddøre 

o Etablering af ekstra 
flugtveje, hvor der kun er en. 
o Kampagne vedrørende 
brandsikker anvendelse af 
ukrudtsbrændere 

o Kampagnen ”Fyr fornuftigt” 

o Kampagne for 
serieforbundne røgalarmer i 
boliger 

 o Kampagner for brandsikre   
        adfærd i sommerhusområder  
        og områder med stråtækte  
        huse 

Børnehaver 

og vuggestuer 

o Brandfare i og udenfor 
åbningstid 

o Der udsendes tilbud 
om undervisning i 
førstehjælp og EB til 
børnehaver og 
vuggestuer 

o ABA 

o Uddannelse af personale i 
EB og evakueringsprocedure 

o Beredskabsplan 
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Skoler og 

uddannel-

sesinstitu-

tioner 

o Brandfare i og udenfor 
åbningstid 

 o ABA/varsling 

o Brandvagter under 
arrangementer 

o Tilbud om at få lavet en 
beredskabsplan 

Sports- og 

svømmehal-

ler 

o Brandfare i og udenfor 
åbningstid 

o Fare for klorudslip 

o ABA 

o Evakueringsplan 

o Badepersonale uddannes i 
førstehjælp og 
evakueringsprocedure 

o Tilbud om at få lavet en 
beredskabsplan 

Indkøbscen-

tre og 

butikker 

o Brandfare i åbningstid o Brandsyn o Butikspersonale uddannes i 
EB og evakueringsprocedure 

o Beredskabsplan 

Forsamlings- 

og 

spillesteder 

og større 

restauratio-

ner 

o Brandfare under brug o Brandsyn o ABA, der kan være tilsluttet 
under arrangementer 

o Personale uddannes i EB og 
evakueringsprocedure 

o Øvelser på udvalgte objekter 

Bemandede 

plejeinsti- 

tutioner 

o Blinde alarmer 

o Brandfare 

o I alle institutioner 
tilbydes personalet 
EB & FH 

 

o ABA og ASA 

o Personale uddannes i EB, 
førstehjælp og 
evakueringsprocedurer 

Hoteller, 

vandrehjem, 

kroer og 

pensionater 

o Brandfare o Intern 
varslingssystem 

o Personalet tilbydes 
undervisning i EB 
og FH 

o ABA/intern varsling 

o Personale uddannes i EB, 
førstehjælp og 
evakueringsprocedure 

o Øvelser på udvalgte objekter 

o Beredskabsplan 

Industri, 

produktion 

og lager 

o Blinde alarmer 

o Fare for brand og 
kemikalieudslip 

o Fare for personskade 

o Brandsyn o Medarbejdere uddannes i 
EB, førstehjælp og 
evakueringsprocedure 

o ABA, sprinkling mv. 

o Øvelser på udvalgte objekter 

o Beredskabsplan 

Steder med 

mange dyr 

o Brandfare  o Røgalarmer 

o Kampagne for brandsikker 
adfærd på rideskoler og 
landbrug med dyrehold. 

o Beredskabsplan 
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Natur- 

områder 

o Naturbrande o Periodevise 
afbrændingsforbud 

o Skilte med ”Brug af 
åben ild forbudt” 

o Tavle med angivelse af 
brandrisikoen 

o Druknefare o Redningspost på 
havnen 

o Nordkystens 
Livredningstjenesten 
kører kampagner hver 
sommer. 

 

o Fare for sammenstyrtning 
ved skrænter 

o Skilte med 

”Nedstyrtningsfare” 

 

o Brandfare ved lystbåde o Sejlerskoler uddannes i 
EB og førstehjælp 

o Opfordring til at lukke 
for strømmen, når 
både ikke bruges 

o Erfaringer fra kampagnen 

”Sikker i havn” 

Togpassager-

trafik 
o Fare for sammenstød og 

afsporing 

o Vanskelige adgangsveje 

o Lokofører er 
uddannet i psykisk 
førstehjælp og EB 

 

Bil- og 

bustrafik 

o Små spild 

o Ulykker med fastklemte 

o Kursus i førstehjælp 
til bilister 

 

o Kursus i EB og førstehjælp til 
bilister 

o Kampagne for lokale 
vognmænd, spild af fiskeolie 
etc. 

Skibstrafik o Fare for brand 

o Fare for olie på vand 

o Skibspersonale 
uddannes i EB, 
førstehjælp og 
evakueringsprocedure 

 

Særlige 

arrangement-

er 

o Brandforhold skal 
skræddersyes til hvert 
arrangement 

o Sagsbehandling og 
brandsyn af 
arrangementet 

o Brandvagt ved visse 
arrangementer 

o Brandvagter ved relevante 
arrangementer 

o Personale uddannes i EB, 
førstehjælp og 
evakueringsprocedurer 

  

Til brug for hjælp til opgørelse af hvor mange personaleressourcer der skal afsættes til løsning af de 

lovpligtige forebyggelsesopgaver, er benyttet den af Foreningen af Kommunale Beredskabschefers (FKB) 

udarbejdede beregning, som kan findes på FKB’s hjemmeside. Ligeledes er erfaringer fra første år af det 

sammenlagte beredskab medtaget som grundlag for beregning. 

Ved brug af FKB’s beregningsskema er det beregnet, at der til løsning af lovpligtige forebyggelsesaktiviteter 

afsættes 6,5 årsværk til dette for Frederiksborg Brand og Redning. I beregningen er ikke medtaget 
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administrative opgaver som varsling af brandsyn, rapportskrivning m.v. som ikke kræver gennemførelse af 

kursus i brandteknisk byggesagsbehandling. Disse administrative opgaver i forbindelse med lovpligtige 

forebyggelsesaktiviteter er fastsat til 0,5 årsværk, hvorfor den samlede årsnorm til lovpligtige 

forebyggelsesaktiviteter er 7 årsværk. 

Målsætningerne for det beredskabsmæssige forebyggende arbejde i Frederiksborg Brand og Redning er, at 

alle lovpligtige opgaver skal løses indenfor de tidsterminer, der til enhver tid er gældende. Det betyder, at 

brandsyn skal gennemføres og brandteknisk byggesagsbehandling jf. tekniske forskrifter skal gennemføres 

med sagsbehandlingstider, der skal svare til ejerkommunernes øvrige sagsbehandlingstider. Endvidere skal 

der ydes faglig bistand til kommunernes byggeafdelinger i forbindelse med sagsbehandling indenfor 

bygningsreglementet myndighedsområder.  

Målsætningerne for ikke lovgivne beredskabsmæssige forebyggelsesaktiviteter er, at Frederiksborg Brand 

og Redning fortsat skal udbyde kurser i almen brandbekæmpelse og førstehjælp, samt diverse andre 

forebyggende aktiviteter som brandforebyggelse for børn i alderen 6-8 år, 11-13 år og et 

ungdomsbrandkorps for unge i alderen 13-17 år. En række foredrag skal gennemføres for kommunernes 

ældre omhandlende sikkerhed i hjemmet m.v.  

Endvidere skal Frederiksborg Brand og Redning fortsat deltage i en række internationale EU-projekter 

støttet af EU. 

5.4. Pickliste & basisenheder 

Arbejdsgruppe RBD har i fællesskab udarbejdet en fælles pickliste (årsagsliste) gældende for Frederiksborg 

Brand & Redning. 

Picklisten tager udgangspunkt i en vurdering af hændelserne, samt en vurdering af deres behov for vand og 

mandskab til hændelsen. 

Picklisten er ens uanset hvilket oplæg til serviceniveau, der politisk vælges. Picklisten sikrer alle borgere i 

udrykningsområdet ens service. Picklisten bestemmer første udrykningsenheds sammensætning. Picklisten 

er vedlagt i bilag. 

Holdleder og indsatsleder kan altid opgradere udrykningen på baggrund af eksempelvis supplerende 

melding, lokalkendskab eller andre relevante forhold. 

Der udarbejdes møde- og alarmeringsplaner for særlige objekter. Møde- og alarmeringsplanerne er ikke 

udtryk for steder, hvor udrykningen skal sammensættes særskilt, men en oversigt over steder der gør 

objektet særligt. Det være sig steder med særlige farer (oplag, installationer el.lign der kræver særlige 

forholdsregler), komplicerede adgangsveje, mange bygninger, flere brandtekniske anlæg, store værdier og 

lign. 

5.5. Oplæg til serviceniveau & valg af model 

I arbejdet med Risikobaseret dimensionering af Frederiksborg Brand og Redning har der været udarbejdet 4 

modeller til politisk behandling.  Alle modeller bygger på samme princip om standardisering, hvilket vil give 
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ensartes service til udrykningsområdets borgere og virksomheder; ens udkald af brandmandskab og 

køretøjer ved samme hændelse i hele området.(pickliste). 

Til hjælp ved valg af model er der udarbejdet 4 bedømmelsesgrundlag: 

 Servicemål for udvalgte hændelser 

 En samlet konklusion med baggrund i 26 scenarie- og kapacitetsanalyser 

 Automatisk tilkald af mandskab og køretøjer med forskellige hændelsestyper (Pickliste)  

 Illustrationer af responstid 

Model 1: Nuværende serviceniveau 

 Nuværende servicemål. Servicemålene bygger på målingen af udvalgte hændelsestyper. 

 Ingen stationslukninger og ingen reduktion af mandskab og kørertøjer. 

 4 indsatsledere på vagt i nuværende områder. 15 min responstid for indsatsleder. 

 Minimum af økonomisk effektiviseringspotentiale 
 

Model 2a og model 2b: Den taktiske model 

Modellen bygger på strukturvalgtes princip om etablering af et beredskab med fokus på det samlede 

risikobillede for hele området og kommunernes effektiviseringsudfordring. 

 Spredning af mandskabet, materiel og køretøjer på færre stationer. Automatisk udkald af flere 
stationer til samme større hændelse.  

 Taktisk placering af basisenhed, både, stiger, redning, kemikalietrailer og vandtankvogne i forhold 
til behov og køreafstande. 

 Løbende indsættelse af tilgået styrke contra en massiv samlet førsteindsættelse. 

 Op til to stationslukninger (Slangerup og Skibby) opsigelse af samarbejdsaftale (Ballerup) og 
reduktion af mandskab og køretøjer på flest mulige stationer. 

 Nærmeste station til den lukkede station opgraderes vagtstyrken fra 4 til 6 brandmand, og der 
placeres en hurtig slukningsenhed (HSE ). Dette gælder ikke for station Jægerspris. 

 2 indsatsledere på vagt i nuværende områder. 20 min responstid for indsatsleder, dog senest 
samtidig med tilkaldte assistancestyrker. 

 Stort økonomisk potentiale. 
 

Forskellen på model 2a og 2b er opsigelse af samarbejdsaftalen med Ballerup og sammenlægning af station 

Skibby og Kirke Hyllinge. 

Ballerupaftalen: 

 Overordnet sænkes servicemålene generelt med 20 %.  

 Det vil ikke være muligt at være fremme i Smørum by inden for 10 min.  

 2/3 af området vil kunne dækkes inden for 15 min, herunder hele Smørum by. 

 Kræver investering i HSE enhed. 

 Stort økonomisk potentiale. 

 Opsigelsen af samarbejdsaftalen er modstridende med strukturudvalgets princip om nærmeste 
brandstation tilkaldes til hændelsen først. 

Sammenlægning af station Skibby og Kirke Hyllinge: 

 Indsatstiden vil i gennemsnit blive øget med 5 – 10 min med risiko for brandspredning, såfremt 
brandstationen placeres i Kirke Hyllinge. 
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 Servicemålet vil blive ændret. 

 Kræver aftale med Kirke Hyllinge brandstation (Vest Sjælland beredskab). 

 Mulighed for økonomisk rationale. 
 

Model 3: Basisenheder på stationer 

 Deltidsberedskab. 

 4 stationslukninger og opsigelse af samarbejdsaftale. 

 Basisenheden på 6 brandmænd med køretøjerne sprøjte og vandtankvogne på alle stationer med 
minimum af samtidighedshændelser. 

 Minimum af specialberedskaber (stige, hav, fjord, sø, kemi og pioner). 

 Halvering af servicemålene. 

 Uprøvede forhold og ukendte konsekvenser ved indsættelse af få ressourcer ved større hændelser. 

 Større økonomisk rationale end model 2. 

Efter behandling i Borgmestergruppen for beredskabsfusionen og efterfølgende i de 5 

Beredskabskommissioner har de 5 Beredskabskommissioner valgt at arbejde videre med model 2a, som 

sendes til høringsudtalelse ved Beredskabsstyrelsen. 

I det følgende beskrives de væsentligste elementer i modellen. For en dybere beskrivelse henvises til 

”Oplæg til serviceniveau – model 2a taktisk dimensionering”, der er vedlagt i bilag. 

5.6. Kommentarer til model 2a 

Model 2a bygger på princippet om standardisering, hvilket vil give ensartet service til udrykningsområdets 

borgere og virksomheder. Det vil sige ens udkald af brandmandskab og køretøjer ved samme hændelse i 

hele området (pickliste). 

Modellen bygger på strukturvalgets princip om at etablere et beredskab med fokus på det samlede 

risikobillede for hele området og kommunernes effektiviseringsudfordring. 

 Spredning af mandskabet, materiel og køretøjer på færre stationer. Automatisk udkald af flere 
stationer til samme større hændelse. 

 Taktisk placering af basisenhed, både, stiger, kemikalietrailere og vandtankvogne i forhold til behov 
og køreafstande. 

 Løbende indsættelse af tilgået styrke kontra en massiv samlet indsættelse. 

 Brandstationslukning (Slangerup) og reduktion af mandskab og køretøjer på flest mulige stationer. 

 På nærmeste station til den lukkede station opgraderes vagtstyrken fra 4 til 6 brandmænd, og der 
placeres en hurtig slukningsenhed (HSE). Dette gælder ikke for station Jægerspris. 

 2 indsatsledere på vagt i nuværende områder. Maximalt 20 minutters responstid for indsatsleder, 
og ankomst senest samtidig med tilkaldte assistancestyrker. 

 Indsatsleder afsendes ikke til små ukomplicerede hændelser uden risiko for brandspedning. 
Eksempelvis: ”container i det fri–brand”, ”naturbrand-Mindre brand”, ”Brand-Bil i det fri” mv. 

 Stort økonomisk potentiale. 

 Bygninger med automatiske brandalarmeringsanlæg risikovurderes og kategoriseres, således at det 
sikres, at der sammensættes en førsteudrykning der kan iværksætte en forsvarlig førsteindsats. 
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Udover implementering af model 2a er der mulighed for at indhente yderligere effektiviseringer ved hjælp 
af: 
 

1. Genforhandling af aftalen med Ballerup station vedr. udrykninger i Egedal og Furesø Kommune 
(med udgangspunkt i det kommende lovkrav om, at nærmeste brandstation slukker). 

2. Forhandlinger vedr. en eventuel sammenlægning af Skibby brandstation med Kirke-Hyllinge. 
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6. Servicemål - model 2a 

 

Brand- og redningsindsatser i høj risiko områder: 

Første udrykningskøretøj er fremme i 76 % af udkaldene indenfor 10 min og 95 % af udkaldene indenfor 15 

min. 

 

Brand og redningsindsatser i mellem risiko områder: 

Første udrykningsenhed fremme i 55 % af udkaldene indenfor 10 min og i 90 % af udkaldene indenfor 15 

min. 

 

Redningsindsatser ved færdselsuheld med fastklemte som kræver indsats af beredskabet: 

Redningskøretøjet (køretøj med indsatsmateriel) er i 70 % af udkaldene fremme indenfor 10 min og har en 

gennemsnitlig respons tid på under 10 min, og i 95 % af tilfældene inden for 15 min. 
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7. Grafisk illustration af responstider 2015 & 2016 

Responstider 2015 – nuværende model                   Responstider 2016 – model 2a 

 

              Beredskabet er estimeret fremme inden for 10 min. 

              Beredskabet er estimeret fremme inden for 15 min. 

              Beredskabet er estimeret fremme inden for 20 min. 

              Station 

Der vil være følgende ændrede servicemål 

Jf. ovenfor grafiske illustration beregnet ud fra Beredskabsstyrelsen beregningsværktøj i ODIN systemet, 

kan det ses, at der ingen ændring i responstiden vil være for første køretøj ved valg af model 2a, undtaget i 

Slangerup by.  

Det skal bemærkes, at det nordlige område af Egedal Kommune mod Slangerup i dag betjenes fra 

brandstationen i Stenløse, hvorfor den reelle responstid er indenfor 15 minutter og ikke 10, som kortet 

viser. Kortet illustrerer responstiden, såfremt brandstationen i Slangerup betjente dette område. 

Responstiden defineres som tiden målt fra alarmens modtagelse, til den ud fra meldingen sammensatte 

førsteudrykning, kan iværksætte en forsvarlig førsteindsats. 
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8. Dimensioneringskort 2015 & 2016 

   
2015 – nuværende model    2016 – model 2a 

 

Køretøjs- og stationsændringer i forhold til nuværende dimensioneringsmodel 

 Station Stenløse: Automobilsprøjten som 2. udrykningsenhed med 4 brandmænd nedlægges. HSE 

nedlægges. 

 Station Frederikssund: Vandtankvognen nedlægges og HSE tilgår. Vagtholdet ændres fra 4 (1+3) til 6 

(2+4). 

 Station Frederiksværk: Flyttes til ny lokation og bådberedskabet nedlægges. 

 Station Hundested: Vandtankvognen og slangetender nedlægges. Automobilsprøjte udskiftes til 

tanksprøjte, ved udskiftning. 

 Station Jægerspris: Uændret. 

 Station Farum: Vandtankvogn, redningsvognen, miljøtraileren og tanksprøjte nedlægges. 

 Station Gilleleje: Vandtankvogn nedlægges og vagtholdet ændres fra 8 (1+7) brandmænd til 6 (1+5) 

brandmænd. 

 Station Helsinge: Slangetenderen nedlægges og vagtholdet ændres fra 8 (1+7) brandmænd til 6 (1+5)  

brandmænd. 

 Station Hillerød: Tanksprøjten som 2. udrykningsenhed nedlægges, vandtankvogn nedlægges og 

vagtholdet ændres fra 14 brandmænd til 8 brandmænd (2+6).  

 Station Skibby: Vandtankvognen og slangetender nedlægges, automobilsprøjte udskiftes til tanksprøjte 

med 5.500 liter vand. 

 Station Ballerup: Samarbejdet fortsætter. 

 Station Slangerup: Nedlægges. 
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9. Antal køretøjer & responstider 2016 

 Køretøjer  Antal 

 
Sort markering viser Frederiksborg Brand og Redning udrykningsområde. 

     Beredskabet er estimeret fremme indenfor 10 min 

     Beredskabet er estimeret fremme indenfor 15 min. 

     Beredskabet er estimeret fremme indenfor 20 min. 

     Station 

 
Automobilsprøjte 

5 

 
Tankautomobilsprøjte 

6 

 
Tankvogn 

6 

 
Stige/Redningslift 

2 

 
Redningsbåd 

4 

 
Dykkerberedskab 

1 

 
Miljøvogn/trailer 

2 

 
Slangetender 

1 

 
HSE 

2 

 
 

Påhængsprøjte 
1 
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10. Fokus på ændringerne 

Lukning af brandstation Slangerup 

Vælges modellen, betyder dette, at området omkring Slangerup vil have længere responstid. Dette er 

illustreret nedenfor. 

2015 

Kortet viser hvordan de nuværende responstider er 

lokalt omkring Slangerup. 

 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 10 

min. 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 15 

min. 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 20 

min. 

Station 

Det skal bemærkes, at det nordlige område af Egedal 

Kommune mod Slangerup i dag betjenes fra brandstationen i Stenløse, hvorfor den reelle responstid er 

indenfor 15 minutter og ikke 10, som kortet viser. Kortet illustrerer responstiden såfremt brandstationen i 

Slangerup betjente dette område. 

 

 

2016 

Kortet viser, hvordan den forventede responstiden er 

lokalt omkring Slangerup, hvis model 2a vælges. 

 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 10 

min. 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 15 

min. 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 20 

min. 

Station 
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Station Stenløse 

Nedlæggelse af automobilsprøjten som 2. udrykningsenhed med 4 brandmænd  

Automobilsprøjten nedlægges, da man på station Stenløse ikke har tilstrækkelige samtidige opgaver til at 

have to automobilsprøjter/tanksprøjter. 

Der er i Egedal Kommune 0 samtidige hændelser på 4 år i risikoniveauerne høj, mellem og tyndt. 

Der er i Egedal Kommune 7 hændelser på 4 år i samtlige risikoniveauer.  

I disse beregninger tages der ikke forbehold for sekundære udrykninger, assistance udrykninger og 

udrykninger der ikke har været indsat. 

HSE nedlægges  

HSE nedlægges grundet kontraktforholdene med Egedal Kommune. Kontrakten med Falck betyder, at Falck 

ikke vælger at benytte HSE’en som første køretøj. 

Idet Falck ikke vælger at benytte HSE’en som første køretøj, fjernes den hurtige respons fra HSE konceptet. 

Dette betyder, at der i Egedal Kommune ingen serviceændring sker ved at fjerne HSE’en. 

Flere opgaver 

Det forventes, at vandtankvognen fra station Stenløse får betydeligt flere udrykninger, da denne nu skal 

varetage opgaver i Frederikssund området, samt i det sydlige område af Furesø Kommune. 

Det estimeres, at vandtankvognen på station Stenløse får i omegnen af 25 udrykninger yderligere om året. 
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Station Frederikssund 

Nedlæggelse af vandtankvogn 

Vandtankvognen nedlægges, da man på station Frederikssund har en tanksprøjte med en kapacitet på 

5.500 liter vand. Den nærmeste vandtankvogn vil da komme fra station Jægerspris, station Stenløse eller 

station Frederiksværk.  

Erfaring viser, at indsatsen forløber mere glidende, hvis ikke alle køretøjer ankommer på skadestedet 

samtidig, hvorfor indsatslederen får bedre vilkår for at tilrettelægge en god indsats, hvis vandtankvognen 

ikke ankommer samtidig med tanksprøjten. Dertil kommer at tanksprøjten har en kapacitet på 5.500 liter 

vand, hvorfor der indledende ikke vil være behov for vandtankvognen. Bruges ca. 400 liter vand pr. minut 

til slukningsarbejdet, har tanksprøjten kapacitet til at varetage slukningsarbejdet alene de første 14 

minutter af indsatsen. 

Responstid for vandtankvogn 

 

Vandtankvognen er estimeret fremme indenfor 10 min. 

Vandtankvognen er estimeret fremme indenfor 15 min. 

Vandtankvognen er estimeret fremme indenfor 20 min. 

 

 

 

 

Oprettelse af HSE beredskab 

Der oprettes et deltidsbemandet HSE beredskab på station 

Frederikssund. Dette sker grundet nedlæggelsen af station 

Slangerup. HSE beredskabets køretid er estimeret 20 % 

mindre i forhold til tanksprøjtens køretøj. Erfaringer med 

deltidsbemandet HSE beredskab fra Hjørring Kommune viser, 

at HSE beredskabet i gennemsnit er 2 minutter og 27 

sekunder før fremme i forhold til deres automobilsprøjte. 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 10 min. 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 15 min. 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 20 min. 

Station 
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Station Frederiksværk 

Nedlæggelse af bådberedskab 

Bådberedskabet nedlægges, og opgaverne vil fremover håndteres af station Gilleleje, station Hillerød eller 

station Frederikssund. Denne reducering sker med henvisning til beredskabets ressortområde, der kun 

gælder til strandkant, søer, havne, samt brandslukning på skib ved dock. 

Ny placering af station Frederiksværk  

Ved ny placering af station Frederiksværk opnås bedre responstider illustreret nedenfor. Dette er gjort med 

fokus på en kortere responstid til området i og omkring Hundested. 

Ny placering af station Frederiksværk vil være Hundestedvej i samarbejde med Falck. 

Nuværende placering 

Beredskabet er estimeret fremme 

indenfor 10 min. 

Beredskabet er estimeret fremme 

indenfor 15 min. 

Beredskabet er estimeret fremme 

indenfor 20 min. 

Station 

 

 

Fremtidig anbefalet placering 

Beredskabet er estimeret fremme 

indenfor 10 min. 

Beredskabet er estimeret fremme 

indenfor 15 min. 

Beredskabet er estimeret fremme 

indenfor 20 min. 

Station 

Ny placering af station Frederiksværk 

Flere opgaver 

Det forventes, at vandtankvognen fra station Frederiksværk får betydeligt flere udrykninger, da denne nu 

skal varetage opgaver i Frederikssund området, samt i området i Hundested. 

Det estimeres, at vandtankvognen på station Frederiksværk får i omegnen af 40 udrykninger yderligere om 

året. 
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Station Hundested 

Nedlæggelse af vandtankvogn 

Vandtankvognen nedlægges, da man på station Hundested i gennemsnit har 14 hændelser om året, hvor 

vandtankvognen har været indsat og kørt som primærudrykning. Vandtankvognen har primært været 

anvendt til mandskabstransport.  

Det anbefales, at automobilsprøjten udskiftes med en tanksprøjte, således første køretøj bringer væsentlig 

mere vand til hændelsen. Dette anbefales grundet Hundesteds geografiske placering, hvor kun 

Frederiksværk vil kunne assistere ved større hændelser. 

Nedlæggelse af tankvognen effektueres først , når automobilsprøjten udskiftes med en tanksprøjte. 

 

Erfaring viser, at indsatsen forløber mere glidende, hvis ikke alle køretøjer ankommer på skadestedet 

samtidig, hvorfor indsatslederen får bedre vilkår for at tilrettelægge en god indsats, hvis vandtankvognen 

ikke ankommer samtidig med tanksprøjten. Dertil kommer, at -tanksprøjten har en kapacitet på 5.500 liter 

vand, hvorfor der indledende ikke vil være behov for vandtankvognen. Bruges ca. 400 liter vand pr. minut 

til slukningsarbejdet, har tanksprøjten kapacitet til at varetage slukningsarbejdet alene de første 14 

minutter af indsatsen. 

 

Responstid på vandtankvogn 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 10   min. 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 15 min. 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 20 min. 

Station 

 

Nedlæggelse af slangetender 

Slangetenderen nedlægges, da man på station 

Hundested i gennemsnit har 5 udrykninger om året, 

hvor slangetenderen har været medsendt som 

primærudrykning. Slangetenderen bruges i høj grad 

udelukkende til persontransport. 

Hundesteds geografiske placering gør, at station 

Hundested ikke er egnet til udrykningsområdets slangetender, da Hundested ligger isoleret i forhold til det 

resterende udrykningsområde. 
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Station Jægerspris 

Uændrede forhold 

Station Jægerspris fortsætter uændret. 

Flere opgaver 

Det forventes, at vandtankvognen fra station Jægerspris får betydeligt flere udrykninger, da denne nu skal 

varetage opgaver i Frederikssund området, samt i området i og nord for Skibby. 

Det estimeres, at vandtankvognen på station Jægerpris får i omegnen af 45 udrykninger yderligere om året. 
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Station Farum 

Vandtankvogn 

Vandtankvognen nedlægges, da man på station Farum i gennemsnit har 44 hændelser om året, hvor 

vandtankvognen har været kørt med i primærudrykningen, oftest som mandskabstransport.  

Den sekundære vandtankvogn ville da komme fra station Ballerup, station Stenløse eller fra Nordsjællands 

Brandvæsen station Allerød eller station Birkerød. 

Det anbefales, at automobilsprøjten udskiftes med en tanksprøjte, således første køretøj bringer væsentlig 

mere vand til hændelsen.  

Nedlæggelse af tankvognen effektueres først , når automobilsprøjten udskiftes med en tanksprøjte. 

Erfaring viser, at indsatsen forløber mere glidende, hvis ikke alle køretøjer ankommer på skadestedet 

samtidig, hvorfor indsatslederen får bedre vilkår for at tilrettelægge en god indsats, hvis vandtankvognen 

ikke ankommer samtidig med tanksprøjten. Dertil kommer, at tanksprøjten har en kapacitet på 5.500 liter 

vand, hvorfor der indledende ikke vil være behov for vandtankvognen. Bruges ca.  400 liter vand pr. minut 

til slukningsarbejdet, har tanksprøjten kapacitet til at varetage slukningsarbejdet alene de første 14 

minutter af indsatsen. 

Responstid på vandtankvogn 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 10 min. 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 15 min. 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 20 min. 

Station 

 

 

 

 

Redningsvognen nedlægges 

Redningsvognen omplaceres på i forvejen eksisterende køretøj. Redningsvognen havde ikke udstyr til tung 

redning, hvorfor det ikke giver mening at have et helt køretøj til dette. 

Tung redning vil komme på HSE fra station Frederikssund. 

Miljøtrailer nedlægges 

Miljøtraileren nedlægges. Miljøberedskabet centraliseres på station Hillerød.  

Tanksprøjte nedlægges 

Tanksprøjten nedlægges, idet denne er Furesø Kommunes frivilliges, og der i de øvrige frivilligenheder er 

automobilsprøjter, som vil dække dette frivillige behov. 
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Station Gilleleje 

Vandtankvogn nedlægges 

Vandtankvognen nedlægges, da man på station Gilleleje i gennemsnit har 15 hændelser om året, hvor 

vandtankvognen og kabinevandtankvognen begge har været indsat og kørt som primærudrykning. 

Vandtankvognen primært til mandskabstransport.  

Den sekundære vandtankvogn ville da komme fra station Helsinge, station Frederiksværk eller fra 

Nordsjællands Brandvæsen station Hornbæk eller station Tikøb. 

Erfaring viser, at indsatsen forløber mere glidende, hvis ikke alle køretøjer ankommer på skadestedet 

samtidig, hvorfor indsatslederen får bedre vilkår for at tilrettelægge en god indsats, hvis to vandtankvogne 

ikke ankommer samtidig med automobilsprøjten. Dertil kommer, at automobilsprøjten har en kapacitet på 

2.400 liter vand, hvorfor der indledende ikke vil være behov for to vandtankvognen. Bruges ca.  400 liter 

vand pr. minut til slukningsarbejdet, har automobilsprøjten og kabinevandtankvognen kapacitet til at 

varetage slukningsarbejdet alene de første  26 minutter af indsatsen. Man har i Gilleleje haft 2 

vandtankvogne, da brandhanenettet i store områder af kommunen er utilstrækkeligt. 

Responstid på 2. vandtankvogn 

 

Tankvogn nr. 2 er estimeret fremme indenfor 

10 min. 

Tankvogn nr. 2 er estimeret fremme indenfor 

15 min. 

Tankvogn nr. 2 er estimeret fremme indenfor 20 

min. 

Station 

 

Som det kan ses af kortet, vil lokaludrykningen fra 

Gilleleje bestående af automobilsprøjte og 

kabinetankvogn blive assisteret med yderligere 

vandforsyning inden for maximalt 15 minutter efter 

tilkald. 

 

Vagtholdet ændres fra 8 brandmænd til 6 brandmænd 

Vagtholdet ændres fra 8 til 6 mand, grundet nedlæggelsen af vandtankvognen. 
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Station Helsinge 

Slangetenderen nedlægges 

Slangetenderen nedlægges, da man på station Helsinge i gennemsnit har 27 udrykninger om året, hvor 

slangetenderen har været medsendt som primærudrykning, primært til mandskabstransport. 

Slangetenderen har kun været operativt indsat meget få gange og vurderes derfor ikke nødvendig i 

Helsinge. 

Vagtholdet ændres fra 8 brandmænd til 6 brandmænd  

Vagtholdet ændres fra 8 til 6 mand grundet nedlæggelsen af slangetenderen. 
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Station Hillerød 

Tanksprøjten som 2. udrykningsenhed nedlægges 

Tanksprøjten nedlægges, da man på station Hillerød ikke har tilstrækkelige samtidige opgaver til at have to 

tanksprøjter. 

Der er i Hillerød Kommune 0 samtidige hændelser på 4 år i risikoniveauerne høj, mellem og tyndt. 

Der er i Hillerød Kommune 29 hændelser på 4 år i samtlige risikoniveauer.  Hovedparten af disse hændelser 

vil kunne løses med udrykningsenheder fra station Hillerød, udfra risikoniveau og årsag 

I ovenstående beregninger tages der ikke forbehold for sekundære udrykninger, assistance udrykninger og 

udrykninger, der ikke har været indsat. 

Responstider for primære enheder i udrykningsområde 

Hillerød: 

 

 

Udrykningsenheden er estimeret fremme indenfor 10 min. 

Udrykningsenheden er estimeret fremme indenfor 15 min. 

 Udrykningsenheden er estimeret fremme indenfor 20 min. 

 

 

 

 

Responstider for sekundære enheder i udrykningsområde 

Hillerød: 

 

 

Udrykningsenheden er estimeret fremme indenfor 10 min. 

Udrykningsenheden er estimeret fremme indenfor 15 min. 

 Udrykningsenheden er estimeret fremme indenfor 20 min. 
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Nedlæggelse af vandtankvogn 

Vandtankvognen nedlægges, da man på station Hillerød har en tanksprøjte med en kapacitet på 5.500 liter 

vand, samt en døgnbemandet HSE. Den nærmeste vandtankvogn vil da komme fra station Egedal, station 

Frederiksværk, station Helsinge, fra naboberedskabet Nordsjællands Brandvæsen, station Fredensborg eller 

station Allerød.  

Erfaring viser, at indsatsen forløber mere glidende, hvis ikke alle køretøjer ankommer på skadestedet 

samtidig, hvorfor indsatslederen får bedre vilkår for at tilrettelægge en god indsats, hvis vandtankvognen 

ikke ankommer samtidig med tanksprøjten. Dertil kommer, at tanksprøjten og HSE’en har en kapacitet på  

6.400 liter vand, hvorfor der indledende ikke vil være behov for vandtankvognen. Bruges ca. 400 liter vand 

pr. minut til slukningsarbejdet, har tanksprøjten kapacitet til at varetage slukningsarbejdet alene de første  

16 minutter af indsatsen. 

Responstid for vandtankvogn 

 

Vandtankvognen er estimeret fremme indenfor 10 min. 

Vandtankvognen er estimeret fremme indenfor 15 min. 

 Vandtankvognen er estimeret fremme indenfor 20 min. 

Det skal bemærkes, at responstiden for førsteudrykningen 

(HSE, tanksprøjte og redningslift) til de områder, hvor 

vandtankvognen er fremme senest 20 minutter efter 

modtagelse af alarmen, er 10-15 minutter, hvorfor der 

maximalt vil gå 5-10 minutter til supplerende 

vandforsyning, er fremme. Dette vurderes tilstrækkeligt, 

idet basisenheden udgøres af tanksprøjte og HSE med 

samlet  6.400 liter vand. 

 

Vagtholdet ændres fra 14 brandmænd til 8 brandmænd 

Vagtholdet ændres fra 14 til 8 mand (2+6), grundet nedlæggelsen af 2. tanksprøjte og vandtankvognen. 
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Station Skibby 

Nedlæggelse af vandtankvogn 

Vandtankvognen nedlægges, da man på station Skibby i gennemsnit har 15 hændelser om året, hvor 

vandtankvognen har været indsat og kørt som primærudrykning. Vandtankvognen har primært været 

anvendt til mandskabstransport. 

Det anbefales, at automobilsprøjten udskiftes med en tanksprøjte, således første køretøj bringer væsentlig 

mere vand til hændelsen.  

Nedlæggelse af tankvognen effektueres først , når automobilsprøjten udskiftes med en tanksprøjte. 

Erfaring viser, at indsatsen forløber mere glidende, hvis ikke alle køretøjer ankommer på skadestedet 

samtidig, hvorfor indsatslederen får bedre vilkår for at tilrettelægge en god indsats, hvis vandtankvognen 

ikke ankommer samtidig med tanksprøjten. Der til kommer, at tanksprøjten har en kapacitet på 5.500 liter 

vand, hvorfor der indledende ikke vil være behov for vandtankvognen. Bruges ca. 400 liter vand pr. minut 

til slukningsarbejdet, har tanksprøjten kapacitet til at varetage slukningsarbejdet alene de første 14 

minutter af indsatsen. 

Responstid på vandtankvogn 

 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 10 min. 

 Beredskabet er estimeret fremme indenfor 15 min. 

Beredskabet er estimeret fremme indenfor 20 min. 

Station 

Det skal bemærkes, at responstiden for førsteudrykningen 

(tanksprøjte) til det område, hvor vandtankvognen er 

fremme senest 20 minutter efter modtagelse af alarmen, 

er 15-20 minutter, hvorfor der maximalt vil gå 5-10 

minutter, til supplerende vandforsyning er fremme. Dette 

vurderes tilstrækkeligt, idet basisenheden udgøres af 

tanksprøjte med 5.500 liter vand. 

 

Nedlæggelse af slangetender 

Slangetenderen nedlægges, da man på station Skibby i gennemsnit har 10 udrykninger om året, hvor 

slangetenderen har været indsat og kørt som primærudrykning. Slangetenderen bruges dog i høj grad til 

persontransport. 

Skibbys geografiske placering gør, at station Skibby ikke er egnet til udrykningsområdets slangetender, da 

Skibby ligger isoleret i forhold til det resterende udrykningsområde, og slangetenderens 

kapacitetsudnyttelse er begrænset og derfor bør være mere centralt placeret. 
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Station Ballerup 

Forhandling af ny kontrakt 

Der forhandles ny kontrakt med Falck Ballerup omkring udrykninger i Egedal og Furesø Kommune. 

Flere opgaver 

Det forventes, at vandtankvognen fra station Ballerup får flere udrykninger, da denne i højere grad skal 

varetage opgaver i Værløse og Farum området, samt i de områder denne varetager i dag. 
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Fri disponering 

Redningsberedskabets kapaciteter disponeres i dag indenfor geografisk afgrænsede områder. Der er typisk 

tale om kommunegrænserne eller grænserne for kommunale samarbejder. Der er således ikke sikkerhed 

for, at det er nærmeste relevante ressource, som sendes til den konkrete hændelse.  

Tilkald af udrykningsenheder, og indsatsleder baseres på fri disponering, hvorfor det altid er nærmeste 

relevante ledige ressource, der disponeres til en hændelse. De nye grænser meldes ind til 112-sekretariatet, 

så der sikres direkte alarmering af de relevante resourcer.Af bilagene ”Ydrykningsområder fri disponering” 

og ”tankvogndækning Frederiksborg Brand & Redning”, fremgår, hvor det påtænkes at andre beredskaber 

skal afsendes til hændelser i Frederiksborg Brand & Rednings område. 

Dette betyder at der skal laves konkrete samarbejdsaftaler med Brand & Redning Vestsjælland, Beredskab 

Øst, Østsjællands Beredskab og Nordsjællands Brandvæsen 
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Responstider for sekundære vandtankvogne 

Jf. nedenfor viste kort kan det ses, hvilke responstider tilkaldte vandtankvogne vil have i Frederiksborg 

Brand og Rednings dækningsområde. Der er nogle få områder, hvor der maximalt vil gå 20 minutter, til 

vandtankvognen er fremme. Der er områder, hvor primærudrykningen i forvejen har op til 15 minutters 

responstid, hvorfor der maximalt vil gå mellem 5 og 10 minutter, fra førsteudrykningen er ankommet til et 

skadested, til vandtankvognen ankommer. Dette vurderes tilstrækkeligt, idet førsteudrykningen, i de 

områder der på kortet er markeret rødt, vil bestå af en tanksprøjte med 5.500 – 6.000 liter vand. 

I bilag ”tankvognsdækning Frederiksborg brand & Redning” beskrives responstider for primære og 

sekundære tankvogne, herunder, responstider, med udgangspunkt i hvert enkelt udrykningsområde 
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11. Indsatsledervagten 

Den tekniske ledelse af førsteindsatsen og ukomplicerede indsatser i Frederiksborg Brand og Redning 

varetages af en holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer. Holdlederen rykker ud 

samtidig med de øvrige brandmænd. 

Gennem lokalt tilrettelagt uddannelse sikres det, at holdlederne besidder den viden og de færdigheder, der 

sætter dem i stand til at iværksætte og gennemføre en forsvarlig afhjælpende indsats på et skadested, hvor 

det vurderes, at der ikke er behov for tilkaldelse af en indsatsleder 

Øvrige indsatser i Frederiksborg Brand og Redning ledes af en indsatsleder med de fornødne 

uddannelsesmæssige kvalifikationer. Indsatslederen afgår fra sit opholdssted i særskilt køretøj. 

Indsatslederen skal kunne møde senest 20 minutter efter modtagelse af alarmen og mindst samtidig med 

tilkalde assistancestyrker. 

Modellen tager udgangspunkt i de muligheder, bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering giver 

kommunalbestyrelsen for selv at vælge, om alle indsatser skal ledes af en indsatsleder, eller om 

førsteindsatsen af ukomplicerede indsatser kan ledes af en holdleder. I den valgte model er der to 

indsatsledervagter, der dækker det samlede udrykningsområde.  

I perioden siden sidste fastlæggelse af serviceniveau har der været foretaget løbende evaluering af 

indsatsledervagten. Indsatsledervagten i Frederikssund og Halsnæs Kommuner har været etableret med én 

indsatsleder for det samlede område, med opfyldelse af de besluttede serviceniveauer. Der har således 

med positive erfaringer været én indsatsleder for det samlede beredskabsområde. Der har ikke været 

eksempler på samtidighed i perioden, hvor indsatslederen har været optaget. Ved eksempelvis nytår og 

andre varslede situationer som snefald, regn m.v., har der været etableret en ekstra indsatsledervagt. Der 

har ligeledes været indkaldt ekstra indsatsleder, såfremt en indsatsleder har været optaget af en opgave, 

hvorfra indsatslederen ikke har kunnet afgå.  

Erfaringerne viser endvidere, at der er i meget få tilfælde, 5-10 % af samtlige hændelser, hvor der jf. den 

nye indsatslederuddannelse har været behov for indsatslederens kompetencer. I 90-95 % af alle hændelser 

løses opgaverne med holdlederens ledelseskompetencer. 

Der vil i udrykningsområdet minimum være  15 uddannede indsatsledere der kan indgå i vagtordning. 

Derudover er der mulighed for at trække på yderligere uddannede indsatsledere i administrationen, samt 

det supplerende frivillige beredskab. Det sikrer at der fortsat vil være tilstrækkelig ledelseskapacitet, 

som løbende fastholder rutine- og kompetenceniveau. Endvidere sikrer den samlede kapacitet af 

operative indsatsledere også, at der ved større og længerevarende hændelser kan ske løbende 

afløsning, samt at der ved særlige vejrligshændelser o.l. kan opnormeres til et robust niveau, i ex. 

kommunale krisestabe, lokal beredskabsstab mv. 
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Nedenstående illustrerer indsatsledervagtens dimensionering ved model 2a. Modellen viser, at der findes 

en indsatsleder i nord, der kører i og omkring Gribskov Kommune, dele af Hillerød Kommune og dele af 

Halsnæs Kommune. Indsatsleder i nord, vil primært have ophold omkring Hillerød og Helsinge 

Modellen viser en indsatsleder i syd. Indsatsleder i syd kører i og omkring Frederikssund Kommune, Egedal 

Kommune, Furesø Kommune, dele af Halsnæs Kommune og dele af Hillerød Kommune. Indsatsleder i syd, 

vil primært have ophold omkring Frederikssund og Ølstykke 

De to indsatsledervagter vil dog blive disponeret således, at nærmeste indsatsleder bliver tilkaldt til 

hændelsen. 

Eksempel:  

 Indsatsleder Syd gør ophold på bopæl i Egedal. Indsatsleder Nord gør ophold i Hillerød eller 

Helsinge: 

  Udrykningsområde Hundested og Frederiksværk, dækkes derfor af Indsatsleder Nord. 

Indsatsleder Syd gør ophold på bopæl i Frederikssund. Indsatsleder Nord gør ophold i Hillerød 

eller Helsinge: 

Udrykningsområde Hundested og Frederiksværk, dækkes derfor af Indsatsleder Syd. 

Der er udarbejdet uddannelsesplan for efteruddannelse af holdledere. Se bilag. 
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Indsatsleder er estimeret fremme indenfor 20 minutter 

Dækningsområde for indsatsleder i Nord: 

Primær ophold i Hillerød 

3  

Primær ophold i Helsinge 

 
Dækningsområde for indsatsleder i Syd: 

Primær ophold i Frederikssund: 

 

Primær ophold i Egedal 

 
Fremkommelighed for indsatsleder er sat til 100% 
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12. Oversigt over model 2a’s mandskab og 

køretøjssammensætning pr. station. 

 
Station Bemanding Køretøjssammensætning Vagtsat mandskab 

minimum 

Hundested 3 holdledere 

9 deltidsbrandmænd 

1 Tanksprøjte med  

   frigørelse og springpude 

1+3 

Frederiksværk 3 holdledere 

9 deltidsbrandmænd 

1 Tanksprøjte med         

   frigørelse og springpude 

1 Vandtankvogn   

1+3 

Frederikssund  6 holdledere 

 12 deltidsbrandmænd 

1 Tanksprøjte med   

   frigørelse  

1 HSE,   

1 32 meter redningslift  

1 Dykkervogn 

2+4 

Jægerspris  3 holdledere 

9 deltidsbrandmænd 

1 Automobilsprøjte med  

   frigørelse,  

1 Vandtankvogn  

1 Miljø/forureningsvogn til kemiske stoffer 

1+3 

Skibby 3 holdledere 

9 deltidsbrandmænd 

1 Tanksprøjte med frigørelse  

 

1+3 

Stenløse 4 holdleder 

15 deltidsbrandmænd 

1 Tanksprøjte 

1 Vandtankvogn 

1+5 

Hillerød 4 holdledere - Fuldtid 

9 brandmænd – Fuldtid 

5 holdledere - Deltid 

14 deltidsbrandmænd 

1 HSE Døgnvagt 

1 Tanksprøjte 

1 32 meter redningsstige 

1 Miljø/kemi trailer 

1 redningsbåd 

1+1 (fuldtid) 

1 holdleder 

Weekend: +5 

brandmænd 

Ballerup Vagthold på 

1 holdleder 

5 brandmænd  

Alle på fuldtid 

1 Automobilsprøjte 

1 Vandtankvogn 

1 Redningslift 

1+5 (fuld tid) 

Farum 7 holdledere 

14 deltidsbrandmænd 

1  Tanksprøjte 

1 Slangetender 

1 Redningsbåd  

1 Specialkøretøj til risikoobjekter 

1 holdleder 

Weekend: +3 

brandmænd 

Helsinge 5 holdledere 

12 deltidsbrandmænd 

1 Automobilsprøjte 

1 Kabinetankvogn 

1 Miljøtrailer 

1 holdleder 

Weekend: +3 

brandmænd 

Gilleleje 4 holdledere 

13 deltidsbrandmænd 

1 Automobilsprøjte 

1 Kabinetankvogn 

1 Redningsbåde med trækker 

Weekend: 1+3 

Supplerende frivillige  

Indsatstjenesten 

        

       Højagergård Slangerup 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

42 aktive frivillige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 aktive frivillige 

1 Automobilsprøjte 

1 tankcontainer 

1 Redningstrailer  

1 Lystrailer 

1 Forplejnings og bespisningsvogn 

1 Kommandovogn til indsatsledelsen 

1 Behandlerplads 

2 Logistikkøretøjer 

6 Pumper 1200 l/min 

1 Slangegruppe 

1 luftkompressor til fyldning af luftflasker 

 

1 Automobilsprøjte 
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       Hundested brandstation 

 

 

 

       Egedal Beredskab 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

Furesø Beredskab 

 

 

 

31 aktive frivillige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 aktive frivillige 

1 Tankvogn 

1 Minibus 9 prs. 

2 Pumper 1200 l/min 

1 Trailer med materiel til forurening på vand 

 

1 Automobilsprøjte 

1 Mandskabsvogn 

1 Tavlevogn 

Pumpetrailer 

1 4x4 køretøj 

1 Teknik og miljøvogn 

1 ATV 

 

 

1 automobilsprøjte 

1 Mandskabsvogn 

1 Klimatrailer 

1 luftkompressor til fyldning af luftflasker 

 

Indsatsledelse: 

 

Nord 

 

 

Syd 

 

 

1 Indsatsledervagtordning 

 

 

1 Indsatsledervagtordning 

 

    

 

 

1 Indsatslederbil 

 

 

1 Indsatslederbil 

 

1 Indsatslederbil - reserve 

 

 
I forhold til udkald vil der afhængig af 112-årsagskode kunne blive tilkaldt 1, 2, eller 3 vagthold, og 

erfaringer viser at såfremt alle deltidsbrandfolk tilkaldes møder der gennemsnitligt 2 Holdledere og 6 

brandfolk pr. brandstation.  

Længerevarende komplekse hændelser: 

Såfremt holdleder eller indsatsleder, efter igangsætning af førsteindsatsen vurderer, at hændelsen vil 

lægge beslag på de tilkaldte ressourcer i længere tid, vil der blive etableret beredskab bestående, af det 

supplerende frivillige beredskab, på den låste station, eller det supplerende frivillige beredskab vil afløse 

førsteudrykningen, således beredskabet  er intakt. 

Det supplerende frivillige beredskab støtter ligeledes op om indsatsen ved at løse logistikopgaver, herunder 

fyldning af trykflasker, kørsel af forsyninger og lign. 

Såfremt indsatsen strækker sig over 6 timer, foretages der afløsning, hver 6. time. Afløsning af holdledere 

og brandmandskab vil primært være fra det supplerende frivillige beredskab. 
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13. Ændringer i mandskab og køretøjssammensætning i 

forhold til nuværende beredskab ved model 2a 

I forhold til det nuværende vogn- og materielpark vil valg af model 2a medføre følgende 

positive udviklingsændringer markeret med grønt: 

Station Minimumsbemanding pr station Materiel og 

køretøjer                          

Ændringer Model 2a 

Hundested Nuværende  Valgte model 1 Automobilsprøjte 

med frigørelse  

1 Vandtankvogn  

1 slangetender 

 

Vandtankvogn og 

slangetender udfases 

Tanksprøjte afløser 

automobilsprøjte og 

vandtankvogn 

1 Tanksprøjte med 

frigørelse og 

springpude 

 
3 holdledere 

9 brandfolk 

Ingen ændring 

Frederiksværk Nuværende  Valgte model 1 Tanksprøjte med 

frigørelse og 

springpude 

1 Vandtankvogn   

1 Båd med trækker. 

1 Automobilsprøjte - 

reserve  

Båd med trækker 

udfases 

Reservesprøjte 

placeres ved Frivillige 

Furesø   

Lokation flyttes til 

Hundestedvej for 

bedre og hurtigere 

reaktionstid og 

responstid 

1 Tanksprøjte med 

frigørelse og 

springpude 

1 Vandtankvogn   

 

3 holdledere 

9 brandfolk 

Ingen ændring 

Frederikssund Nuværende  Valgte model 1 Tanksprøjte med 

frigørelse  

1 Vandtankvogn,   

1 32 meter 

redningslift  

1 Dykkervogn 

Vandtankvogn 

udfases 

HSE, tung frigørelse 

samt brønd- og 

højderedning tilgår 

samt mandskabet 

opnormeres med 6 

brandmænd 

1 Tanksprøjte med 

frigørelse  

1 HSE   

1 32 meter redningslift  

1 Dykkervogn 

Tung frigørelse 

Højderedning 

3 holdledere 

9 brandfolk 

3 holdledere 

15 brandfolk 

Jægerspris  Nuværende  Valgte model 1 Automobilsprøjte 

med frigørelse,  

1 Vandtankvogn  

1 Miljø/forurenings-

vogn til kemiske 

stoffer 

Ingen ændring 1 Automobilsprøjte 

med frigørelse,  

1 Vandtankvogn  

1 

Miljø/forureningsvogn 

til kemiske stoffer 

 

3 holdledere 

9 brandfolk 

Ingen ændring 

Skibby Nuværende  Valgte model 1 Automobilsprøjte 

med frigørelse  

1 Vandtankvogn  

1 slangetender 

Vandtankvogn og 

Slangetender udfases 

1 Tanksprøjte med 

frigørelsesudstyr 

tilgår fra Slangerup 

1 Tanksprøjte med 

frigørelsesudstyr 

3 holdledere 

9 brandfolk 

Ingen ændring 

Slangerup Nuværende  Valgte model 1 Pionertanksprøjte 

med 

frigørelsesudstyr, 

Tung frigørelse og 

højderedning 

1 Tanksprøjte med 

frigørelsesudstyr 

overflyttes til Skibby 

Intet 

3 holdledere 

9 brandfolk 

0 holdledere 

0 brandfolk 
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Ballerup Nuværende Valgte model 1 Automobilsprøjte 

1 Vandtankvogn 

1 Redningslift 32 m. 

Ingen ændring 1 Automobilsprøjte 

1 Vandtankvogn 

1 Redningslift 32 m. 

1 holdleder 

5 brandfolk 

Fuldtid 

1 holdleder 

5 brandfolk 

Fuldtid 

Gilleleje Nuværende Valgte model 1 Automobilsprøjte 

1 Kabinetankvogn 

1 Vandtankvogn 

1 Redningsbåd med 

trækker 

Vandtankvogn 

udfases,  

1 Automobilsprøjte 

1 Kabinetankvogn 

1 Redningsbåde med 

trækker 

5 holdledere 

11 brandfolk 

4 holdledere 

13 brandfolk 

Helsinge Nuværende Valgte model 1 Automobilsprøjte 

1 Kabinetankvogn 

1 Slangetender 

1 Miljøtrailer 

Slangetender udfases 1 Automobilsprøjte 

1 Kabinetankvogn 

1 Miljøtrailer 
5 holdledere 

14 brandfolk 

5 holdledere 

12 brandfolk 

Hillerød Nuværende Valgte model 1 HSE 

2 Tanksprøjter 

1 Vandtankvogn 

1 Redningslift 32 m. 

1 Miljø/Kemitrailer 

1 Redningsbåd 

Brøndredning 

Tanksprøjten som 2. 

udrykningsenhed og 

vandtankvogn 

udfases.  

1 HSE Døgnvagt 

1 Tanksprøjte 

1 32 meter redningsstige 

1 Miljø/kemi trailer 

1 redningsbåd 

Brøndredning 

9 holdledere 

16 brandfolk 

4 holdledere 

fuldtid 

9 brandfolk 

fuldtid 

5 holdledere 

14 brandfolk 

4 holdledere 

fuldtid 

9 brandfolk 

fuldtid 

Farum Nuværende Valgte model 1 Automobilsprøjte 

1 Specialsprøjte 

1 Vandtankvogn 

1 Slangetender 

1 Redningsvogn m. 

tung frigørelse 

1 Redningsbåd med 

trækker 

1 Miljøtrailer 

Vantankvogn, 

redningsvogn, og 

miljøtrailer udfases. 

Redningsmateriel 

omplaceres på 

automobilsprøjten 

1  Tanksprøjte 

1 Slangetender 

1 Redningsbåd  

1 Specialkøretøj til 

risikoobjekter (HSE) 

 

7 holdledere 

14 brandfolk 

Ingen ændring 

Stenløse Nuværende Valgte model 1 Tanksprøjte 

1 Automobilsprøjte 

1 Vandtankvogn 

1 HSE 

Automobilsprøjten 

som 2. 

slukningsenhed 

udfases samme med 

HSE 

1 Tanksprøjte 

1 Vandtankvogn 5 holdledere 

18 brandfolk 

4 holdledere 

15 brandfolk 

Supplerende 

frivillige 

Indsatstjenesten 

       Højagergård     

       Slangerup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 aktive 

frivillige 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ændring 

 

 

 

 

 

1 Automobilprøjte 

med frigørelse 

1 tankcontainer 

1 Redningscontainer 

1 Lystrailer 

1 Forplejnings og 

bespisningsvogn 

1 Kommandovogn til 

indsatsledelsen 

1 Behandlerplads 

2 Logistikkøretøjer 

6 Pumper 1200 l/min 

1 Slangegruppe 

1 luftkompressor til 

fyldning af luftflasker 

Ingen ændringer 1 Automobilsprøjte 

med frigørelse 

1 tankcontainer 

1 Redningscontainer 

1 Lystrailer 

1 Forplejnings og 

bespisningsvogn 

1 Kommandovogn til 

indsatsledelsen 

1 Behandlerplads 

2 Logistikkøretøjer 

6 Pumper 1200 l/min 

1 Slangegruppe 

1 luftkompressor til 

fyldning af luftflasker 
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       Hundested      

       Brandstation 

 

 

 

       Egedal      

       Beredskab 

 

 

 

       

 

        Furesø      

       Beredskab 

Højderedning 

 

Højderedning 

16 aktive 

frivillige 

 

Ingen ændring 1 Automobilsprøjte 

1 Minibus 9 prs. 

2 Pumper 1200 l/min 

1 Trailer med 

materiel til 

forurening på vand 

Tilføres tankvogn 1 Automobilsprøjte 

1 tankvogn 

1 Minibus 9 prs. 

2 Pumper 1200 l/min 

1 Trailer med materiel 

til forurening på vand 

 

31 aktive 

frivillige 

Ingen ændringer 1 Automobilsprøjte 

1 Mandskabsvogn 

1 Tavlevogn 

Pumpetrailer 

1 4x4 køretøj 

1 Teknik og miljøvogn 

1 ATV 

 

Ingen ændring 1 Automobilsprøjte 

1 Mandskabsvogn 

1 Tavlevogn 

Pumpetrailer 

1 4x4 køretøj 

1 Teknik og miljøvogn 

1 ATV 

 

13 aktive 

frivillige 

Forsøg på 

hvervning 

1 Tanksprøjte 

1Mandskabsvogn 

1 Klimatrailer 

1 luftkompressor til 

fyldning af luftflasker 

Tanksprøjte udskiftes 

til automobilsprøjte 

1 Automobilsprøjte 

1 mandskabsvogn 

1 Klimatrailer 

1 luftkompressor til 

fyldning af luftflasker 

Indsatsledelse: Nuværende Valgte model 8 Indsatslederbiler 

 

Overskydende 

Indsatslederbiler om 

diponeres eller 

udfases 

2 Indsatslederbiler 

1 Indsatslederbil - 

reserve 
5 Indsatsleder-

ordninger 

2 Indsatsleder-

ordninger 
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14. Vandforsyning 

Der er god vandforsyning til brandslukning i Frederiksborg Brand og Rednings udrykningsområde, såvel 

byområder, mindre byområder, som i sommerhusområder. I det åbne land er der ikke etableret 

brandhaner med undtagelse af nogle få steder, hvor der er krævet opsat brandhane, idet vandledningerne i 

det åbne land som oftest har en stor vandydelse, og derfor kan benyttes som påfyldningssteder for 

vandtankvogne m.v. 

Forslag til plan for fremtidig vandforsyning til brandslukning i Frederiksborg Brand og Redning indeholder 

følgende elementer: 

1. Nedlæggelse af brandhaner med lav ydelseskapacitet:  

Brandhaner under 400 l/min nedlægges generelt i hele slukningsområdet, når de bliver 

vedligeholdelseskrævende. Nedlæggelse af disse brandhaner vil ikke medføre forringelser, idet de 

på grund af den ringe ydelse ikke har været anvendt i forbindelse med indsatser der sidste mange 

år. Vandforsyningen vil således fremover fortsat ske ved, at vandtankvogne kører til nærmeste 

fyldestation 

2. Etablering af fyldestationer ved vandværker i områder med ringe vandforsyning: I områder med 

lavere vandforsyning end 1000 l/min etableres der brandhaner ved vandværker, der kan levere 

mere end 1000 l/min.  

3. Afsendelse af yderligere vandkapacitet ved relevante alarmmeldinger: Det fremgår af 

scenarieanalyserne udarbejdet under risikoanalysen, hvilke scenarier der skal medsendes 

yderligere vandkapacitet til. 

I bilag ”Plan for vandforsyning til brandslukning” er nærmere beskrevet nuværende vandforsyning til 

brandslukning og fremtidig plan for vandforsyning til brandslukning for de enkelte kommuner. 

Kapaciteten på vandforsyning til brandslukning fastsættes til en kontinuerlig vandmængde af mindst 400 

l/min pr. pumpeenhed (automobilsprøjte/tanksprøjte). Dette sikres ved, de velfungerende brandhaner i 

slukningsdistrikterne. Samtidig vil den kontinuerlige vandforsyning kunne opretholdes ved tilkald af flere 

tankvogne og eventuelt slangetender (600 meter slanger), eller de frivilliges slangegruppe (1500 meter 

slanger). Ved storbranden på kroen ”Bi lidt”, som lå 50 meter fra Roskilde fjord, kunne vandforsyningen 

eksempelvis opretholdes ved brug af 3 tankvogne uden brug af vandforsyning fra Roskilde fjord. 

Strategien er derfor at sikre nogle strategisk placerede brandhaner, der kan levere en vandmængde med 

stor ydelse, eksempelvis brandhaner ved vandværker, som tankvogne kan køre til og tankes ved. Arbejdet 

med etablering af disse brandhaner er igangsat og udvikles løbende.  

Det er endvidere Frederiksborg Brand og Rednings ambition, at alle automobilsprøjter gradvist udfases og 

erstattes med tanksprøjter. 

Dette betyder at alle stationer på sigt, skal kunne stille med minimum 5.500 liter i førsteudrykningen. 

Derudover kommer de yderligere 8.000 liter efter maksimalt 15 minutter. 
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Frederiksborg Brand og Redning er i tæt dialog med danske og udenlandske leverandører omkring 

vejledning og rådgivning for nye moderne slukningsmetoder. 

Alle leverandører udtaler at med moderne slukningsmetoder og -teknikker benyttes, i et indsatsforløb, 

langt mindre vand.  

Frederiksborg Brand og Redning vil lægge megen energi i slukningstaktiske principper, hvor fokus er på 

bedste mulige slukningstaktik, og ikke traditionel slukningsteknik. 

Der gøres desuden opmærksom på mulighed for at rekvirere vandtankvogne i eget, samt naboberedskab. 

Dette kombineret med indsatsforløbene analyseret og begrundet i risiko-, scenarie- og 

kapacitetsanalyserne tydeliggør og kortlægger mulighederne for reducering af antallet af vandtankvogne.  

Det er Frederiksborg Brand og Rednings klare opfattelse at beredskabet med nye slukningskøretøjer, nye 

slukningsteknikker, samt fokus på fyldestationer i stedet for brandhanenettet, fortsat har en tilstrækkelig 

vandforsyning til brandslukning.  

Frederiksborg Brand og Redning er i tæt dialog med vandforsyningsselskaberne i alle kommuner ved 

nyetablering og renovering af vandledningsnettet. Dette således, at strategisk placerede brandhaner med 

vandydelse, jf. ovenstående, fremover tilsikrer, at tankvogne ved rutedrift kan sikre kontinuerlig 

vandforsyning til brandslukning. 
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14.1. Vandforsyning ved naturbrande 

Wildfire er et begreb, der i udlandet dækker over danske begreber som skov-, mark-, og naturbrande. 

I mange europæiske lande har man valgt at benytte de wildfire teknikker og taktikker, der bl.a består i at 

benytte ild til at bekæmpe ild med, etablere kontrol- og safty zones med små indsatsteams, små 

terrængående køretøjer, og et absolut minimum forbrug af vand. 

Da det i DK ikke er muligt at erhverve sig de fornødne uddannelsesmæssige kompetencer indenfor wildfire, 

har 5 indsatsledere, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab i 2012 og 2013 været i 

England for at gennemgå ”advanced wildfirecourse”, efterfulgt af en uges ”field education”. 

Indsatsledere har ligeledes været på en uges uddannelse i ”Valabre” i Frankrig i 2012 , hvor deltagere fra 

England, Frankrig og Polen trænede wildfire planspil - Virtual reality in the training of forest fires. 

I 2012 var indsatsledere på en uges kursus i Holland, hvor instruktører fra USA og Australien underviste os 

og hollandsk politi i ”Wildland Fire Investigation”. 

I 2013 var indsatsledere på en uges kursus i Catalonien ”Fire Operationel Course – Tactical use of fire”, 

sammen med indsatsledere fra England, Spanien og Wales. 

Holdledere fra to brandstationer ( Jægerspris og Frederiksværk ) grænsende op til vores store skove, samt 

holdledere fra det frivillige supplerende beredskab har i 2013 modtaget undervisning i 16 timer af 

wildfirespecialister fra England. 

Efterfølgende har der været afholdt praktiske afbrændingsøvelser i Asserbo Plantage for holdledere og 

brandfolk, hvor teknikker, taktikker, og speciel wildfire udstyr indkøbt i Spanien, samt CAFS system er 

blevet testet og afprøvet. 

Beredskabet er sideløbende i tæt dialog med de ansvarlige skovfogeder omkring forebyggelse af 

naturbrande. Der er udarbejdet beredskabsplaner og ensartet kortmateriale 

I skovområdet Asserbo Plantage har Naturstyrelsen ligeledes har indkøbt, trænet og afprøvet deres wildfire 

udstyr.  

Ændrer risikobilledet sig, eks. ved tørre perioder, øges beredskabet, så der på meldingen afsendes 

yderligere vandtankvogne. 

I scenariebeskrivelse S.O.3 naturbrand i Tisvilde Hegn er lavet en beskrivelse af indsats ved kraftig ild i et 

skovområde med nye tekniker og taktikker. 

 

Vedligehold 

Indsatsledere har efter 2013 vedligeholdt deres kvalifikationer gennem deltagelse i diverse workshops og 

konferencer i Spanien, England og Sverige, samt deltagelse i EU projekter 
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15. Assistancemuligheder (hele området) 

Der er mellem kommunerne i Beredskabsforum Nordsjælland lavet en gensidig vederlagsfri assistance 

aftale. Beredskabsforum Nordsjælland omfatter Allerød Brandvæsen, Egedal Brandvæsen, Frederikssund-

Halsnæs Brand og Redningsberedskab, Furesø Brandvæsen, Beredskab Gentofte, Gribskov Brandvæsen, 

Nordsjællands Brandvæsen, Hillerød brandvæsen, Lyngby-Taarbæk Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm 

Brandvæsen.  

Aftalen om gensidig vederlagsfri assistance betyder, at parterne ved anmodning om assistance fra en anden 

part stiller kommunens daglige redningsberedskab vederlagsfrit til rådighed ved akutte indsatser, hvor den 

rekvirerende kommunes beredskab jf. kommunens risikobaserede dimensionering ikke er tilstrækkelig, fx 

ved flere samtidige – eller større hændelser.  

Undtaget fra aftalen er udgifter for indsats med specialtjenesterne højderedning, kemikaliedykning, 

bådredning og redningsdykning, der betales af rekvirenten.  

Alle kommuner i det nye Nordsjællands Brandvæsen er en del af Beredskabsforum Nordsjælland. Dernæst 

er en del af det nye Beredskab Øst også en del af Beredskabsforum Nordsjælland. Den ovenfor beskrevne 

aftale om vederlagsfrie ydelser er videreført mellem disse tre beredskabsenheder. Der kan med fordel 

indgås lignende aftaler med den resterende del af Beredskab Øst samt med det nye Hovedstadens 

beredskab. Ligeledes med Østsjællands og Vestsjællands beredskaber omkring stationerne i Høje-Taastrup, 

Jyllinge, Kirke Hyllinge samt Roskilde. 

Visse stationsreduceringer er baseret på denne aftale. Det er derfor vigtigt at forholdet, især hos 

Vestsjællands Brandvæsen, afdækkes før valget af serviceniveau og implementeringen træder i kraft. 

Det forudsættes blandt andet, at Vestsjællands Brandvæsen kan varetage udrykningen i og omkring Skibby 

fra Station Kirke Hyllinge. Er dette ikke muligt, er der ikke mulighed for at lukke Station Skibby.Ved tilkald af 

assisterende styrker, hvor responstiden er af afgørende betydning, tilkaldes efter princip om fri 

disponering, således, at det sikres, at det er nærmeste udrykningsenheder, der tilkaldes. 

16. Indkvartering og forplejning 

Beredskabslovens § 12 pålægger det kommunale redningsberedskab at kunne modtage, indkvartere og 

forpleje evakuerede og andre nødstedte.  

Frederiksborg Brand og Redning håndterer indkvartering i kommunernes skoler og sportshaller og kost 

gennem kommunernes storkøkkener sammen med Det Supplerende Frivillige Beredskab. Levering af 

råvarer m.v., sker gennem aftaler med de lokale erhvervsdrivende. 

Frederiksborg Brand og Redning er i dialog med andre frivillige organisationer, bl.a. Røde Kors, om at 

samarbejde og supplere Det Supplerende Frivillige Beredskab, for at øge robustheden og dermed det 

samlede antal borgere der kan indkvarteres og forplejes. 

Kommunens målsætning er, i en akutfase, at kunne indkvartere og forpleje ca. 2000 personer. 
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17. Det Supplerende Frivillige Beredskab 

 
Det Supplerende Frivillige Beredskab er i høj grad blevet inddraget i dimensioneringsprocessen for 
Frederiksborg Brand og Redning. Det Supplerende Frivillige Beredskab kan støtte det afhjælpende 
beredskabs indsatser ved bl.a. brand, redning og miljøhændelser. Det Frivillige Supplerende Beredskab har 
vist sin værdi ved flere større vejrligshændelser, som eksempelvis stormen Bodil i december 2013. 

Det Supplerende Frivillige Beredskab har været og er endvidere en stor støtte ved diverse kommunale, 
kulturelle og foreningsmæssige arrangementer. 

Det Supplerende Frivillige Beredskab er en vigtig ressource og bistår opgaver jævnfør ovenstående, hvor 
der kræves et stort mandskab, mange ressourcer eller brug af nogle af de særlige kompetencer, det 
Frivillige Beredskab besidder. 

På indsatsområdet, har over 50 frivillige grund- eller funktionsuddannelse, herunder 10 holdledere.  

Dette antal ønskes øget. Derfor forventes det, at Det Supplerende Frivillige Beredskab, med udgangen af 
2017,har kontrakt med minimum 60 frivillige med funktionsuddannelse indsats. 

Det Supplerende Frivillige Beredskab kan tilføjes flere opgaver. Her tænkes særligt på opgaver i forhold til 

ikke akutte hændelser, hvor et frivilligt engagement har stor nytteværdi for den enkelte kommune. 

Indsættelse af det Supplerende Frivillige Beredskab skal svare til opgavens formål og være 

omkostningseffektivt. 

Et godt samarbejde med Det Supplerende Frivillige Beredskab vil blive prioriteret højt i de fælles beredskab, 

og på trods af en organisatorisk centralisering af det samlede frivillige beredskab, vil de frivillige fortsat 

være tilknyttet lokalt, således at det lokale engagement vedligeholdes og styrkes. Disse lokaliteter er for 

nuværende Farum, Frederikssund, Hundested og Ølstykke. Et Supplerende Frivilligt Beredskab i Gribskov 

Kommune skal undersøges og etableres, såfremt der kan findes grundlag for dette.  

Det Supplerende Frivillige Beredskab skal have en mobilitet og fleksibilitet, så den enkelte frivillige kan 

indsættes bredt inden for Frederiksborg Brand og Rednings operationsområde – de 6 ejerkommuner. Det 

Supplerende Frivillige Beredskab skal også kunne indsættes uden for det primære operationsområde, 

såfremt dette måtte ønskes.    

Der ligger stor kraft og megen energi i det Supplerende Frivillige Beredskab. Og det er vigtigt, at det 

Supplerende Frivillige Beredskab har uddannelse og ressourcer svarende til de opgaver og hændelser, som 

de frivillige kan blive indsat ved. Der lægges ligeledes megen energi i uddannelse af det Supplerende 

Frivillige Beredskab, samt øvelser, således at de frivillige opfylder bestemmelserne i ”Bekendtgørelsen 

personel i Redningsberedskabet”. 
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Dimensioneringskort 2016 
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Det Supplerende Frivillige Beredskab 

 
Køretøjer Antal 

 
Beredskabet er estimeret fremme indenfor 10 min. 

 
                     Beredskabet er estimeret fremme indenfor 15 min. 

                     Beredskabet er estimeret fremme indenfor 20 min. 

                     Frivillig station 
 
 
 

Automobilsprøjte 

3 +”1” 

Teknik & Miljøvogn 

2 

Containertrækker/Tank
vogn 

2 

Bespisningsvogn 

1 

Multikøretøj & Bus 

3 

 
4x4 Køretøj 

2 +”1” 

 

 
Lys & Tavlevogn 

3 

  
 

ATV 
1 

 
 

Pumpetrailer 
2 

Kommandovogn 

1 

 
Diverse trailere 

3 

Illustrationen viser den estimerede fremkommelighed med alle de frivilliges stationer.  

Illustrationen tager udgangspunkt i varslede ekstraordinære situationer, hvor første udrykningskøretøj er 

afgået før 5 minutter, og fremkommeligheden er 80 %.  
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18. Tidsplan og målparametre for fremtidigt beredskab 

18.1. Tidsplan og målparametre for fremtidigt beredskab 

Det nye selskab skal være etableret i § 60 selskabsform senest 1. januar 2016. Risikobaserede 

dimensionering for Frederiksborg Brand og Redning skal implementeres snarest efter politisk vedtagelse i 

ejerkommunernes Kommunalbestyrelser. Implementeringen af den fælles risikobaserede dimensionering 

vil løbende blive vurderet af Beredskabskommissionen, med henblik at sikre opnåelse af servicemål, samt 

succesniveauet for sammenlægningen indfries. 

18.1.1. Målparametre 

Der skal kvartalvis følges op på de servicemål, oplægget for serviceniveau indeholder. 

Disse servicemål skal efterleves, og efterleveres disse ikke, skal der kortlægges muligheder for opnåelse af 

disse, samt en redegørelse for hvorfor servicemålene ikke er opnået. Her tænkes særligt på de områder, 

hvor servicemålene ikke overholdes. 

Ovenstående skal fungere som egenkontrol, samt sikring af det politisk valgte serviceniveau.  

18.1.2. Responstider 

Responstiderne skal, ud fra den elektroniske registrering, analyseres og vurderes, med henblik på 

kvalitetssikring af målparametre og serviceniveau. Dette retter fokus på responstider, i stedet for 

afgangstider jævnfør strukturudvalgets princip. 

Herved sikres endvidere en høj kvalitet for det fremtidige statistiske materiale, hvorfor fejlmarginen 

estimeres mindre. Dette er vigtigt, da der fremadrettet ønskes lagt megen energi i analyser, der kan være 

behjælpelige med at belyse eventuelle effektiviseringsmuligheder. 

 

18.1.3. Kvalitetssikring 

Udrykningerne monitoreres kontinuerligt, bl.a. gennem udarbejdelse af afvigerapporter. Der udarbejdes 

afvigerapporter, med årsagsforklaring, hver gang en udrykning/opgaveløsning afviger fra de servicekrav der 

er fastsat i den risikobaserede dimensionering. Eks. kan være afgangstid, ankomstid, bemanding, 

udrykningens sammensætning, evt. manuel disponering m.m. 

Monitorering vil løbende blive forelagt Beredskabskommissionen på dennes møder, og vil ligeledes danne 

grundlag for Beredskabsstyrelsens ønske om, at udviklingen i implementeringen af planforslaget følge,s og 

der fremsendes en redegørelse med erfaringerne med den nye dimensionering til Beredskabsstyrelsen 12 

måneder efter dimensioneringsplanens godkendelse. 
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19. Frederiksborg Brand og Rednings administrative 

organisation, uddannelse og forebyggende aktiviteter m.v. 

19.1. Organisation  

Frederiksborg Brand og Rednings administrative organisation er som følger: 

 

19.2. Uddannelse og øvelser 

Uddannelsesniveauet for Frederiksborg Brand og Redning skal følge de generelle retningslinjer, som er 

udstukket af Beredskabsstyrelsen og krævet for at kunne indgå som indsatspersonel.  

De respektive tidligere beredskaber har alle valgt at supplere den lovmæssige uddannelse med ekstra 

uddannelse, hvilket har betydning for deres udrykningsområde. Dette kan bl.a. være højderedning. Alle 

disse ekstra uddannelser er uddybet nærmere i Notat om kortlægningen af det afhjælpende beredskab i 

Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommune. 

Der skal lovpligtigt afholdes minimum 12 årlige øvelser á 2 timer. Beredskabsstyrelsen udsender årligt 

beskrivelser af hvilke øvelser, der skal gennemgås i indeværende år.  

En brandmand skal have gennemgået:   

 Grundkursus i førstehjælp (12 timer)   

 Grunduddannelse Indsats ( 74 timer)  

 Funktionsuddannelse Indsats (148 timer)  

    

  

I alt 234 timer svarende til 6 uger og 2 dages kursus. Udover disse kurser skal en holdleder have 

gennemgået:  

 Voksenpædagogisk Grunduddannelse (37 timer)  

 Holdlederuddannelse Brand (185 timer)  

I alt udover brandmandsuddannelsen 222 timer svarende til 6 uger, dvs. sammenlagt 12 uger og 2 dage.  
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Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for 

indsatspersonalet. 

Deltagelse i den årlige vedligeholdelsesuddannelse Indsats er obligatorisk for alt personel, der udfører 

brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab. Dette gælder såvel ansatte og 

frivillige, som brandmænd, holdledere og indsatsledere. Alt indsatspersonale, som virker indenfor 

fagområde Indsats, skal således hvert år gennemgå mindst 24 timers vedligeholdelsesuddannelse (12 

øvelser af 2 timer), som fastsættes af Beredskabsstyrelsen.  

Frederiksborg Brand og Redning samt Falck planlægger, gennemfører og evaluerer sin 

vedligeholdelsesuddannelse med udgangspunkt i de af beredskabsstyrelsen udarbejdede målbeskrivelser. 

Uddannelsen planlægges, så den enkelte øvelse gennemføres minimum 6 gange i regi af Falck og minimum 

8 gange i Frederiksborg Brand og Redning.  Der føres register over den enkelte medarbejders 

uddannelsesniveau samt deltagelse i vedligeholdelsesuddannelsen. 

Øvelsesliste for Falck og Frederikssund-Halsnæs bilægges planforslaget. 

 

19.2.1. Forebyggende afdeling 

Konkrete målparametre, opmærksomhedspunkter og tidsplan for forebyggende afdeling er endnu ikke 

nedskrevet, men forventes nedskrevet i 2016. 

Frederiksborg Brand og Redning vurderer dog, at følgende tiltag og foranstaltninger er relevante at 

iværksætte og sætte fokus på indenfor forebyggelse. Emnerne er blandt andet blevet synliggjort i 

forbindelse med analysen af de valgte scenarier. 

 Øget fokus på ”farlige objekter” (symbolmål): 

Større arrangementer f.eks by-, sommer- og havnefester, lejre, koncerter m.v. anmeldes til 

myndigheden jf. gældende lovgivning. Beredskabet er i dialog med Politi og øvrige 

myndigheder, herunder sundhedsvæsen, kommune, andre lokale myndigheder og lign., for at 

sikre at planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementet gennemføres på en 

sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats. 

 Opsætning og vedligeholdelse af røgalarmer hos ældre og udsatte borgere i samarbejde med Social- 

Sundhed og Ældre. 

 Udbyggelse af kursusmuligheder i elementær brandbekæmpelse m.m. for institutioner og skoler m.fl. 

 Oparbejdelse af en større og bedre sikkerhedskultur blandt kommunernes børn og unge: 

 

Blandt unge: 

Foredrag/kurser med fokus på forholdsregler og ageren ved færden i byens rum. Specifikt kunne 

dette gøres i samarbejde med politiet, hvor politiet fortæller om euforiserende stoffer og deres 
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virkninger og skader, og beredskabet fortæller om forholdsregler ved færden i menneskefyldte 

miljøer, som eksempelvis cafeer, diskoteker m.m. Udgangspunktet kunne være Göteborgbranden, 

hvor mange unge omkom, og en gennemgang af hvorledes dette undgås. 

Foredrag om fyrværkeri og fyrværkeriulykker for byens unge ved nytårstid i samarbejde med 

politiet, således fyrværkeriskader blandt kommunens unge undgås. 

I samarbejde med køreskoler fortsat at tilbyde førstehjælpskursus og elementært 

brandslukningskursus for personer, der er ved at erhverve kørekort, således der opnås en bedre 

håndtering af tilskadekomne i trafikken. 

I samarbejde med ungdomsskoler fortsat drive ungdomsbrandkorps, som kan virke til, at unge får 

et større kendskab til forebyggelse, men også hvilke voldsomme skader kådhed kan medføre. 

 

Blandt børn: 

Udarbejdelse af teaterforestilling for børn i forskellige aldre, der skal medføre, at børnene 

efterfølgende tager hjem i eget hjem og påvirker forældrene til at gennemføre kontrol af boligens 

røgalarmer m.m. Eksempelvis kunne dette gøres i samarbejde med lokale børneteatre. 

Nedenfor er skitseret hvilke eksisterende forebyggelsestiltag der er i forhold til de valgte 

risikokategorier, og hvilke forebyggelsestiltag der kunne være ideer til nye forebyggelsestiltag for 

de forskellige risikokategorier.  

 

Risiko- 

kategori 

Problemstilling Fokus for forebyggelsestiltag 

Igangværende Ideer til nye 
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Privat 

beboelse 
o Brande i 

villa/rækkehus, 
lejlighed, 
kolonihavehuse og 
sommerhuse 

 o Skorstensbrand 

o Folderen ”De fleste 
ting er nemmere at 
slukke end en brand” 
uddeles i forbindelse 
med indsats. 

 o Kommunens   

        skorstensfejerlau er  

        med i Miljøstyrelsens  

        kampagne om fyring i  

        brændeovne etc. 

o Kampagne for brandsikker 
adfærd i etageboligbyggeri 
og på kollegier og 
klubværelser 

o Alle hoveddøre bliver 
branddøre 

o Etablering af ekstra 
flugtveje, hvor der kun er en. 
o Kampagne vedrørende 
brandsikker anvendelse af 
ukrudtsbrændere 

o Kampagnen ”Fyr fornuftigt” 

o Kampagne for 
serieforbundne røgalarmer i 
boliger 

 o Kampagner for brandsikre   
        adfærd i sommerhusområder  
        og områder med stråtækte  
        huse 

Børnehaver 

og vuggestuer 

o Brandfare i og udenfor 
åbningstid 

o Der udsendes tilbud 
om undervisning i 
førstehjælp og EB til 
børnehaver og 
vuggestuer 

o ABA 

o Uddannelse af personale i 
EB og evakueringsprocedure 

o Beredskabsplan 

Skoler og 

uddannel-

sesinstitu-

tioner 

o Brandfare i og udenfor 
åbningstid 

 o ABA/varsling 

o Brandvagter under 
arrangementer 

o Tilbud om at få lavet en 
beredskabsplan 

Sports- og 

svømmehal-

ler 

o Brandfare i og udenfor 
åbningstid 

o Fare for klorudslip 

o ABA 

o Evakueringsplan 

o Badepersonale uddannes i 
førstehjælp og 
evakueringsprocedure 

o Tilbud om at få lavet en 
beredskabsplan 

Indkøbscen-

tre og 

butikker 

o Brandfare i åbningstid o Brandsyn o Butikspersonale uddannes i 
EB og evakueringsprocedure 

o Beredskabsplan 

Forsamlings- 

og 

spillesteder 

og større 

restauratio-

ner 

o Brandfare under brug o Brandsyn o ABA, der kan være tilsluttet 
under arrangementer 

o Personale uddannes i EB og 
evakueringsprocedure 

o Øvelser på udvalgte objekter 
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Bemandede 

plejeinsti- 

tutioner 

o Blinde alarmer 

o Brandfare 

o I alle institutioner 
tilbydes personalet 
EB & FH 

 

o ABA og ASA 

o Personale uddannes i EB, 
førstehjælp og 
evakueringsprocedurer 

Hoteller, 

vandrehjem, 

kroer og 

pensionater 

o Brandfare o Intern 
varslingssystem 

o Personalet tilbydes 
undervisning i EB 
og FH 

o ABA/intern varsling 

o Personale uddannes i EB, 
førstehjælp og 
evakueringsprocedure 

o Øvelser på udvalgte objekter 

o Beredskabsplan 

Industri, 

produktion 

og lager 

o Blinde alarmer 

o Fare for brand og 
kemikalieudslip 

o Fare for personskade 

o Brandsyn o Medarbejdere uddannes i 
EB, førstehjælp og 
evakueringsprocedure 

o ABA, sprinkling mv. 

o Øvelser på udvalgte objekter 

o Beredskabsplan 

Steder med 

mange dyr 

o Brandfare  o Røgalarmer 

o Kampagne for brandsikker 
adfærd på rideskoler og 
landbrug med dyrehold. 

o Beredskabsplan 

Natur- 

områder 

o Naturbrande o Periodevise 
afbrændingsforbud 

o Skilte med ”Brug af 
åben ild forbudt” 

o Tavle med angivelse af 
brandrisikoen 

o Druknefare o Redningspost på 
havnen 

o Nordkystens 
Livredningstjenesten 
kører kampagner hver 
sommer. 

 

o Fare for sammenstyrtning 
ved skrænter 

o Skilte med 

”Nedstyrtningsfare” 

 

o Brandfare ved lystbåde o Sejlerskoler uddannes i 
EB og førstehjælp 

o Opfordring til at lukke 
for strømmen, når 
både ikke bruges 

o Erfaringer fra kampagnen 

”Sikker i havn” 
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Togpassager-

trafik 
o Fare for sammenstød og 

afsporing 

o Vanskelige adgangsveje 

o Lokofører er 
uddannet i psykisk 
førstehjælp og EB 

 

Bil- og 

bustrafik 

o Små spild 

o Ulykker med fastklemte 

o Kursus i førstehjælp 
til bilister 

 

o Kursus i EB og førstehjælp til 
bilister 

o Kampagne for lokale 
vognmænd, spild af fiskeolie 
etc. 

Skibstrafik o Fare for brand 

o Fare for olie på vand 

o Skibspersonale 
uddannes i EB, 
førstehjælp og 
evakueringsprocedure 

 

Særlige 

arrangement-

er 

o Brandforhold skal 
skræddersyes til hvert 
arrangement 

o Sagsbehandling og 
brandsyn af 
arrangementet 

o Brandvagt ved visse 
arrangementer 

o Brandvagter ved relevante 
arrangementer 

o Personale uddannes i EB, 
førstehjælp og 
evakueringsprocedurer 

  

Frederiksborg Brand & Redning har aftale med kommunerne om rådgivning, og om at deltage i 

møder og færdigsyn ved byggesager der alene er omfattet af Bygningsreglementet. 

Byggesagsbehandlerne i kommunerne er opmærksom på at vurdere om et byggeri er omfattet af 

tekniske forskrifter, og i de tilfælde sikre at Frederiksborg Brand og Redning bliver en del af 

sagsbehandlingen. 

Hver kommune har en primær kontaktperson i Frederiksborg Brand og Redning for samarbejde om 

sagsbehandling. Den løbende dialog mellem byggesagsbehandlere og den primære kontaktperson i 

Frederiksborg Brand og Redning skaber en tæt kontakt mellem de to parter, som er gavnlig for 

forståelsen af og opmærksomhed på hvornår en sag er omfattet af både byggelovgivningen og 

beredskabslovgivningen. Det gælder hvad enten ansøgningen starter ved kommunen eller ved 

Frederiksborg Brand og Redning. 

Frederiksborg Brand og Redning og kommunerne har forpligtet sig til som minimum at informere 

hinanden når det ikke er et krav at begge parter er direkte involveret i sagsbehandlingen, 

eksempelvis simple byggesager som bliver til brandsynsobjekter eller tilladelser efter 

beredskabslovgivningen der ikke kræver byggetilladelse. 
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20. Økonomi 

Økonomi 

 Model 2a  

Økonomisk rationale 

Risikobaseret dimensionering  

3.800.000  

Administrative tilpasninger  3.600.000  

Økonomisk potentiale i alt  7.400.000  

 

Ved valg af model 2a forventes et yderligere økonomisk potentiale ved genforhandling af slukningsaftalen 

med Ballerup brandvæsen. 

Endvidere kan der på sigt ved forhandling om sammenlægning af brandstationerne i Skibby og Kirke 

Hyllinge opnås et yderligere økonomisk potentiale i størrelsesorden 500.000 kr. 

Administrativt forventes der ligeledes, at kunne frigøres ca. 1 million kr. yderligere indenfor 2-3 år ved 

naturlig afgang samt administrative tilpasninger. 
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Bilag 1: Scenariebeskrivelser (Appendiks B) 

Appendikset skal ses i en sammenhæng med appendiks A og appendiks C. 

Appendiks B er Frederiksborg Brand og Rednings samlede udvalgte analyser. Analyserne er 

dimensioneringsgivende for Frederiksborg Brand og Redning.  

Grøn betyder at dimensioneringen er tilfredsstillende 

Gul betyder at dimensioneringen er delvist tilfredsstillende 

Rød betyder at dimensioneringen ikke er tilfredsstillende 

 

Farverne vil blive sat op efter nedenstående principper 

Analyserne bygger på en række principper: 

 Analyserne er i højst muligt omfang objektive 

 Vurderingerne og konklusionerne er beredskabsfaglige subjektive. Denne subjektivitet er et fælles 

udtryk for arbejdsgruppe RBD, og formuleres af medarbejdere med faglig indsigt 

 Brandforløb & Brandspredning 

Overtænding efter 6-8 minutter 

Risiko for brandspredning indenfor 20 minutter i åbne konstruktioner 

Risiko for brandspredning indenfor 30 minutter i celleadskillelse  

Ingen brandspredning 

Risiko for brandspredning 

Brandspredning 

 Fremførelse af vandmængde  

Hændelser med forventet vandforbrug under 300 l. sendes minimum 2 brandfolk 

Hændelser med forventet vandforbrug under 2.000 l. sendes minimum 4 brandfolk 

Hændelser med forventet vandforbrug under 5.000 l håndteres af egen station. Hændelser med 

forventet vandforbrug under 50.000 l. assisteres fra nabostation(-er) 

Hændelser med forventet vandforbrug over 50.000 l. assisteres fra flere stationer, samt Det 

Supplerende Frivillige Beredskab og Beredskabsstyrelsens frivillige center Hedehusende 

Ingen vandmangel  

Kortvarig vandmangel eller risici for vandmangel 

Mangel på vand   

 Kemiberedskab 

2 mand i kemikalieindsatsdragt efter 30 minutter 

Yderligere 2 mand i kemikalieindsatsdragt efter 60 minutter 

Efter 1 time skal det være muligt at opnå assistance fra Det Supplerende Frivillige Beredskab 

Efter 2 timer opnås assistance fra statsligt beredskab 

Opdeling sker i basisberedskab og statsligt beredskab 

Det skal i udrykningsområdet være muligt at yde en udvidet førsteindsats 

2 mand i kemikalieindsatsdragt før 30 minutter  

2 mand i kemikalieindsatsdragt før 45 minutter  

2 mand i kemikalieindsatsdragt efter 45 minutter  

 Personredning 

Når der tales om personredning, vurderes på de specifikke køretøj (indsatte redningskøretøj), der 
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er nødvendig for indsatsen. Når der tales om personredning menes der autosprøjte/tanksprøjte, 

bådberedskab og stigeberedskab 

 Automobilsprøjte/tanksprøjte 

Responstid for personredning er mindre 10 minutter  

Responstid for personredning er mindre end 15 minutter 

Responstid for personredning er større end 15 minutter  

 Bådberedskab 

Lovpligtigt i havn og sø 

Benyttes til redningsaktion og eftersøgning 

Redning: Alarmering, isætning og sejllads op til 15 minutter. Kørsel 15 minutter. Responstid 30 

minutter 

Eftersøgning: Alarmering, isætning og sejlads op til 30 minutter. Kørsel 15 minutter. Responstid 45 

minutter. 

Responstid for personredning er mindre 30 minutter  

Responstid for personredning er mindre end 45 minutter 

Responstid for personredning er større end 45 minutter  

 Stigeberedskab 

Lovpligtig: Automatisk udkald til ejendomme over 10.8 meter til underkant af vindue 

Køretiden i hele udrykningsområdet er maksimalt 20 minutter. Responstid maksimalt 25 minutter 

Stigerne i stigeberedskabet skal dimensioneres efter udrykningsområdets bygninger 

Stigerne overholder ovenstående responstid 

Stigerne har responstid mindre end 30 minutter 

Stigerne har længere responstid end 30 minutter 

 Responstid  

Responstid for første udrykningskøretøj er mindre 10 minutter  

Responstid for første udrykningskøretøj er mindre end 15 minutter 

Responstid for første udrykningskøretøj er større end 15 minutter  

 Mandskab (Mandskab i første udrykning) 

Tilstrækkeligt mandskab i førsteudrykning  

Delvist tilstrækkeligt i første udrykning.  

Utilstrækkeligt mandskab i første udrykningen.  

 Ledelse 

Indsatsleder skal ankomme under 5 minutter efter første udrykningskøretøj  

Indsatsleder kan gennemføre delvist indsatsledelse under fremkørsel og er ankommet efter 10 

minutter efter første udrykningskøretøj 

Indsatsleder kan gennemføre delvist indsatsledelse under fremkørsel og er ankommet efter 20 

minutter, eller derover efter første udrykningskøretøj. Mangel på indsatslederen har væsentlig 

betydning for indsatsen 
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 Pionerberedskab  

Responstid makismalt 1 time 

Assistance fra statsligt beredskab 2 timer 

 Samtidighed 

Mere end 1 samtidig hændelse pr station om året i risikoniveau høj udløser reduceret 

udrykningsenhed 

Mere end 3 samtidige hændelser pr station om året i risikoniveau høj udløser ekstra 

udrykningsenhed  

Mere end 5 samtidige hændelser pr station om året i alle risikoniveauer udløser reduceret 

udrykningsenhed 

Mere end 10 samtidige hændelser pr station om året i alle risikoniveauer udløser udrykningsenhed 

 Deltidsbemandet HSE koncept 

HSE’en har estimeret 20 % kortere køretid 

HSE’en kan opstarte et indsatsforløb hurtigere, hvorfor brandforløbet bremses 

HSE’en kan håndtere tilnærmelsesvist alle hændelser i risikoniveau lav 

 Fuldtidsbemandet HSE koncept  

HSE’en har estimeret 20 % kortere køretid. Derudover køre HSE’en efter 1 minut, hvorfor HSE 

køretøjet har 4 minutter yderligere til fremkørsel 

HSE’en kan opstarte et indsatsforløb hurtigere, hvorfor brandforløbet bremses 

HSE’en kan håndtere tilnærmelsesvist alle hændelser i risikoniveau lav 

 Assistance fra nabostation i fælles udrykningsområde 

Det skal være muligt at få assistance fra nabostation indenfor 25 minutter efter 

alarmeringstidspunkt på hændelsen 

Det Supplerende Frivillige Beredskab skal kunne yde assistance indenfor 1 time og 30 minutter efter 

alarmeringstidspunktet. Denne tid er gældende i hele udrykningsområdet 

Beredskabsstyrelsen skal kunne yde assistance indenfor 2 timer efter alarmeringstidspunktet. Denne 

tid er gældende i hele udrykningsområdet 

Risikomatrice 

Sandsynlighed 

Sandsynligheden er baseret ud fra statistisk materiale over 4 år. Materialet er fra hele udrykningsområdet 

og bliver vurderet ud fra pick-liste koderne, hvorfor sandsynligheden er gældende for følgende hændelse i 

Frederiksborg Brand og Redning samlede udrykningsområde og ikke gældende for netop pågældende 

scenarie. 

Konsekvens 

Konsekvensakserne har taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens anbefalede 

konsekvensvurderingsparametre og vurderes ud fra erfaringer og estimeringer fra lignede hændelser.    
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S01. Bygnings brand gård i Skibby med fare for dyr  
 

Scenarie ID & titel: S01, Bygnings brand gård - fare for dyr 

Tidspunkt: Tirsdag kl. 11:35 

Beliggenhed: 
Svanholm Gods, Svanholm Allé 2 

4050 Skibby 

Afstand fra nærmeste station: 
Skibby: 4,9 km, ca. 4 min 

Jægerspris: 9,1 km, ca. 12 min 

Meteorologiske forhold: Solskin, svagvind 

Beskrivelse af objekt: Gods med 2 længer og med kvæg, samt halmoplag i lade og på loft 

Situation ved ankomst: 
Ild på højloft over kvægstald. Branden er gået igennem taget ved 

ankomst. Røgfyldt ladebygning. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1+7 

Pick-liste Bygn.brand-Gård/Fare for dyr 

Risikoniveau Tyndt 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS01 i appendiks C. 
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Risikoanalyse 2a 
H

yp
p

ig
h

ed
 

Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse version 2a       

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Indsatsleder     1 1 1 1 1 1 1 1 

Holdleder   1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 

Pumpepasning   1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 

Klargøre indsats             

Mandskab til håndtering af 

vandtankvogne 
 

     3 3 3 3 3 3 

Mandskab til dyreredning     2 2 4 4 4    

Begrænsning af brandens 

udbredelse 
 

 2 2 2 5       

Brandslukning og 

dertilhørende arbejde 
 

     4 4 4 10 25 25 

Restituering af mandskab          8 8  

Reetablering            8 

Samlet bemanding 

10 frivillige i T11 

15 fra Beredskabsstyrelsen 

 1+3 
1+2

+6 
1+4+14 

1+4

+14  

1+4

+14 

1+4

+14 

 

Vandforsyning [l./min]   400 400 400 600 600 800 800 800 800 200 
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Beskrivelse af Indsatsen 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Branden erkendes og alarmeres. Vandtankvogn sendes fra Jægerspris og Kirke Hyllinge 

jævnfør picklisten. 

T2 

[5-10 min] 

Indsatsleder erkender problemstilling og ressource behov. Indsatsleder rekvirer sprøjte fra 

Jægerspris. Indsatsleder rekvirer sprøjte og lift fra Frederikssund. Indsatsleder rekvirer 1 

holdleder + 3 brandmænd fordelt på sprøjte fra Kirke Hyllinge. Indsatsleder rekvirer 

tankvogn fra Hvalsø og Stenløse. 

T3 

[10-15 min] 

Tanksprøjte fra Skibby ankommer. Klargøre indsats.  

T4 

[15-20 min] 

Prøver at begrænse brandens udbredelse.  

Indsatsleder ankommer på skadested. 

T5 

[20-25 min] 

Jægerspris vandtankvogn og sprøjte ankommer.  

Fortsat begrænsning af brandens udbredelse. Hold Jægerspris klargøres og indsættes til 

røgdykning/dyreredning. Fokus på begrænsning af brandens udbredelse. 

T6 

[25-30 min] 

Frederikssund ankommer. Kirke Hyllinge ankommer.  Fortsat dyreredning. Forsat 

begrænsning af brandens udbredelse. 1 røgdykkerhold fra Jægerspris indsættes til 

fortsat dyreredning. Hold Frederikssund og Kirke Hyllinge klargøres og indsættes til 

dyreredning, og brandslukning. Vandtankvogn påbegynder pendultrafik til nærmeste 

effektive brandhane.  

T7 

[30-35 min] 

Fortsat dyreredning. Vandtankvogne kører pendultrafik til nærmeste effektive 

brandhane. Vandtankvogn fra Stenløse og Hvalsø ankommer. 

T8 

[35-40 min] 

Fortsat brandslukning. Fortsat dyreredning. Vandtankvogne kører pendultrafik til 

nærmeste effektive brandhane. 

T9 

[40-50 min] 

Fortsat brandslukning og dyreredning. Tilkald af Det Supplerende Frivillige Beredskab, 

samt Beredskabsstyrelsen. 

T10 

[50-120 min] 

Endelig indsats iværksættes. Ankomst af Det Supplerende Frivillige Beredskab. 

Ankommer 10 brandmænd. Fortsat brandslukning. 

T11 

[120-180 min] 

Ankomst af Beredskabsstyrelsen. Ankommer 15 brandmænd Fortsat brandslukning. 

T12 

[180 min - 

slut] 

Forsat brand- og efterslukning. Reetablering.  

 

Forudsætninger for indsats 2a 

Holdleder + 3 brandmænd ankommer fra Skibby og bemander tanksprøjte. Holdleder + 3 brandmænd fra 

Jægerspris, fordelt på sprøjte og tankvogn. Holdleder + 3 brandmænd fra Frederikssund, fordelt på sprøjte 

og lift. Holdleder + 5 brandmænd fra Kirke Hyllinge. Det Supplerende Frivillige Beredskab ankommer efter 1 

time. Beredskabsstyrelsen ankommer efter 2 timer. Det Supplerende Frivillige Beredskab og 

Beredskabsstyrelsen har tilstrækkeligt mandskab til at dække resten af indsatsen. 

 

Vurdering af vandbehov 2a 

De indledende timer (2 timer) vil indsatsen kræve op til 800 l./min. 3-4 vandtankvogne kører pendulfart 

mellem effektive brandhaner og skadested. Ved ankomst af Det Supplerende Frivillige Beredskab og 

Beredskabsstyrelsen vil disse vandtankvogne indgå i denne pendultransport. Vandforsyningen vurderes 

tilstrækkelig.   
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Forebyggelsesinitiativer 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 

 

Konklusion på indsats version 2a 

Personredning  Ikke relevant 

Brandspredning  Overhængende risiko for brandspredning. 

Vandforsyning  Kortvarig vandmangel i opstartsfasen. 

Mandskab  
Dyreredning er særlig ressourcekrævende. Mandskab i første 

udrykning er delvist tilstrækkelig 

Responstid  Responstid for første udrykningskøretøj er 11 minutter. 

Ledelse  

Indsatsleder ankommer mellem 10 og 20 minutter efter første 

udrykningsenhed, samt har udført indsatsledelse under 

fremkørsel. 

 

Det skal bemærkes at indsatsleder skal have et stort overblik og 

observant, da indsatsleder skal kalde mange styrker under 

fremkørsel fra både eget og naboberedskab. 

Kemi   Ikke relevant. 

Overordnet konklusion (hjælpe termer til formulering af konklusion) 
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S02. Bygningsbrand i villa i Slangerup 
 

Scenarie ID & titel: S02, Brand i bygning, Villa 

Tidspunkt: 23. november, kl 15:40 

Beliggenhed: Hillerødvej 7, 3550 Slangerup 

Afstand fra nærmeste station, 

samt anden nærmeste station: 

Slangerup: 1 km, ca. 2 min 

Frederikssund: 8 km, ca. 11 min 

Frederikssund HSE: 8 km, ca. 9 min 

Stenløse: 11 km, ca. 13 min 

Meteorologiske forhold: Overskyet, 2oC, 11 m/s fra vest 

Beskrivelse af objekt: Villa i 2 plan. Bebyggelsen er opført i mursten og teglsten.  

Situation ved ankomst: 

Mindre børns leg med ild i værelse på 1. sal medfører antændelse af 

sengetøj. Brandspredning til hele værelset og tagudhæng samt taget. 

Ved ankomst modtages indsatsleder af naboen der oplyser, at to 

mindre børn er alene hjemme og ikke er kommet ud.  

Kraftig brand i værelset på 1. sal, hele 1. sal røgfyldt. Svag røgudvikling 

fra hele taget. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning  
1+1+5 

Pick-liste BBVi - Bygn.brand-Villa/Rækkehus 

Risikoniveau  Mellem 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS02 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5 M S  P & V  

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a     

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Indsatsleder    1 1 1 1 1 1 1 

Holdleder   1 2 2 2 2 2 2 2 

Pumpepasning    2 2 2 2 2 2 2 

Klargøre indsats   1 6       

Personredning/eftersøgning    2 6      

Brandslukning     2 6 8 6 8 10 

Restituering       2  2 2  

Reetablering           

Bemanding   1+1 1+2+8 1+2+12 

 

Vandforbrug [l./min]    200 400 800 800 600 600 200 

Samlet vandforbrug    1.000 3.000 7.000 11.000 14.000 17.000 18.000 
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Beskrivelse af indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Brand erkendes og alarmers. HSE og tanksprøjte fra station Frederikssund afgår. 
Tankvogn fra Stenløse afgår. Indsatsleder rekvirere en sprøjte fra Station Stenløse. 

T2 

[5-10 min] 

Udrykningskøretøjerne er under fremkørsel. 

T3 

[10-15 min] 

HSE ankommer på skadested. Mandskab fra HSE klargører til røgdykning. Røgdykkerhold 

fra HSE indsættes i samme øjeblik tanksprøjte fra station Frederikssund ankommer.  

T4 

[15-20 min] 

Tanksprøjte fra station Frederikssund ankommer. 

Første røgdykkerhold fra HSE indsættes til personredning/eftersøgning. 

Indsatsleder ankommer. Vandtankvogn og sprøjte ankommer fra station Stenløse. 

Brandspredning til tagkonstruktion. 

T5 

[20-25 min] 

Anden røgdykkerhold fra Frederikssund indsættes til personredning/eftersøgning. 

Indsatsleder planlægger indsats. 

T6 

[25-30 min] 

De to børn reddes ud af villa. Brandslukning påbegyndes. Indsatsleder rekvirerer lift fra 

station Frederikssund. De to børn har fået røgforgiftning og forbrændinger. 

T7 

[30-35 min] 

Alle hold påbegynder brandslukning. 

T8 

[35-40 min] 

Fortsat brandslukning. 

T9 

[40-50 min] 

Lift fra station Frederikssund ankommer og påbegynder brandslukning/efterslukning fra 

lift. 

T10 

[50min-slut] 

Brandslukning/efterslukning. Endelig indsats. Reetablering  

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Det forudsættes at der er nok mandskab til at bemande alle udrykningskøretøjer. 

Første udrykning 

Frederikssund HSE (1+1), responstid på 13 minutter. 

Frederikssund tanksprøjte (1+3), responstid på 16 minutter 

Indsatsleder, responstid 20 minutter 

Supplerende udrykning 

Stenløse tanksprøjte (1+3), responstid på 18 minutter. 

Stenløse vandtankvogn (2), responstid på 18 minutter. 

Frederiksund lift (2), responstid på 16 minutter. 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Den indledende time vil indsatsen kræve op til 800 l../min. Der vil på hændelsen være over 19.400 l. vand til 

rådighed indenfor 20 minutter. Vandforsyningen vurderes tilstrækkeligt.   

  



 

Side 100 af 213 
 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 

 

Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  

Responstiden for første udrykningskøretøj er mindre end 15 

minutter. 

 

Det skal dog bemærkes at personredning først iværksættes senere 

end de 15 minutter, grundet mandskabskapacitet. 

Brandspredning  Brandspredning til tag, grundet længere responstid. 

Vandforsyning  Tilstrækkelig. 

Mandskab  
Delvist tilstrækkelig. Der rekvireres yderligere mandskab fra 

Stenløse. 

Responstid  
Responstiden for første udrykningskøretøj er mindre end 15 

minutter. 

Ledelse  Indsatsleder ankommer 5 minutter efter første udrykningskøretøj. 

Kemi   Ikke relevant. 

 

Den forslået dimensionering vil ikke i den indledende fase kunne forhindre brandspredning. 

Der vil til hændelsen ikke være tilstrækkeligt med mandskab i første udrykningen, hvorfor yderligere 

rekvireres.  

En responstid på mere end 10 – 15 min og indsatsen på branden ikke er aftagende vil der ske en unødig 

brandspredning. 
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S03. Bygningsbrand i etagebyggeri i Hundested 
Scenarie ID & titel: S03, Bygnings brand Etagebyggeri 

Tidspunkt: Marts, torsdag kl. 01.00  

Beliggenhed: Høje Tøpholm 5, 3390 Hundested 

Afstand fra nærmeste station: 

Hundested: 2,4 km ca. 6 min 

Frederikssund: 28,9 km ca. 25 min 

Frederiksværk: 10,2 km ca. 10 min 

Meteorologiske forhold: Uden betydning 

Beskrivelse af objekt: 
Brand i lejlighed på 2. sal. Ingen personredning. Risiko for 

brandspredning. Røgspredning 

Situation ved ankomst: 

Det brænder i lejlighed på 2.sal. Lejlighedens beboer er kommet ud, 

men der er beboere i de øvrige lejligheder. Hoveddøren til den 

brændende lejlighed står åben, og der er røgfyldt på trappen 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1+5 

Pick-liste BBEt - Bygn.brand-Etageejendom 

Risikoniveau  Høj 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS03 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4 P & M S  V  

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a  

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Indsatsleder    1 1 1 1 

Holdleder  1 1 1 1 1 1 

Pumpepasning  1 1 1 1 1  

Klargøring  2 1  2   

Varsling af beboer   1     

Brandslukning    2 2 2  

Ventilation      2  

Reetablering       4 

Samlet bemanding        

I alt  4 4 5 7 7 7 

Bemanding  1+3 1+1+3 1+1+5 

 

Vandforbrug [l./min]  - - 250 100 50 - 

Samlet vandforbrug [l.]    1.250 1.750 2.000 2.000 
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Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Brand erkendes, og alarmeres. 

T2 

[5-10 min] 

Autosprøjte ankommer på skadested. Klargøre indsats. 

T3 

[10-15 min] 

Klargøring til indsats. 

T4 

[15-20 min] 

Første røgdykkerhold indsættes 
Brandslukning. Indsatsleder ankommer på skadested.  

T5 

[20-25 min] 

Brandslukning. Ventilation. Indsatsleder udarbejder 
plan for indsats. Lift ankommer fra Frederikssund 

T6 

[25-30 min] 

Brandslukning. Ventilation. 

T7 

[30-slut] 

Reetablering 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Hundested autosprøjte (1+3)  

Frederikssund lift (2), responstid på 20-25 min 

Indsatsleder, responstid på 15-20 min 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Det er til indsatsen rigeligt med vand på eksisterende køretøjer. Der et estimeret vandforbrug på 2.000 l. 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 
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Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  
Ingen personer i direkte fare, sener i forløbet dog evakuering af 

nogle patienter 

Brandspredning  Brandspredning 

Vandforsyning  Ingen vandmangel 

Mandskab  Tilstrækkeligt mandskab til førsteindsats 

Responstid  
Responstiden for første udrykningskøretøj er mindre end 10 

minutter. 

Ledelse  

Indsatsleder kan gennemføre delvis indsatsledelse under 

fremkørsel, og ankommer efter 10 minutter efter første 

udrykningskøretøj.  

Kemi   Ikke relevant 

 

Den forslået dimensionering vil ikke i den indledende fase kunne forhindre brandspredning. 
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S04. Bygningsbrand i butik med mennesker i Smørum 

 

Scenarie ID & titel: S04, Bygningsbrand i Butik med mennesker i Smørum 

Tidspunkt: Fredag kl. 16:30 (oktober) 

Beliggenhed: Dyvelåsen 2, 2765 Smørum 

Afstand fra nærmeste station: 

Ballerup: 6,2 km, ca. 8 min 

Stenløse: 13,7 km, ca. 17 min 

Høje Taastrup: 15,6 km, ca. 14 min 

Meteorologiske forhold: Småregn og diset, 12 grader, 8m/s 

Beskrivelse af objekt: 
Brand i oplag på lager. Op til 80 kunder og 8 personale i butik. Kraftig 

røgudvikling til butik. 

Situation ved ankomst: 

Kraftig brand i oplag på lager, samt inventar. Risiko for brandspredning 

til butiksareal. Kunder og personale er ved at forlade butikken af 

indgangspartiet. Eventuelle personer i butik. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1+5 

Pick-liste Bygn.brand-Butik 

Risikoniveau Høj 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS04 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 
H

yp
p

ig
h

ed
 

Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4 M S P V  

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a       

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Indsatsleder    1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Holdleder   1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Pumpepasning   1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Klargøring   4   2 2 2     

Vandforsyning    2         

Eftersøgning/røgdykning    2 4 4 4 4 4 4   

Brandslukning         2 6 6 10 

Restituering         4  4  

I alt   6 7 7 9 9 9 15 15 15 15 

Bemanding 

10 frivillige i T12 
 

 
1+5 1+1+5 1+1+7 1+2+12 

 

Vandforsyning [l./min]  
  200 400 400 400 400 800 1.20

0 

600 200 
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Beskrivelse af indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Brand erkendes og alarmeres. Få kunder forlader butikken. Personalet er opmærksomme. 

Ballerup alarmeres. Udrykningsenhed bestående af sprøjte og tankvogn, bemandet med 1 

holdleder + 5 brandmænd sendes. 

T2 

[5-10 min] 

Ballerup Brandvæsen ankommer. Flere personer forlader butikken. 

T3 

[10-15 min] 

Klargøre indsats.  

T4 

[15-20 min] 

Indsatsleder rekvirerer lift fra Ballerup på holdlederens tilbagemeldinger. Første 

røgdykkerhold indsættes til eftersøgning/personredning. 2 mand fra station Ballerup 

etablerer vandforsyning. Indsatsleder planlægger indsats. Indsatsleder ankommer 

T5 

[20-25 min] 

Anden røgdykkerhold fra station Ballerup indsættes til eftersøgning/personredning.  

Indsatsleder vurderer og planlægger indsats og kortligger antal af eventuelle manglende 

personer. 

T6 

[25-30 min] 

Indsatsleder rekvirerer tanksprøjte og vandtankvogn fra station Stenløse. Lift fra station 

Ballerup ankommer 2 brandmænd. 2 brandmænd fra Ballerup skaffer adgangsvej til 

lagerområde.  

T7 

[30-35 min] 

2 brandmænd fra Ballerup klargører indsats til brandslukning.  

T8 

[35-40 min] 

Første røgdykkerhold finder 2 personer og evakuere disse.  

 

T9 

[40-50 min] 

Station Stenløse ankommer holdleder + 5 brandmænd fordelt på tanksprøjte og tankvogn.  

Første røgdykkerhold trækkes ud, og erstattes af Ballerup lifthold. 

Fortsat brandslukning. 

T10 

[50-60 min] 

Station Stenløse afløser anden røgdykkerhold. Station Stenløse påbegynder brandslukning 

af lager. Fortsat røgdykning/eftersøgning brandslukning. 

Eftersyn af brandspredning til tagkonstruktion. Indsatsleder rekvirerer 10 frivillige Det 

Supplerende Frivillige Beredskab. 

T11 

[60-70 min] 

Fortsat brandslukning. 

T12 

[70min - slut] 

Det Supplerende Frivillige Beredskab ankommer. Det Supplerende Frivillige Beredskab 

opsætter lys, sørger for flaksefyldning og forplejning. Endelig indsats. Reetablering. 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Ballerup autosprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 6 min (1 minutters beredskab) 

Indsatsleder, responstid på 20 minutter.  

Supplerende udrykning 

Ballerup lift (2), responstid på 11 min  

Stenløse tanksprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 20 min 

Det supplerende frivillige beredskab (10), responstid på 60 min 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

De indledende timer (2 timer) vil indsatsen kræve op til 800 l./min. 2 vandtankvogne kører pendulfart 

mellem effektive brandhaner og skadested. Vandforsyningen vurderes tilstrækkelig. 

  



 

Side 108 af 213 
 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 

 

Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  Responstid for personredning er mindre end 10 min 

Brandspredning  Der er ved hændelsen begrænset brandspredning til butiksarealet. 

Vandforsyning  Der er på hændelsen ingen mangel på vand til slukningsarbejdet. 

Mandskab  

Der er på hændelsen delvist tilstrækkeligt mandskab. Der 

rekvireres assistance til slukningsarbejdet. Personredning 

foretages af første udrykningen. 

Responstid  
Ballerup Brandvæsen har en responstid på første udrykningsenhed 

på mindre end 10 minutter. 

Ledelse  
Indsatsledelse kan gennemføre delvis indsatsledelse og er 

ankommet 10 minutter efter første udrykningsenhed. 

Kemi   Ikke relevant. 

 

Indsatslederens sene ankomst til skadestedet vil resulterer større tab af værdier og i et unødigt mere 

forbrug af ressourcer 
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S05. Brand i bil på parkeringsplads i Hundested 
 

Scenarie ID & titel: S05, Brand Bil på parkeringsplads i Hundested 

Tidspunkt: Lørdag kl. 23:00 

Beliggenhed: P-plads ved havnen 

Afstand fra nærmeste station: 

Hundested: 740 m, ca. 2 min  

Frederiksværk 1: 12,6 km ca. 15 min 

Frederiksværk 2: 11,5 km ca. 12 min 

Meteorologiske forhold: Mørkt, let vind vest.   

Beskrivelse af objekt: Personbil 

Situation ved ankomst: 
Brand i motorrum, motorrum og kabine udbrændt. Alle personer er 

ude af bilen. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1 

Pick-liste BTBF, Brand-Bil i det fri 

Risikoniveau  Lav 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS05 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4 P & S M V   

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a 

 

  

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 

Indsatsleder      

Holdleder  1 1 1 1 

Forberedelse  1    

Slukning   1 1  

Oprydning og reetablering     1 

I alt  2 2 2 2 

Samlet bemanding 1+1 

 

Vandforbrug [l./min]  - 50 25 - 

Samlet vandforbrug [l.]   200 300 300 
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Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Brand i bil erkendes og alarmeres.  

T2 

[5-10 min] 

Køretøjet afgår fra station og ankommer. 

T3 

[10-15 min] 

Mandskab klargøres og indsættes. 

T4 

[15-20 min] 

Brand slukkes. 

T5 

[20-slut] 

Reetablering af køretøj, samt tilkald af miljøvagt. 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Hundested tanksprøjte (1+1), responstid på 7 min 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Det er på hændelsen rigeligt vand. Det estimerede vandbehov er omkring 400 l.. Hændelsen køres af en 

tanksprøjte. 

 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 

 

Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning 
 

Ikke relevant 

Brandspredning 
 

Ingen risiko for brandspredning 

Vandforsyning 
 

Ingen vandmangel 

Mandskab 
 

Tilstrækkeligt mandskab til førsteindsats 

Responstid 
 

Responstid for første udrykningskøretøj er mindre en 10 minutter 

Ledelse 
 

Indsatsen vurderes til ikke at behøve en indsatsleder tilstede 

Kemi  
 

Ikke relevant 
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S06. Udkald til ABA-anlæg i Vejby 
 

Scenarie ID & titel: S06, Udkald til ABA-anlæg i Vejby 

Tidspunkt: Torsdag 11:00 

Beliggenhed: Trongårdsbakken 1, Vejby 

Afstand fra nærmeste station: Helsinge: 10,2 km, ca. 10 min  

Meteorologiske forhold: Uden betydning 

Beskrivelse af objekt: Plejehjem med 61 centerboliger 

Situation ved ankomst: 
ABA-anlægget aktiveret af røg fra en plastskål, anbragt på en tændt 

kogeplade. Personalet har evakueret, og slukket for kogepladen. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+5 

Pick-liste ABA, ABA_høj risiko (lang responstid) 

Risikoniveau  Høj 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS06 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5 P, V, M & S     

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a  

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 

Indsatsleder  1 1 

Holdleder  1 1 

Oprydning  2  

I alt  3 2 

Bemanding  1+1+1 

 

Vandforbrug [l./min]    

Samlet vandforbrug [l.]    
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Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1 (0-15 min) Alarmering via ABA, kogeplade er slukket af personale og beboer evakuerede 

T2 (15-25 

min) 

Autosprøjte fra Helsinge ankommer. 

Brandmand med apparat går ind i køkkenet åbner vinduer og tager plast skålen ud. 

Indsatsleder ankommer 

T3 (25-30 

min) 

ABA – anlæg reetableres og indsats afsluttes. 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Helsinge autosprøjte (1+3), responstid på 15 min 

Helsinge tankvogn (2), responstid på 15 min 

Indsatsleder, responstid 15 min. 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Tilstrækkeligt 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 

 

Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  Ikke relevant 

Brandspredning  Ikke relevant 

Vandforsyning  Ikke relevant 

Mandskab  Tilstrækkeligt mandskab til første indsats 

Responstid  
Responstid for første udrykningskøretøj er mindre end 15 

minutter. 

Ledelse  Indsatsen vurderes til ikke at behøve en indsatsleder tilstede 

Kemi   Ikke relevant 
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S07. Større spild af olie fra tankvogn i Smørum 
 

Scenarie ID & titel: S07, Større spild af olie fra tankvogn i Smørum 

Tidspunkt: Tirsdag kl. 09:30 (september) 

Beliggenhed: Overdrevsvej 6, 2765 Smørum 

Afstand fra nærmeste station: 

Ballerup: 7,7 km, ca. 8 min 

Stenløse: 11 km, ca. 9 min 

Jægerspris/Hillerød: 29,2 km / 34,8 km, ca. 25 min / 30 min 

Meteorologiske forhold: Overskyet, 15oC 6 m/s Nord – Vest  

Beskrivelse af objekt: 
Tankvogn med ca. 12.000 l. diselolie (UN 1203, farenr.) 30) væltet og 

tanken slår læk. 

Situation ved ankomst: 

Ved ankomst ses at tankvogn er slået læk og der sker udstrømning af 

diselolie på vejbanen og ned i vandhul vest for vejen. Anslået udslip 

inden tætning ca. 5.000 l.. Chauffør har foretaget nødtørftig 

afdækning af kloak nær uheldsstedet.  

Første udryknings 

udrykningssammensætning  
1+1+5 

Pick-liste BSFO, Str. Forurening-Olieudslip 

Risikoniveau Mellem 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS07 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a  

Opgave Forløb  

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Indsatsleder    1 1 1 1 

Holdleder  1 1 1 1 1 1 

Pumpepasning  1 1 1 1 1 1 

Standsning og opsamling  4 4 4 4 4  

Reetablering       4 

I alt  6 6 7 7 7 7 

Samlet bemanding 1+5 1+1+5 

    

Vandforbrug [l./min]        

Samlet vandforbrug [l.]        
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Beskrivelse af indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Udslip erkendes og alarmers. Autosprøjte, miljøvogn fra Ballerup afgår. 

T2 

[5-10 min] 

Autosprøjte og miljøvogn ankommer. Klargøre indsats. 

T3 

[10-15 min] 

Standsning af udbredelse. Understøttes med kar. Afdækning af kloarker nær ved 

udslippet. 

T4 

[15-20 min] 

Indsatsleder ankommer. Indsatsleder laver plan for indsats. 

Standsning af udbredelse ud over vejbanen, herunder vandhul. 

T5 

[20-25 min] 

Opsamling af flydende spild. 

 

T6 

[25-30 min] 

Indsatsleder tilkalder miljøvagten. Opsamling af flydende spild. 

T7 

[30 min – slut] 

Endelig indsats iværksættes. Oprydning og reetablering. 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Ballerup autosprøjte (1+3 ), miljøvogn (2), responstid på 5 min (1 min beredskab) 

Indsatsleder, responstid 15 min 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Der skal til hændelsen ikke benyttes vand. 

 

Forebyggelsesinitiativer model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 
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Konklusion på indsats version 2a 

Personredning  Ikke relevant. 

Brandspredning  Ikke relevant. 

Vandforsyning  Ikke relevant. 

Mandskab  Mandskab i første udrykningen er tilstrækkelig. 

Responstid  
Ballerup Brandvæsen ankommer under 10 minutter, efter 

alarmering. 

Ledelse  
Indsatsleder ankommer 10 minutter efter første 

udrykningskøretøj. 

Kemi   Responstiden for køretøj med kemi er under 30 min. 
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S08.  Færdselsuheld med fasklemte i Ølstykke 
 

Scenarie ID & titel: S08, Færdselsuheld med fasklemte i Ølstykke 

Tidspunkt: Fredag kl. 08:58 (marts) 

Beliggenhed: Roskildevej/Maglemosen, 3650 Ølstykke 

Afstand fra nærmeste station: 

Stenløse: 5,3 km, ca. 6 minutter 

Slangerup: 5,7 km, ca. 7 minutter 

Frederikssund: 11,9 km, ca. 13 minutter 

Gundsø: 7 km, 6 ca. minutter 

Meteorologiske forhold: Overskyet, 14oC, 2m/s nord 

Beskrivelse af objekt: Bus med 12 passagerer er kollideret med lastbil i krydset 

Situation ved ankomst: 

Ved indsatsleders ankomst konstateres 2 fastklemte i bussen, 1 

fastklemt passager i lastbil, 3 personer på kørebanen som ligger 

livløse, samt 6 andre personer med mindre kvæstelser og ved 

bevidsthed. 1 person (fører af lastbil) er omkommet ved uheldet. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning  
1+1+7 

Pick-liste RFFS, FUH-Fastklemt LASTBIL/BUS 

Risikoniveau  Høj 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS08 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3 M, S   P, V  

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a 

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Indsatsleder   1 1 1 1 

Holdleder  1 2 2 2 2 

Pumpepasning  1 2 2 2 2 

Sikring, klargøring  2 1 1 1  

Nødbehandling  2 4 4 4  

Frigørelse   2 6 6  

Oprydning, debriefing, 

reetablering 
 

    8 

I alt  6 12 16 16 16 

Samlet bemanding 1+5 2+10 1+2+13 1+2+13 

   

Vandforbrug [l./min]  - - - - 50 

Samlet vandforbrug [l.]      500 
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Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1 (0-5 

min) 

Alarmering til alarm 1-1-2 

T2 (5-10 

min) 

Tanksprøjte og tankvogn fra Stenløse ankommer, sikrer skadestedet og starter 

nødbehandling. 

Indsatsleder får supplerende meldinger og rekvirerer autosprøjte fra Jyllinge. 

T3 (10-15 

min) 

Indsatsleder ankommer, tung frigørelse fra Frederikssund ankommer. 

Frigørelse starter, nødbehandling fortsætter. 

T4 (15-20 

min) 

Nødbehandling fortsætter  

Autosprøjte fra Jyllinge ankommer og indsættes 

T5 (20-65 

min) 

Nødbehandling og frigørelse fortsætter 

T6 (1:05-

4:00 

timer) 

Oprydning, reetablering, debriefing med alt mandskab, afventer bilinspektør 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Stenløse tanksprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 9 min 

Frederikssund tung frigørelse (2), responstid på 15 min 

 

Supplerende udrykning 

Jyllinge autosprøjte (1+3), responstid på 10 min 

Indsatsleder, responstid på 15 min.  

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Tilstrækkeligt 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 
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Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  Responstid for personredning er mindre end 10 minutter 

Brandspredning  Ingen brandspredning 

Vandforsyning  Ingen vandmangel 

Mandskab  Delvist tilstrækkeligt til første indsats 

Responstid  Responstid for første udrykningskøretøj er mindre end 10 minutter 

Ledelse  
Indsatsleder skal ankomme under 10 minutter efter første 

udrykningskøretøj. 

Kemi   Ikke relevant 
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S09. Bygningskollaps med tilskadekomne og fangede i Farum 
 

Scenarie ID & titel: S07, Bygningskollaps med tilskadekomne og fangede i Værløse 

Tidspunkt: Mandag kl. 11:45 (August) 

Beliggenhed: Kirke Værløsevej 52, 3500 Værløse.  

Afstand fra nærmeste station: 

Farum: 7,1 km, ca. 7 minutter 

Ballerup: 8 km, ca. 8 minutter 

Stenløse: 11,3 km, ca. 11 minutter 

Hillerød: 24,8 km, ca. 20 minutter 

Slangerup: 16,3 km, ca. 18 min 

Frederikssund: 24,3 km, ca. 25 min (HSE klarer ruten på 20 min) 

Meteorologiske forhold: 23oC, Svag vind 

Beskrivelse af objekt: 
Under renovering og tilbygning af Søndersø hallen kollapser gavlen 

mellem hallen og tilbygningen. 

Situation ved ankomst: 

Nedstyrtning af dele af gavl. Mindre dele af stillads og gavl står stadig. 

På stilads befinder sig en medarbejder. Bygningsdelene og stillads 

vurderes ustabile. Under den sammenstyrtede gavl formodes at være 

2 håndværkere. Hændelsen skete i frokostpausen. Mange skoleelever 

observerede nedstyrtningen.   

Vurdering: 2 hårdt kvæstet (begge fastklemt under betondæk), 1 

fanget på ustabilt stillads. ca. 100 børn og lærere chokeret. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+2+7 

Pick-liste RPSa, Redn.-sammenstyrtning 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS10 i appendiks C.  
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Risikoanalyse, model 2a 
H

yp
p

ig
h

ed
 

Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1    P, S, V  

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a        

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 

Indsatsleder    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Holdleder  1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Pumpepasning    2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Afspærring     4          

Klargøre  5 3 2 2         

Stigeredning   2 2 2         

Personredning og 

Frigørelse  
 

   4 8 8 8 8 8 8 8 8 

I alt              

Bemanding  6 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Samlet 

bemanding 
1+5 

1+2

+10 
1+2+12 

       

Vandforsyning 

[l./min] 
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Beskrivelse af indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Sammenstyrtningen erkendes og alarmeres. Stigevogn og sprøjte fra Ballerup afgår. HSE 

med tung frigørelse afgår fra station Frederikssund. Indsatsleder rekvirer begge sprøjter 

fra station Farum  

T2 

[5-10 min] 

Udrykningskøretøjer er under fremkørsel.  

Ballerup stige og sprøjte ankommer. Klargører indsats 

T3 

[10-15 min] 

Ballerup påbegynder stigeredning 

T4 

[15-20 min] 

Indsatsleder ankommer. Farum sprøjterne ankommer. Klargører indsats og påbegynder 

afspærring. Holdleder rekognoscerer og registrerer for tilskadekomne.  

T5 

[20-25 min] 

Indsatsleder planlægger indsats for redning af tilskadekomne. Frederikssund HSE med 

tung frigørelse ankommer. Indsatsleder iværksætter personredning.  

T6 

[25-30 min] 

Hold Farum og hold Ballerup indsættes til eftersøgning. Hold Frederikssund med 

supplering fra 2. sprøjte Farum, stabilisere og skaber sikkerhed for hold Farum og hold 

Ballerup. 

T7 

[30-35 min] 

Politi og indsatsleder opretter KST og koordinere afspærring, samt aftaler opmarch for 

ambulancetjeneste.  

T8 

[35-40 min] 

Hold Farum og hold Ballerup finder tilskadekomne og laver tung frigørelse, med hjælp fra 

hold Frederikssund og 2. sprøjte fra Farum. 

T9 

[40-50 min] 

Hold Farum og hold Ballerup laver tung frigørelse, med hjælp fra hold Frederikssund og 2. 

sprøjte fra Farum. 

T10 

[50-60 min] 

Hold Farum og hold Ballerup laver tung frigørelse, med hjælp fra hold Frederikssund og 2. 

sprøjte fra Farum. 

T11 

[60-75 min] 

Hold Farum, hold Ballerup og hold Frederikssund og 2. sprøjte fra Farum iværksætter 

eftersøgning af eventuelt flere tilskadekomne. 

T12 

[75-90 min] 

Hold Farum, hold Ballerup og hold Frederikssund og 2. sprøjte fra Farum fortsætter 

eftersøgning af eventuelt flere tilskadekomne. 

T13 

[90-120 min] 

Endelig indsats påbegyndes. Eventuelt tilkald af assistance hvis nødvendigt fra 

Beredskabsstyrelsen, kommunen og bygherre. 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Ballerup autosprøjte (1+3) og stige (2), responstid på 8 min 

Frederikssund HSE m. Tung frigørelse (1+1), responstid på 20 min 

Indsatsleder, responstid på 15 min. 

Supplerende udrykning 

Farum autosprøjte (1+3) autosprøjte (2), responstid på 12 min 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Der skal til hændelsen ikke benyttes vand. 
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Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

Fremtidig forebyggelse: 

Bemærkninger: 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 

 

Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  

Stigeredning iværksættes tidligt, og overholder kravet om 

responstid på mindre end 25 minutter. 

 

Der vurderes ikke på pionerberedskabet. 

Brandspredning  Ikke relevant. 

Vandforsyning  Ikke relevant. 

Mandskab  
Første udrykningen vurderes delvist tilstrækkeligt. Der kaldes 

assistance fra Farum 

Responstid  Første udrykningskøretøj fra Ballerup ankommer efter 7 minutter. 

Ledelse  

Indsatsleder ankommer under 10 minutter efter første 

udrykningsenhed, samt har udført indsatsledelse under 

fremkørsel. 

Kemi   Ikke relevant. 
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Analyse på Frederiksborg Brand & Rednings særlige objekter 
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S.O.1 Brand i oplag af fyrværkeri i Ølstykke 
 

Scenarie ID & titel: S.O.1, Brand i oplag af fyrværkeri 

Tidspunkt: Torsdag kl. 12:05  

Beliggenhed: Roskildevej 33, 3650 Ølstykke 

Afstand fra nærmeste station: Stenløse: 4,8 km, 6 minutter 

Meteorologiske forhold: Let overskyet, 8oC, 9 m/s nord – vest  

Beskrivelse af objekt: 

Ejendommen omfatter fyrværkerifabrik/-lager/butik i central bygning 

på ca. 200 m2, samt 2 lagerbygninger/bunker på henholdsvis ca. 90m2 

og ca. 110 m2 og en selvstændig beboelsesejendom i 1 ½ plan på ca. 

350 m2.  

Herudover er en minkhal på ca. 900 m2 og diverse småbygninger. 

Fabriksbygningen er opført i betonelementer og træ med tagdækning 

som tagpap, lagerbygningerne er udført af betonelementer og 

tagdækning med tagpap. Bygningen er opdelt i flere separate celler. 

Situation ved ankomst: 

Melding om eksplosion på fyrværkerifabrik. Ved ankomst mødes 

indsatsleder af ejer der oplyser, at 2 personer arbejder i fabrikken på 

uheldstidspunktet. Ejer oplyser der kun er oplag af indtil klasse 1.3 G 

fyrværkeri. Der er kraftig brand i fabriksbygning og der er konstateret 

udskydning af fyrværkeriartikler der truer nærliggende bygninger og 

starter mindre naturbrande i området. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning  
1+1+5 

Yderligere: 

Der har været 2 hændelser på nærværende objekt, begge med 

menneskelige omkostninger. 

 1998, ramt af eksplosion. 

 1989, ramt af en voldsom brand. 
 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS.O.1 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 
H

yp
p

ig
h

ed
 

Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3 M S  P & V  

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a    

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Indsatsleder    1 1 2 2 2 2 

Holdleder   1 2 3 4 5 6 6 

Pumpepasning   1 2 3 4 6 7 7 

Personredning   4 6 4         

Brandspredning     6 6 5 4 4 

Brandslukning        8 8 8 

Slangeudlægning        4 4 

Vandforsyning     2 4 4 4 4 

Restituering      4 3 3 3 

I alt   5 11 17 24 32 38 38 

Samlet bemanding 

+10 frivillige i T9 
 

 1+5 1+2+8 1+3+13 2+4+18 2+5+25 2+6+30 

 

Vandforsyning 

[l./min] 
    400 600 3.000 3.000 1.800 
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Beskrivelse af indsatsen model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Branden erkendes og alarmeres. Station Stenløse afgår automatisk. Indsatsleder 

rekvirerer sprøjte og tankvogn fra station Ballerup og tanksprøjte fra station Jyllinge. 

Der rekvireres sprøjte og stige fra station Frederikssund. Der rekvireres vandtankvogn 

fra Jægerspris. Indsatsleder rekvirer ekstra indsatsleder.   

T2 

[5-10 min] 

Indsatsleder bliver oplyst at der mangler to personer.  Det brænder kraftigt fra fabriksbygning. 

Risiko for brandspredning.  

Yderligere to udrykningsenheder rekvireres: Station Farum og station Roskilde. 

T3 

[10-15 min] 

Sprøjte og vandtankvogn fra Stenløse ankommer til skadestedet. Første 

røgdykkerhold, Stenløse med termisk kamera og anden røgdykkerhold, Stenløse 

indsættes til person redning. Begge hold afsøger fra dækning. 

T4 

[15-20 min] 

Indsatsleder ankommer på skadested. Der sker brandspredning til nabobygning. 

Station Jyllinge ankommer 

T5 

[20-25 min] 

Indsatsleder udarbejder plan for indsats. Station Ballerup ankommer. 

Vandtankvognene påbegynder pendulfart mellem nærmeste effektive brandhane og 

skadested, når de er tømt. 

Hold Ballerup 1 holdleder + 5 brandmænd og hold Jyllinge 1 holdleder + 3 

brandmænd påbegynder indsats. Hold Ballerup indsætter på nabobygning og hold 

Jyllinge indsætter på bevoksning(nåleskov). Der overvejes slangeudlægning fra 

industrikvarter over rute 6.  

T6 

[25-30 min] 

Sprøjte og stige fra Frederikssund ankommer.  

Hold fra Frederikssund 1 holdleder + 5 brandmænd indsættes på Fabriksbygning.  

Første Indsatsleder rekognoscerer og planlægger fareområde, indre og ydre 

afspænding og opmarchsted. Anden indsatsleder ankommer og får overdraget de 

operative opgaver 

T7 

[30-35 min] 

Vandtankvogn fra Jægerspris ankommer og indgår i vandforsyningsenhed. Sprøjte og 

tankvogn fra station Roskilde ankommer 1 holdleder + 5 brandmænd, indsættes på 

Fabriksbygning. 

Indsatsleder politi ankommer og sammen med indsatsleder brand oprettes KST. Det 

Supplerende Frivillige Beredskab rekvireres. 

T8 

[35-40 min] 

Sprøjte og slangetender fra station Farum ankommer og etablerer vandforsyning fra 

brandhanenet. Rute 6 afspærres, grundet røg og slangeudlægning.  

T9 

[40min - slut] 

Endelig indsat iværksat Det Supplerende Frivillige Beredskab ankommer og assistere 

til forsat brand- og efterslukning, samt eventuelle opgaver. Der møder 10 frivillige op. 

Indsatsen afsluttes med Reetablering.  
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Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Stenløse tanksprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 10 min 

Første Indsatsleder, responstid på 15 min 

 

Supplerende udrykning 

Frederikssund tanksprøjte (1+3 og stige (2)), responstid på 25 min 

Jyllinge tanksprøjte (1+3), responstid på 10 min 

Farum tanksprøjte (1+3) og slangetender (2), responstid på 25 min 

Ballerup autosprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 20 min (1 minutters beredskab) 

Roskilde autosprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 20 min (1 minutters beredskab) 

Jægerspris tankvogn (2), responstid på 30 min 

Anden indsatsleder, responstid på 25 min 

 

Der iværksættes tidlig personredning. Indsatsen vanskeligøres af særlig fare. Der sker indsættelse på brand 

med assistance udrykningerne. Der sker brandspredning til nabobygning. Der er vanskelig og langsom 

vandforsyning fra brandhanenet  

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

De indledende timer (2 timer) vil indsatsen kræve op til 3.000 l./min. 3 vandtankvogne kører pendulfart 

mellem effektive brandhaner og skadested. Vandforsyningen vurderes delvist tilstrækkelig på ca. 2000 l.. 

Indsatsens karakter vurderes til at skulle bruge 2 b-rør mere.   

 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 
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Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  

Stigeredning iværksættes tidligt, og overholder kravet om 

responstid på mindre end 25 minutter. 

 

Der vurderes ikke på pionerberedskabet. 

Brandspredning  
Der sker brandspredning både til nabobygning og til 

omkringliggende natur. 

Vandforsyning  Der er ved hændelsen risiko for kortvarig vandmangel. 

Mandskab  Første udrykningen vurderes delvist tilstrækkeligt til første indsats 

Responstid  
Første udrykningskøretøj fra Stenløse ankommer efter 10 

minutter. 

Ledelse  
Indsatsleder ankommer 5 minutter efter første udrykningsenhed, 

samt har udført delvist indsatsledelse under fremkørsel. 

Kemi   Ikke relevant. 
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S.O.2 Forhøjet vandstand i Roskilde Fjord 
 

Scenarie ID & titel: S.O.2, Forhøjet vandstand i Roskilde Fjord 

Tidspunkt: November, 2016 

Beliggenhed: 
Forhøjet vandstand i Roskilde Fjord. Fokus på Frederikssund 

havneområde & bymidte 

Afstand fra nærmeste station: 

Frederikssund: 1.6 km, ca. 4 min 

Jægerspris: 7 km, ca. 11 min 

Slangerup: 9,4 km, ca. 15 min 

Frivillig station Højager: 10,9 km, ca. 15 min  

Stenløse: 15,2 km, ca. 19 min 

Meteorologiske forhold: 
Permanent stærk vind fra Nordvest. Høj vandstand i Roskilde Fjord. 

Vandstand 1.6 meter over dagligt vande. 

Beskrivelse af objekt: 

30 timer før forhøjet vandstand indtræffer. Varsel fra DMI.  

 

Forhøjet vandstand i hele Roskilde Fjord. Vandstand 1.6 meter over 

dagligt vande.  

Situation ved ankomst:  

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
 

Yderligere: 

Scenariet er udarbejdet i overensstemmelse med udkast 

”Beredskabsplan for varsel om forhøjet vandstand”. 

 

Analysen tager udelukkende udgangspunkt i Frederikssund 

havneområde, samt Frederikssund Bymidte. En forhøjet vandstand vil 

ramme hele området i og omkring Roskilde Fjord og Isefjorden. 

 

Indsatsen ved scenariet er overordnet ens, hvorfor analysen ikke vil 

være så deltaljeret som de resterende analyser. 

Analysen fokuserer dog særligt på de steder, hvor indsatsen varieres. 

 

 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie er endnu ikke udarbejdet. 
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Risikoanalyse, model 2a 
H

yp
p

ig
h

ed
 

Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3 P & M  S V  

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 
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Beskrivelse af indsats 

Indsatsen ved større hændelser, som vejrlig og forhøjet vandstand, stiller store krav til beredskabets 

forebyggende, afhjælpende, og supplerende enheder.   

Beredskabet er ved sådanne ekstraordinære hændelser bygget op omkring Det Supplerende Frivillige 

Beredskab, idet det afhjælpende beredskab er dimensioneret til at varetage de ordinære hændelser.  

Det Supplerende Frivillige Beredskab varieres i de respektive modeller, hvor et mål er op til 200, 175 og 150 

tilknyttede frivillige jf. model 1, 2 og 3. 

Det Supplerende Frivillige Beredskab vil i varslede ekstreme situationer så som storm, oversvømmelse, 

ekstrem vejrlig og lignende udgøre den primære indsatsstyrke, for at sikre tilstrækkelig kapacitet i det 

afhjælpende beredskab til at løse de ordinære hændelser. 

Ved længerevarende hændelser står det Supplerende Frivillige Beredskab for forplejningen, hvor der skal 

forplejes op imod 350 personer op til 4 gange i døgnet på 10 forskellige lokaliteter.  

Det Supplerende Frivillige Beredskab er en afgørende kapacitet ved større hændelser, hvad angår manuelt 

arbejde, logistik, køretøjer - herunder disponering af disse, kørsel for kommunens ansatte, samt støtte 

funktioner for krisestyringsstabe, indsatsledelse, samt det afhjælpende beredskab, hvor de kan indgå i 5 

minutters beredskabet. 

Det er arbejdsgruppens holdning og forståelse, at en reduktion af Det Supplerende Frivillige Beredskab vil 

have store konsekvenser – både for hændelser, hvor Det Supplerende Frivillige Beredskab ville benyttes, 

men også i samfundet generelt, da fokus på brandsikkerhed og den lokale tilknytning mindskes. 

Indsatsen fra Det Supplerende Frivillige Beredskab afhænger i høj grad af antallet af deltagende frivillige. 

Risikoanalysen tager udgangspunkt i et varieret antal af deltagende frivillige, hvorfor hændelsen forværres 

jo mindre frivillige der er til stede.  
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S.O.3 Naturbrand i Tisvilde Hegn 
Scenarie ID & titel: S.O.3, Naturbrand Tisvildehegn 

Tidspunkt: Juli, onsdag kl. 14:00  

Beliggenhed: Tisvilde Hegn 

Afstand fra nærmeste station: 
Helsinge: 12,4 km, ca. 14 minutter 

Frederiksværk 2: 13,4 km, ca. 18 min  

Meteorologiske forhold: Varmt og solrigt, jævn vind syd – vest  

Beskrivelse af objekt: 
Skov, primært nåletræer, attraktiv badestrand med mange 

sommergæster.  

Situation ved ankomst: 

Kraftig ild i et skovområde, og pga. det tørre klima, breder ilden sig 

hastigt. Der mødes grundet tørke periode 2+2+12 i stedet for standard 

udrykning på 1+1+7. Heri deltager Brandvæsnet i Helsinge, 

Frederiksværk samt Beredskabsstyrelsen Sjælland (BRSS) 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
2+2+10 

Pick-liste BNSP, Naturbrand-Skov/Plantage 

Risikoniveau  Høj - grundt særligt objekt 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS.O.3 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2 S P V M  

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a      

Opgave Forløb     

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

Indsatsleder & 

Kommandostade 
 

  1 1 2 2 2 2 2  

Holdleder  1 1 1 2 2 3 3 2 BRSS  

Pumpepasser  1 1 1 2 2 3 3 2 BRSS  

Vandforsyning     1 1 1 1 1 BRSS  

Brandslukning  

4 4 4 7 7 11 11 7 BRSS

+ 

Frivil

lige 

 

Luft          BRSS  

Forplejning          BRSS BRSS 

Brandvagt          BRSS BRSS 

I alt  6 6 7 13 14 20 20 14   

Samlet bemanding 1+5 1+1+5 
1+2+

10 

2+2+

10 
2+3+15 

2+2+10 + Frivillige + 

BRSS 

 

Vandforbrug [l./min]  400 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Samlet vandforbrug 

[l.] 
 

2.000 6. 

000 

10. 

000 

14. 

000 

18. 

000 

22. 

000 

66. 

000 

90. 

000 

186.

000 
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Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1 (0-5 min) Brand opdages og alarmeres til alarm 1-1-2 

T2 (5-10 min) Ingen respons. Indsatsleder modtager supplerende meldinger fra 1-1-2. Gilleleje, 

BRSS samt Det supplerende frivillige beredskab rekvireres.  

T3 (10-15 min.)  

T4 (15-20 min) Første Indsatsledere ankommer. Helsinge ankommer med autosprøjte, tankvogn. 

Der på begyndes B/C udlægninger og brandslukning på højre og venstre flanke.  

T5 (20-25 min) Frederiksværk ankommer med tanksprøjte og tankvogn. Arbejder med 

brandslukning på H + V flanke. , udlægninger og vandforsyning fortsættes. 

T6 (25-30 min) Anden Indsatsledere ankommer og opretter kommandostade. Arbejdet med 

brandslukning, udlægninger og vandforsyning fortsættes. 

T7(30-35 min) Gilleleje ankommer med autosprøjte og tankvogn. Går i gang med at etablere 

standsningslinie og modild foran hovedet på branden, 

T8(35-1:30 time) Arbejdet med etablering af standslinje fortsættes, hvorefter modild etableres.  

Brandslukning på flankerne fortsættes 

T9(1:30-2:00 time) Det supplerende frivillige beredskab ankommer. Gilleleje køre hjem.  

T7(2:00- 4:00 time) BRSS ankommer, der etableres vandforsyning for åbenvand samt fortager 

efterslukning i afbrændt område.   

T7(4:00 - >time) BRSS sørger for brandvagt til området er sikkert.     

 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Helsinge autosprøjt (1+3) og tankvogn (2), responstid på 15 min 

Frederiksværk tanksprøjt (1+3) og tankvogn (2), responstid på 20 min 

Første Indsatsleder, responstid på 15 min 

 

Supplerende udrykning 

Gilleleje autosprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 30 min 

Anden Indsatsleder, responstid 25 min  

Det supplerende frivillige beredskab kommandovogn, tankvogn og mandskabsvogn, responstid på 1:30 

timer 

Beredskabsstyrelsen autosprøjte, slangegruppen, tankvogn, mandskabsvogn, responstid 2:00 timer 

På baggrund af tørke periode, opgraderes udrykningssammensætningen fra 1+1+7 til 2+2+12 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Tilstrækkeligt, grundet brug af wild-fire taktik.  

 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 
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Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning 
 

Ikke relevant 

Brandspredning 
 

Brandspredning 

Vandforsyning 
 

Ingen vandmangel 

Mandskab 
 

Tilstrækkeligt mandskab i førsteudrykning 

Responstid 
 

Responstid for første udrykningskøretøj er mindre end 15 minutter 

Ledelse 
 

Indsatsleder skal ankomme under 5 minutter efter første 

udrykningskøretøj 

Kemi  
 

Ikke relevant 
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S.O.4 Redningsopgave på Jægerspris skydeområde 15 
 

Scenarie ID & titel: S.O.4, Redningsopgave på Jægerspris skydeområde 15  

Tidspunkt: Juli, onsdag, kl. 0900 

Beliggenhed: 
Kulhusevej 63, 3630 Jægerspris 

Syd for ”Trolleskoven” 

Afstand fra nærmeste station: 

Jægerspris: 6,9 km, ca. 7 min 

Frederikssund 12,2 km, ca. 12 min  

Slangerup: 20,1 km, ca. 21 min 

Meteorologiske forhold: Sommervejr, 3 s/m vind 

Beskrivelse af objekt: 

Område som anvendes til sprængning. Stor krater efter kursus med 

officersskolen. Området kan indeholde ikke detoneret 

objekter(forsagere). 

Situation ved ankomst: 
Udenlandsk løber er faldet i et krater på 6 -8 meters dybt. Skydninger i 

hele området er indstillet.  

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1+5 

Pickliste RPSk, Redn.-Skrænt 

Risikoniveau Mellem  

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS.O.4 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp
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ig
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Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2 V & M P & S     

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a   

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Indsatsleder    1 1 1 1 1 

Holdleder   1 1 1 1 1 1 

Klargøring      4   

Redning       4 4 

Standby   3 4 4    

I alt   4 7 7 7 7 7 

Bemanding   1+3 1+2+4 

 

Vandforbrug [l./min]         
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Beskrivelse af indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Alarmering. Skydningerne indstiller på ordre fra Skydekontoret. 

Skydelejrens personale kører ud til den tilskadekomne løber. Sprøjte afgår fra station 

Jægerspris. Højderedning afgår fra station Frederikssund på HSE. 

T2 

[5-10 min] 

Skydelejrens personale finder en mand i 6 meter dybt hul. Fare for sammenstyrtning og risiko for 

ikke eksploderet ammunition 

T3 

[10-15 min] 

Sprøjte ankommer til opmarchområde. 

 

T4 

[15-20 min] 

HSE med højderedning fra Frederikssund ankommer. Indsatsleder ankommer. 

T5 

[20-25 min] 

Personale fra skydelejeren og indsatsleder rekognoscerer i sikkert område.  

T6 

[25-30 min] 

Personale fra skydelejeren følger hold Jægerspris og hold Frederikssund til løber. 

T7 

[30-35 min] 

Personale sikre indsatvej og redningsaktionen iværksættes. 

T8 

[35min - slut] 

Endelig indsats iværksættes. Oprydning og reetablering. 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Jægerspis autosprøjte (1+3), responstid på 10 min 

Frederikssund, med højderedning (2), responstid på 15 min 

Indsatsleder, responstid på 20 min 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Der skal til hændelsen ikke benyttes vand. 

 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 
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Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  

Første udrykningsenhed er fremme før 15 minutter. Det skal dog 

bemærkes at redningsberedskabet ikke har adgang før senere i 

processen, da det er militært område.  

Brandspredning  Ikke relevant. 

Vandforsyning  Ikke relevant. 

Mandskab  Der er til hændelsen tilstrækkeligt med mandskab. 

Responstid  Responstid for første udrykningskøretøj under 15 minutter. 

Ledelse  
Indsatsleder ankommer 10 minutter efter første 

udrykningskøretøj. 

Kemi   Ikke relevant. 
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S.O.5 Brand i elevator i Prinsesseløjen på Frederiksborg Slot 
 

Scenarie ID & titel: S.O.5, Brand i elevator i Prinsesseløjen på Frederiksborg Slot 

Tidspunkt: Juli, mandag kl. 13:45 

Beliggenhed: Frederiksborg Slot, 3400 Hillerød 

Afstand fra nærmeste station: 
Hillerød: 2,1 km, ca. 5 min 

Helsinge: 15,6 km, ca. 17 min 

Meteorologiske forhold: Sommeraften og lyst, vind stille. 

Beskrivelse af objekt: 

Siden midten af 1500-tallet har danske konger benyttet Frederiksborg 

Slot som jagtslot og kongebolig. Efter branden i 1859 blev slottet 

genopbygget og omdannet til et nationalhistorisk museum. 

Hovedslottet består af 3 længer, Slotskirke, Kongefløjen og 

prinsessefløjen. I prinsessefløjen er der i de seneste år indbygget en 

personelevator. Bygningerne består af mursten og træ uden nogen 

brandmæssige adskillelser ud over, at de enkelte fløje adskilt. 

Situation ved ankomst: 

Brand i elevator i prinsessefløjen uden for åbningstiden. Branden er 

startet i elevatorens teknikrum og med brandspredning til 

elevatortårnet og gangarealet på 1. Sal samt røgspredning til 2. sal. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1+7 

Pick-liste ABA_s, Frederiksborg slot 

Risikoniveau  Høj – Grundet særligt objekt. 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS.O.5 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 
H
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Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1 M, S  P  V 

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

Kapacitetsanalyse, model 2a    

Opgave Forløb   

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Indsatsleder    1 1 2 2 2 2 

Holdleder  1 1 1 2 3 3 3 3 

Pumpepasning  1 1 1 2 3 3 3 3 

Start af pumper og 

slange udlægninger 
 

 4 2      

Personredning   2 2 2     

Stige hold    2 2     

Brandslukning og 

værdiredning 
 

   4 16 16 

BRS 

FRIV 

  

Efterslukning  

      16 

BRS 

FRIV 

 

Forplejning        FRIV  

Reetablering  

       16 

BRS 

FRIV 

I alt          

Bemanding  2 8 9 13 24 24 24 24 

Samlet bemanding 1+1 1+7 1+1+7 1+2+10 2+3+19 

 

Vandforbrug [l./min]          

Samlet vandforbrug          
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Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1 (0-5 

min) 

Alarmering fra ABA-anlæg 

T2 (5-10 

min) 

HSE ankommer. Påbegynder opstart af pumper samt slangeudlægning.  

Personale meddeler at men er i tvivl om alle er kommet ud af bygningen.  

Indsatsleder får supplerende meldinger og rekvirer Skadestedsleder, autosprøjte og tankvogn 

fra Helsinge, en udrykningsenhed fra Frederikssund (tanksprøjte og stige), Det supplerende 

frivillige beredskab til fyldning af trykluftsflasker, værdiredning samt forplejning, samt BRS til 

værdiredning, brandslukning samt afløsning af indsat mandskab. 

T3 (10-15 

min) 

Tanksprøjte og stige fra Hillerød ankommer.   

Fortsætter arbejdet med opstart af pumper samt slangeudlægning.  

HSE klargør og påbegynder eftersøgning af personer med H/T slange. 

T4 (15-20 

min) 

Indsatsleder ankommer. 1. Røgdykker hold har fundet 2 personer på 2. Sal. 

Stige klargøres i indre slotsgård og indsættes på 2 sal til personredning fra stige.   

T5 (20-25 

min) 

Autosprøjte fra Helsinge ankommer  

2. og 3. Røgdykkerhold klargøres og indsættes til brandslukning samt værdiredning. 

Røgdykkerhold erfarer at branden har spredt sig til 2. Sal. 

T6 (25-45 

min) 

Tankvogn fra Helsinge, udrykningsenhed fra Frederikssund og skadestedsleder ankommer og 

klargøre. 

Brandslukning og værdirednings arbejdet fortsætter.  

T7 (0:45-

1:45 

time) 

Det supplerende frivillige beredskab samt BRS ankommer og assistere.   

Brandslukning og værdirednings arbejdet fortsætter. 

Indsatsleder rekvirerer lys fra Det supplerende frivillige beredskab. 

T8 (1:45-

6:45 

time) 

Efterslukning og forplejning. Trykflasker fyldes løbende efter behov.  

Det supplerende frivillige beredskab ankommer og opsætter lys. 

T9 (6:45-

7:45 

time) 

Oprydning og reetablering.  

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning: 

Hillerød HSE (1+1), responstid på 5 min 

Hillerød tanksprøjte (1+3) og stige (2), responstid på 10 min 

Indsatsleder, responstid på 15 min 

 

Supplerende udrykninger: 

Helsinge autosprøjte (1+3), responstid på 20 min.  

Helsinge tankvogn (2), responstid på 20 min 

Frederikssund tanksprøjte (1+3) og stige (2), responstid på 25 min 

Skadestedsleder, responstid på 30 min 

Det supplerende frivillige beredskab, responstid på 45 min  

BRS, responstid på 1:45 min 

 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Tilstrækkeligt med vand 
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Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 

 

Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  Responstid på mindre end 10 minutter 

Brandspredning  Brandspredning 

Vandforsyning  Ingen vandmangel 

Mandskab  Tilstrækkeligt mandskab i førsteudrykning 

Responstid  Responstid for første udrykningskøretøj er mindre end 10 minutter 

Ledelse  

Indsatsleder kan gennemføre delvist indsatsledelse under 

fremkørsel, og er ankommet efter 10 minutter efter første 

udrykningskøretøj (HSE). 

Kemi   Ikke relevant 
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S.O.6 Bygnings brand i huset på Klaus Nars Holm i Furesø sø 
 

Scenarie ID & titel: S.O.6, Bygnings brand i huset på Klaus Nars Holm 

Tidspunkt: Torsdag kl. 18:00 

Beliggenhed: Klaus Nars Holm 

Afstand fra nærmeste station: Farum: 3 km og ca. 8 minutter 

Meteorologiske forhold: Marts, 9 grader, regn 8 m/s 

Beskrivelse af objekt: 
Ild i villa pga. uforsigtighed ved brug af åben ild.  

Mindreåriges leg med tændstikker 

Situation ved ankomst: 

Ild i værelse, ca. 20 m2, på 1. Salen i villa. Flammer ud af vinduet. Svag 

røgudvikling fra taget og rødspredning til 1. Salen i villa. Alle personer er 

kommet ud og er gået i gang med værdiredning. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning  
1+1+5 

Pick-liste BBVi – Bygn.Brand Villa/Rækkehus 

Risikoniveau  Mellem – dog særligt objekt. 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS.O.6 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4 P & S M V   

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

 

  Kapacitetsanalyse, model 2a 

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 

Indsatsleder    1 1 

Holdleder  1 1 1 1 

Pumpepasning / kaptajn 

(herunder sejlads) 
 

3 3 3 1 

Brandslukning      2 4 

Standby  2 2   

Bemanding  1+5 1+1+5 

 

Vandforbrug [l./min]    400 600 
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Beskrivelse af indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Branden erkendes og alarmeres.  

T2 

[5-10 min] 

Sprøjte og slangetender/(bådtrækker) med båd ankommer til isætningssted. Båden lastes med 

sluknings udstyr, herunder håndbåren pumpe og sejler ud på Klaus Narsholm Ø.  

T3 

[10-15 min] 

To mand venter ved bådebro 

 

T4 

[15-20 min] 

Indsatsleder ankommer. Holdleder og to røgdykkere sejles over og indsættes udvendigt på 

branden. Bådfører henter to mand yderligere, samt indsatsleder. 

T5 

[20 min - slut] 

Endelig indsats iværksættes. Reetablering. 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Farum sprøjte (1+3), slangetender (2) og båd, responstid på 9 min 

Indsatsleder, responstid på 20 min 

 

Det forudsættes dernæst at der på station Farum forefindes en båd, der kan gå i søen. Båden kan i første 

omgang fragte 3 personer og materiel og i anden omgang 4 mand og intet materiel. Det forudsættes at den 

udarbejdede mødeplan/pakningsliste på båden overholdes.  

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Der er til hændelsen rigeligt med vand. Vandet tages fra Mølleåen.  

 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 
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Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  Ikke relevant. 

Brandspredning  Ikke relevant. 

Vandforsyning  Yderst god vandforsyning. 

Mandskab  Første udrykningen vurderes tilstrækkeligt.  

Responstid  
Første udrykningskøretøj fra Farum ankommer mindre end 10 

minutter, efter hændelsen. 

Ledelse  
Indsatsleder ankommer 10 minutter efter første udrykningsenhed, 

samt har udført indsatsledelse under fremkørsel. 

Kemi   Ikke relevant. 

 

Klaus Narsholm vil ikke kunne opnå servicemålet for hændelsen, bygnings brand i hus på Klaus Narsholm. 
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S.O.7 Brand på Nitratfilmarket i Hillerød 
Scenarie ID & titel: S.O.7, Brand på Nitratfilmarket 

Tidspunkt: Juni, onsdag kl. 22:00 

Beliggenhed: Overdrevsvejen 100, 3400 Hillerød 

Afstand fra nærmeste station: 
Hillerød: 5,2 km, ca. 10 min  

Helsinge: 

Meteorologiske forhold: Mild vind fra sydøst 

Beskrivelse af objekt: 

Nitratfilm der opbevares i 70 specialbyggede celler, hvor der ikke er 

mulighed for brandspredning.  

Filmene er gamle hvilket betyder at de er særdeles brand- og 

eksplosions farlige. 

Ved brand udvikles gasser der kan give lungeødem.  

Situation ved ankomst: 

Der er kraftig røg op fra arkivet, en celle er antændt. Ingen risiko for 

brandspredning til anden celle. Risiko for brandspredning til skov, ved 

eksplosion igennem eksplosions aflastninger.  

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1+7 

Pick-liste  BBIs – Bygn.brand Industribygning – dog særligt objekt. 

Risikoniveau  Høj 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie er endnu ikke udarbejdet. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1 M P, S  V  

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a  

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Indsatsleder    1 1   

Holdleder  1 1 1 1   

Pumpepasning  1 1 1 1   

Kemikaliedykker    2    

Sikring (røgdykker)   4 2    

Rekognoscering    2 2    

Efterslukning     6   

I alt  2 8 9 9   

Samlet bemanding 1+1 1+7 1+1+7  

   

Vandforsyning [l./min]   50 50 200   

Samlet vandforbrug [l.]        
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Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1 (0-5 

min) 

Alarmering via ABA 

T2 (5-10 

min) 

HSE ankommer. Indsatsleder får supplerende fra HSE og rekvirer kemikalieberedskabsvagten.  

T3 (10-15 

min) 

Hillerøds tanksprøjte ankommer.  

T4 (0:15-

1:15) 

Indsatsleder, kemikalieberedskabsvagten og tankvogn fra Helsinge ankommer. Politiet 

udsender sirenevarsel. HSE køre ud og rekognoscere med politiet. Mandskab står standby 

med sikring slange, skoven omkring arkivet sikres.  

Mandskab indsættes i kemikalieindsatsdragt. 

T5 (1:15-

3:15) 

Efterslukning med skum eller pulver, arkivet skal udluftes og kemikalieberedskabsvagten 

vejleder.  

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Hillerød HSE (1+1), responstid 6 min 

Hillerød tanksprøjte (1+3), responstid 10 min 

Helsinge tankvogn (2), responstid 20 min 

Indsatsleder, responstid 15 min 

Supplerende udrykning 

Kemikalieberedskabsvagten, responstid på 1 time 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Tilstrækkeligt med vand 

 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 
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Konklusion på indsats version, model 2a 

Personredning  Ikke relevant 

Brandspredning  Risiko for brandspredning 

Vandforsyning  Ingen vandmangel 

Mandskab  Tilstrækkeligt mandskab til førsteindsats 

Responstid  Responstid for første udrykningskøretøj er mindre en 10 min 

Ledelse  

Indsatsleder kan gennemføre delvist indsatsledelse under 

fremkørsel, og er ankommet efter 10 minutter efter første 

udrykningskøretøj (HSE). 

Kemi   2 mand i kemikalieindsatsdragt før 30 minutter 

 

Politiet kan ikke lave sirenevarsel før Indsatsleder er ankommet og har udpeget fare område. Dette kan 

tage op til en time før befolkningen får besked. Med resultat i flere personer bliver udsat for den giftige røg.  
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S.O.8 Miljøuheld på Novo Nordisk i Hillerød 
 

Scenarie ID & titel: S.O.8, Kemi uheld Novo Nordisk, Udslip af saltsyre. Særligt objekt. 

Tidspunkt: Fredag kl. 13:00 

Beliggenhed: Brennum Park 25A, 3400 Hillerød 

Afstand fra nærmeste station: 

Hillerød: 3,2 km, ca. 5 min 

Helsinge: 15,9 km, ca. 17 min 

Fredensborg: 12,8 km, ca. 20 min  

Meteorologiske forhold: Ikke relevant 

Beskrivelse af objekt: 

Bygningen er en bygning i to etager med fuld kælder. Bygningen er 

dækket af sprinkler, automatisk brandalarmering og automatisk 

gasalarmeringsanlæg. Virksomheden har generelt en høj sikkerhed. På 

virksomheden arbejdes der med større kemikalieoplag i lager og 

produktion. 

Der er personredning på hændelsen. 

Situation ved ankomst: 

Udslip af saltsyre fra knækket hane på tank med 2500 l.. Ca. 200 l. af 

indholdet i tanken er rendt ud på gulvet i tankrummet. Spildet er 

indkapslet til selve rummet og indsatsen består i at standse udslippet.  

En person savnes i tankområdet. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1+7 

Pick-liste ABA_s, ABA_Særlige virksomheder 

Risikoniveau  Høj 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS.O.8 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 
H

yp
p

ig
h

ed
 

Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3  S & M  P V 

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 kvæstede 
Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a 

    

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Indsatsleder   1 1 2 2 2 2 2 2 

Holdleder  1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Pumpepasning   1 1 1 1 1 1   

Klargøring  1 4 4 4 2  1   

Personredning   2 2       

Rensning af 

personer/materieldepot 
 

   2 4 6 4   

Evakuering     1 1 1    

Standsning af spild ved 

kemikaliedykkere 
 

   2 2 2    

Opsamling af spild  
      4 

2 FRIV 

4 FRIV 4 FRIV 

Reetablering         10 10 

Venteplads, fyldning af 

trykflasker, samt 

sekundære opgaver 

 

      8 

FRIV 

6 

FRIV 

6 FRIV 

I alt  2 9 9 14 14 14 12+10 12+10 12+10 

Bemanding  
1+1 1+1+7 2+2+10 2+2+8 

10 FRIV 

2+2+8 

10 FRIV 

2+2+8 

10 FRIV 

 

Vandforbrug [l./min]   30 30       
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Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Udslip erkendes og redningsberedskab alarmeres.  

T2 

[5-10 min] 

HSE ankommer på skadested. HSE klargøre for førsteindsats, hvor der skal ske 

personredning. Skadestedsleder rekvireres. 2. udrykningsenhed rekvireres. Frivillige 

rekvireres.  

T3 

[10-15 min] 

Indsatsleder ankommer. Indsatsleder definerer fareområde. Koordinere indsats. KST 

indkaldes. Tanksprøjte med miljø/kemitrailer og stige ankommer. Første røgdykkerhold 

indsættes til personredning. Indsatsmandskab klargør kemikaliedykkere, rensepunkt. 

Evakuering af nærområde overvejes. 

T4 

[15-20 min] 

Klargør kemikaliedykkere og rensepunkt. 

 

T5 

[20-25 min] 

Kemikaliedykkere indsættes for at lukke udslip. 

Evakuering af nærområde og bygninger.  

Skadestedsleder og 2. udrykningsenhed (sprøjte og tankvogn) ankommer fra Helsinge. 

T6 

[25-30 min] 

Klargør kemikaliedykkere. Evakuering af nærområde og bygninger. 

T7 

[30-60 min] 

Mandskab fra station Helsinge indsættes. Rensepunkt, materiel, samt yderligere 

skadestedsledelse koordineres. KST oprettes.  

Evakuering af nærområde og bygninger. 

T8 

[60-90 min] 

Kemikaliedykkere arbejder på opsamling af spild. 

Frivillige mødes og indsættes. 

T9 

[90-120 min] 

Kemikaliedykkere arbejder på opsamling af spild.  

T10 

[120 min-slut] 

Endelig indsats iværksættes. 

 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Hillerød HSE (1+1), responstid på 5 min (1 minutters beredskab) 

Hillerød tanksprøjte (1+3), miljøvogn, og stige (2), responstid på 10 min 

Første Indsatsleder, responstid på 13 min 

Supplerende udrykning 

Helsinge autosprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 15 min 

Skadestedsleder, responstid på 18 min 

Det Supplerende frivillige beredskab 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Det er til indsatsen rigeligt med vand på eksisterende køretøjer. Der et estimeret vandforbrug på 300 l.. 

 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

Fremtidig forebyggelse: 

Bemærkninger: 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 
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Konklusion på indsats version, model 2a 

Personredning  Responstid for personredning er mindre end 10 minutter 

Brandspredning  Ingen brandspredning 

Vandforsyning  Ingen vandmangel 

Mandskab  Tilstrækkeligt mandskab til førsteindsats 

Responstid  Responstid for første udrykning er mindre en 10 minutter 

Ledelse  

Indsatsleder kan gennemføre delvist indsatsledelse under 

fremkørsel, og er ankommet under 10 minutter efter første 

udrykningskøretøj 

Kemi   2 mand i kemikalieindsatsdragt før 30 minutter. 
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S.O.9 Bygnings brand på Hillerød Hospital bygning 6-8 
 

Scenarie ID & titel: S.O.9, Bygnings brand på Hillerød Hospital bygning 6-8 

Tidspunkt: December, onsdag, kl. 06:45 

Beliggenhed: Bakkedraget 8, 3400 Hillerød 

Afstand fra nærmeste station: 

Hillerød: 4,4 km, ca. 11 min 

Fredensborg: 9,8 km ca. 14 min 

Helsinge: 18,1 km, ca. 21 min 

Meteorologiske forhold: Vinter, -2 °C let vind 

Beskrivelse af objekt: Kælder brand. Brand i beklædning i kælderafsnit. 

Situation ved ankomst: 

Brand i oplag med kraftig røgspredning til elevatorskakt/trappeskakt. 

Røg til alle etager. Brandspredning til 1. sal.  

Detektering gennem automatisk brandalarmering anlæg. Det 

automatiske brandalarmeringsanlæg i kælderen er sat i service. Det 

automatiske brandalarmeringsanlæg ved første sal detekterer 

branden. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1+7 

Pick-liste ABA_s, ABA_særlige virksomheder 

Risikoniveau  Høj 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie er endnu ikke udarbejdet. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2 M P  V S 

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse model 2a       

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Indsatsleder    1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Holdleder  1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 

Pumpepasning    1 1 1 3 3 3 3 3 3 

Klargørelse  1 7 4   4      

Slangeudlægning 

og øvrige opgaver 
 

   2 2 2 2 2 2 2  

Røgdykning & 

brandslukning 
 

  2 4 4 4 6 6 6 6  

Personredning og 

evakuering 
 

      6 6 6 6  

Ventilering            6 

Reetablering            8 

Samlet bemanding 1+7 1+1+7 1+3+17 

 

Vandforsyning 

[l./min] 
 

  200 400 400 400 400 400 400 200  
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Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Brand i oplag i kælder. Flere arnesteder. ABA i kælder frakoblet i kælder grundet service. 

Sen detektering. 

T2 

[5-10 min] 

HSE ankommer, giver supplerende melding til indsatsleder, hvorefter indsatsleder 

erkender behov og rekvirerer 2 udrykningsenheder fra nabostationer. HSE klargøre 

indsats 

T3 

[10-15 min] 

Personsale giver melding om røgspredning til øvrige etager. Hillerøds tanksprøjte og 

stige ankommer. Mandskab klargøres. Første røgdykkerhold indsættes i kælder. 

T4 

[15-20 min] 

Indsatsleder ankommer.  

T5 

[20-25 min] 

Øvrigt mandskab indsættes i kælder. I alt 2 røgdykkerhold. 

 

T6 

[25-30 min] 

Helsinge og Fredensborg udrykningsenheder ankommer, og klargøres. 

I alt 3 udrykningsenheder og HSE. 

T7 

[30-35 min] 

Helsinge og Fredensborg klargøres. 

T8 

[35-40 min] 

Helsinge og Fredensborg mandskab indsættes på første sal til personredning og 

evakuering. I alt 2 røgdykkerhold. Nuværende 4 røgdykkerhold på hændelsen.  

T9 

[40-50 min] 

Redning og evakuering. 

T10 

[50-60 min] 

Redning og evakuering. 

T11 

[60-75 min] 

Igangværende indsats. Første indsats afsluttes. 

T12 

[75 min - slut] 

Røgudluftning. Rengøring. Endelig indsats. 

 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Hillerød HSE (1+1), responstid på 5 minutter (1 minutters beredskab) 

Hillerød, tanksprøjter (1+3),og stige (2), responstid på 10 minutter 

Indsatsleder, responstid på 15 minutter 

 

Supplerende udrykning 

Fredensborg autosprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 20 minutter 

Helsinge autosprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 20 min 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Der er til scenariet rigeligt med vand. Første halve time leveres minimum 10.000 liter vand. Der er ikke 

taget forbehold for vandtankvogne. Derudover kommer et velfungerende brandhanenet, der levere mellem 

1.500-2.000 liter vand i minuttet. 
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Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 

 

Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  
Ingen personer i direkte fare, sener i forløbet dog evakuering af 

nogle patienter 

Brandspredning  Risiko for brandspredning 

Vandforsyning  Ingen vandmangel 

Mandskab  Tilstrækkeligt mandskab til førsteindsats 

Responstid  
Responstiden for første udrykningskøretøj er mindre end 10 

minutter. 

Ledelse  

Indsatsleder kan gennemføre delvist indsatsledelse under 

fremkørsel, og ankommer efter 10 minutter efter første 

udrykningskøretøj  

Kemi   Ingen kemi i scenariet 
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S.O.10 Bygnings brand på Helenekilde Badehotel 
 

Scenarie ID & titel: S.O.10, Bygnings brand på Helenekilde Badehotel  

Tidspunkt: Torsdag kl. 22:00 

Beliggenhed: Strandvej 25, 3220 Tisvildeleje 

Afstand fra nærmeste station: 
Helsinge: 13,9, ca. 15 min 

Frederiksværk: 15,6 km, ca. 21 min 

Meteorologiske forhold: Overskyet, svag vin (N) 

Beskrivelse af objekt:  

Situation ved ankomst: 
Der er opstået ild i et værelse på 1 sal. Værelset er overtændt og 

gangene på 1. Sal er røgfyldt. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1+5 

Pick-liste BBEt, Bygn.brand-Etageejendom 

Risikoniveau  Høj 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på S.O.10 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4 P, M & S  V   

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a    

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Indsatsleder    1 1 1 1 1 1 

Holdleder    1 1 2 2 2 2 

Pumpepasning    1 1 2 2 2 2 

Klargøring    2  6 2 2  

Vandforsyning    2 2     

Brandslukning     2 2 6   

Efterslukning        6  

Reetablering         8 

I alt    7 7 13 13 13 13 

Samlet bemanding  1+1+5 1+2+10 

     

Vandforbrug [l./min]     200 200 400 200  

Samlet vandforbrug [l.]  
   1.000 2.000 4.000 16.00

0 
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Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1 (0-5 

min) 

Brand opdages og alarmers til alarm 1-1-2. Indsatsleder modtager supplerende meldinger fra 

alarm 1-1-2. Indsatsleder rekvirerer vandtankvogn fra Helsinge og en udrykningsenhed fra 

Frederiksværk 

T2 (5-10 

min) 

 

T3 (10-15 

min) 

 

T4 (15-20 

min) 

Indsatsleder ankommer. Autosprøjten og tankvogn fra Helsinge ankommer, klargøre. 

Personalet har evakueret gæsterne, melding om at alle er ude. 

T5 (20-25 

min) 

1. røgdykker hold indsættes til eftersøgning (kontrol) samt brandslukning. Tilbagemelding om 

værelse på 1. Salen er overtændt, samt brand spredning til 2. Salen.  Indsatsleder afmelder 

stige fra Hillerød. 

T6 (25-30 

min) 

Udryknings enhed fra Frederiksværk ankommer, klargøre 

T7 (30-35 

min) 

2. og 3. Røgdykker hold indsættes, i alt 3 røgdykkerhold indsat.  

T8 (0:35-

1:35 

time) 

Branden er under kontrol, og eftersluknings arbejdet begynder. 

T9 (1:35- 

2:05 

time) 

Reetablering og hjemkørsel.  

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Helsinge autosprøjte (1+3), responstid på 17 min 

Hillerød stige (2), responstid 25 min 

Indsatsleder, responstid på 13 min 

 

Supplerende udrykning 

Helsinge tankvogn (2), responstid på 17 min 

Frederiksværk tanksprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 24 min 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Tilstrækkeligt 

 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 
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Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  Ikke relevant 

Brandspredning  Brandspredning til 2. Sal. 

Vandforsyning  Ingen vandmangel 

Mandskab  Tilstrækkeligt med mandskab til første indsats 

Responstid  Responstid for første udrykningskøretøj er større end 15 min 

Ledelse  Indsatsleder ankommer før førsteudrykning. 

Kemi   Ikke relevant 

 

Tisvildeleje området vil ikke kunne opnå servicemålet for bygnings brand i Helenekilde Badehotel. 

Den forslået dimensionering vil ikke i den indledende fase kunne forhindre brandspredning. 
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S.O.11 Bygnings brand i stråtækt hus ved Gilleleje havn 
 

Scenarie ID & titel: 
S.O.11, Bygnings brand i stråtækt hus ved Gilleleje havn – Udvikler sig 

til storbrand 

Tidspunkt: Tirsdag kl. 21:40 

Beliggenhed: Fabersvej 10, 3250 Gilleleje 

Afstand fra nærmeste station: 

Gilleleje: 1,7km, ca. 4 min 

Hornbæk: 11 km, ca. 18 min  

Helsinge: 17,1, ca. 20 min 

Meteorologiske forhold: 
Sommeraften med sol og 23 grader, Vind fra vest 5 m/sek. med 

vindstød 10 m/sek. 

Beskrivelse af objekt: 

Ejendommen er en gammel stråtækt bygning beliggende i et 

bysamfund med flere stråtækte huse i meget tæt forbindelse med 

hinanden. 

Situation ved ankomst: 
Brand i stråtag på enfamiliehus nr. 10. Branden har udviklet sig til 

ståtaget på nabo bygningen nr. 14. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1+5 

Pick-liste BBVi, Bygn.brand-Villa/Rækkehus 

Risikoniveau  Mellem 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS.O.11 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5 P, M & S   V  

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a    

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Indsatsleder    1 1 1 1 1 1 

Holdleder  1 1 1 2 3 3 3 3 

Pumpepasning  1 1 1 2 3 3 3 3 

Klargøre  4   2 2    

Brandslukning   4 4 4 6 8   

Vandforsyning      2 2   

Efterslukning og 

nedtagning 
 

      10  

Reetablering         10 

I alt  6 6 7 11 17 17 17 17 

Samlet bemanding 1+5 1+2+8 1+3+13 

  

Vandforbrug [l./min]   450 450 650 650 650 400  
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Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1 (0-5 

min) 

Branden bliver opdaget og alarmeret til alarm 1-1-2. 

T2 (5-10 

min) 

Autosprøjte og tankvogn fra Gilleleje ankommer.  Indsatsleder modtager supplerende 

melding. Indsatsleder rekvirerer sprøjte og tankvogn fra Helsinge og tanksprøjte fra Hornbæk.  

T3 (10-15 

min) 

B/C udlægning med 2 c-rør til slukning af nr. 10. H/T rør til slukning af mindre brand i 

mønningen på nr. 14 samt sikring.  

T4 (15-20 

min) 

Brand slukning arbejdet fortsætter.  

Indsatsleder ankommer. 

T5 (20-25 

min) 

Tanksprøjte fra Hornbæk ankommer. Brand slukning arbejdet fortsætter. 2 mand fra Hornbæk 

indsættes på nr. 10 til nedtagning og slukning af stråtag. 

T6 (25-30 

min) 

Autosprøjte og tankvogn fra Helsinge ankommer. 2 mand står for fast vandforsyning fra 

havnen, med bærbar pumpe fra tankvogn.  

T7 (30-35 

min)  

2 mand fra Helsinge indsættes til sikring og brandslukning. 

T8 (0:35 

– 2:00 

time) 

Sluknings og nedtagningsarbejdet fortsætter 

T9 (2:00 

– 2:30 

time) 

Reetablering 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Gilleleje autosprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 7 min  

Indsatsleder, responstid på 17 min 

 

Supplerende udrykning 

Helsinge autosprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 20 min 

Hornbæk tanksprøjte (1+3), responstid på 15 min 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Risiko for vandmangel. 

 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 
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Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  Ikke relevant 

Brandspredning  Risiko for brandspredning 

Vandforsyning  Risiko for vandmangel 

Mandskab  Delvist tilstrækkeligt mandskab til førsteindsats 

Responstid  
Responstiden for første udrykningskøretøj er mindre end 10 

minutter 

Ledelse  

Indsatsleder kan gennemføre delvist indsatsledelse under 

fremkørsel, og er ankommet efter 10 minutter efter første 

udrykningskøretøj. Mangel på indsatsleder har væsentlig 

betydning for indsatsen. 

Kemi   Ikke relevant 

 

Indsatslederen sene ankomst til skadestedet vil resulterer større tab af værdier og i et unødigt mere 

forbrug af ressourcer  
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S.O.12 Bygningsbrand hos HC Venslev i Skibby 
 

Scenarie ID & titel: S.O.16, Brand i HC Venslev i Skibby 

Tidspunkt: Maj, lørdag kl. 11:00 

Beliggenhed: H.C. Vej 8, Venslev 4050 Skibby 

Afstand fra nærmeste station: 

Skibby: 6,8 km, ca. 9 min 

Jægerspris: 12,4 km, ca. 17 min 

Kirke Hyllinge 10,4 km, ca. 12 min 

Frederikssund: 14,4 km, ca. 18 min 

Hvalsø: 23,1 km, ca. 26 min 

Hillerød: 34,7 km, ca. 39 min 

Meteorologiske forhold: Let vind. 

Beskrivelse af objekt: Trælasthandel, samt korn-,foderstof- og gødnings- handel. 

Situation ved ankomst: 

Branden er i flere sammenbyggede haller, der benyttes som drive-in 

forretning. Det vides ikke med sikkerhed, om der stadig er personer i 

bygningen, og i givet fald hvor mange.  

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1+5 

Pick-liste BBIs, Bygn.brand-Industribygning 

Risikoniveau  Høj 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie er ikke udarbejdet endnu. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2 P,M & S  V   

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 
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Kapacitetsanalyse, model 2a           

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
T 

10 

T 

11 

T 

12 

T 

13 

T 

14 

T 

15 

T 

16 

Indsatsleder    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Holdleder    1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4  

Pumpepasning    1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4  

B/C-

udlægning og 

vandforsyning 

 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

Klargøring    2 2 4 4 4   4 4 6 6   

Eftersøgning      2           

Brandslukning       2 2 6 6 6 6 8 8   

Kemikaliedrag

t 
 

     2 2 2 2 2 2     

Hjælp til 

kemikaliedrag

t 

 

     2 2 2 2 2 2     

Ventilering              2   

Reetablering               16  

Frivillige               X X 

I alt    7 7 13 19 19 19 19 25 25 25 25 25  

Samlet 

bemanding 
1+1+5 

1+

2+

10 

1+3+15 1+4+20 

 

   

Vandforbrug 

[l./min] 
 

    10

0 

20

0 

20

0 

14

00 

14

00 

16

00 

16

00 

16

00 

16

00 
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Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1 

(0-5 min) 

Brand detekteres og anmeldes til alarm 1-1-2 

T2 

(5-10 min) 

Ingen Respons. Supplerende meldinger fra 1-1-2, Indsatsleder rekvirerer, 

udrykningsenhed samt miljøvogn og trailer fra Jægerspris, under fremkørsel.    

T3 (10-15 min) Ingen Respons 

T4 

(15-20 min) 

Skibby ankommer og på begynder BC-udlægning. Vandtankvogn fra Kirke Hyllinge 

ankommer 

Indsatsleder får supplerende meldinger og rekvirer udrykningsenhed fra 

Naboberedskab Beredskab Vestsjælland station Kirke Hyllinge.  

Indsatsleder ankommer. 

T5 

(20-25 min) 

B/C-udlægning og etablere fast vandforsyning. 1 røgdykkerhold klargøres 

T6 

(25-30 min) 

Jægerspris udrykningsenhed og miljøtrailer og vogn ankommer. B/C-udlægning og 

etablere fast vandforsyning. 1 røgdykkerhold personeftersøgning.  

T7 

(30-35 min) 

Kirke Hyllinge udrykningsenhed ankommer og klargøre to røgdykker hold. 

Indsatsleder bliver informeret om at beholder med gødning er begyndt at smelte 

grundet strålevarme. To mand klargøres i kemikalieindsatsdragter, og to mand 

hjælper. En udrykningsenhed rekvireres fra Frederikssund.  

T8 

(35-40 min) 

1. Røgdykker hold har eftersøgt, ingen personer fundet, indsættes til bekæmpelse 

af initialbranden. Jægerspris indsætter et kemikalie hold til standsning af udslip 

samt flytning af gødning. 

Fire mand klargør til røgdykkerhold. Vandtankvogn fra Kirke Hyllinge sørger for 

vandforsyning. 

 

T9 (40-45 min) 1. og 3. Røgdykker-hold indsættes til sikring og begrænsning af udbredelse.  
I alt 3 røgdykkerhold og 1 kemikalie hold indsat. 

T10 (45-50 min)  

T11 (50-55 min) Frederikssund ankommer. 3. Røgdykkerhold indsættes. I alt 3 røgdykkerhold 

T12 (55-60 min) Kemikalie dykkerne er færdige og afklædes, hjælpe holdet til kemikaliedykker 

klargør til røgdykning. Frederikssund klargør røgdykker. Indsatsleder rekvirerer det 

supplerende frivillige beredskab fra station højager til efterslukning. 

T13 (1:00-1:10 time) 4. 5. og 6. Røgdykkerhold indsættes.  

T14 (1:10-2:20 time) Sluknings arbejde fortsættes. Der ventileres hvor dette skønnes nødvendigt.   

T15 (2:20-4:40 time) Det supplerende frivillige beredskab ankommer og overtager 

efterslukningsarbejdet. Station Kirke Hyllinge, Jægerspris, Frederikssund og Hvalsø 

reetablerer og tager hjem.   

T16 (4:40-5:40 time) Reetablering og indsatsen afsluttes.  
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Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Skibby tanksprøjte (1+3), responstid på 15 min. 

Kirke Hyllinge vandtankvogn, responstid på 17 min. 

Indsatsleder, responstid på 20 min.  

 

Supplerende udrykning 

Jægerspris autosprøjte (1+3), tankvogn (2) og miljø (2), responstid på 20 min 

Kirke Hyllinge autosprøjte (1+3), responstid på 17 min 

Frederikssund tanksprøjte (1+3), stige (2), responstid på 20 min. 

Det Supplerende frivillige beredskab, responstid på 1:30 timer  

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Tilstrækkeligt. 

 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 

 

 

Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  Responstid for personredning er mindre end 15 minutter 

Brandspredning  Risiko for brandspredning 

Vandforsyning  Ingen vandmangel 

Mandskab  Tilstrækkeligt med mandskab til første indsats 

Responstid  Responstid for første udrykningskøretøj er mindre end 15 min 

Ledelse  
Indsatsleder skal ankomme under 5 minutter efter første 

udrykningskøretøj 

Kemi   2 mand i kemikalieindsatsdragt før 30 minutter 
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S.O.13 Bygningsbrand i Sundolit i Slangerup 
 

Scenarie ID & titel: S.O.15, Brand i Sundolit i Slangerup 

Tidspunkt: Januar Mandag Kl. 03:16  

Beliggenhed: Industrivej 8, 3550 Slangerup 

Afstand fra nærmeste station: 

Slangerup: 1,6 km, ca. 3 min 

Frederikssund: 9,9 km, ca. 12 min 

Stenløse: 12 m, ca. 14 min 

Jægerspris: 16 km, ca. 21 min 

Meteorologiske forhold: -2 grader, tæt tåge svag vind fra vest  

Beskrivelse af objekt: ABA udløst i færdigvarelager, hvor der er ildløs i et hjørne af lageret 

Situation ved ankomst: 
Der ses røgudvikling ved ankomst til bygningen ud af sidevindue i 

lageret. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+5 

Pick-liste ABA, ABA_Mellem risiko 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TSXX i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 
H

yp
p

ig
h

ed
 

Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a         

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 

Indsatsleder     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Holdleder   1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Pumpepasning    1 1  1 1 2 2 2 2 2 2 

Brandslukning        8 8 10 10    

B/C udlægning 

& vandforsyning 
 

  4 4 4 5 2 2 2 2 2   

Klargøring   5   2 5    2 2   

Lift           2 2 2  

Efterslukning            6 6  

Ventilering             2  

Værdiredning             2  

Reetablering              12 

I alt   6 6 7 9 11 11 17 17 17 17 17 17 

Samlet 

bemanding 
1+5 1+1+5 1+1+9 1+2+14 

 

Vandforsyning 

[l./min] 
 

  400 400 400 40

0 

700 700 130

0 

130

0 

400 400  
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Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Alarm fra ABA- anlæg 

T2 

[5-10 min] 

Ingen respons 

T3 

[10-15 min] 

Hurtig sluknings enhed fra Frederikssund ankommer 

Holdleder konstaterer røgudvikling fra vindue til lager. Indsatsleder tilkaldes 

Frederikssund tanksprøjte ankommer 

Indsatsleder rekvirer stige fra Frederikssund og tankvogn fra Jægerspris 

T4 

[15-20 min] 

B/C-udlægninger bliver klargjort.   

B/C udlægning samt slukning påbegyndes 

T5 

[20-25 min] 

Fortsat slukning  

Indsatsleder ankommer.  

Der etableres fast vandforsyning. 

T6 

[25-30 min] 

Holdleder konstaterer flammer fra materiale i stor lagerhal med røgspredning til hele 

lagerhallen.  

Stige fra Frederikssund ankommer. 

Indsatsleder rekvirer en udrykningsenhed fra Egedal. 

T7 

[30-35 min] 

Politiets 1 vogn ank. og der udsendes beredskabsmeddelelse, ej sirenevarsles.  

Tankvogn fra Jægerspris ankommer. 

T8 

[35-40 min] 

Der indsættes yderligere 1 c-rør til slukning samt H/T til sikring af sektionsadskillelse.   

T9 

[40-50 min] 

Udrykningsenhed fra Egedal ankommer og klargøre. 

T10 

[50-60 min] 

Der indsættes med 3 c-rør til udvendig slukning gennem åbninger i facade.  

Tankvogn køre i pendul mellem skadested og nærmeste brandhane. 

T11 

[60-75 min] 

Lift indsættes til inspektion af tag og der efterslukkes. 

T12 

[75-90 min] 

Brand slukket og kun let røgudvikling 

T13 

[90-120 min] 

Der efterslukkes, overtrykventileres og værdireddes 

T14 

[120-150 min] 

Skadestedet overdrages til politi og skadeservice 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Frederikssund HSE (1+1), responstid 12 min 

Frederikssund tanksprøjte (1+3), responstid 15 min. 

 

Supplerende udrykning 

Frederikssund stige (2), responstid på 15 min 

Jægerspris tankvogn (2), responstid på 20 min 

Egedal autosprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 10 min 

Indsatsleder, responstid på 10 min. 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Tilstrækkeligt 
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Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 

 

Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  Ikke relevant 

Brandspredning  Risiko for brandspredning 

Vandforsyning  Ingen vandmangel 

Mandskab  Responstid for første udrykningskøretøj er mindre end 15 min 

Responstid  
Responstiden for første udrykningskøretøj er mindre end 10 

minutter 

Ledelse  
Indsatsleder kan gennemføre delvist indsatsledelse under 

fremkørsel, og er ankommet efter 10 minutter efter første køretøj. 

Kemi   Ikke relevant 

 

Bemandingen på første udrykningen bevirker at der ikke kan føres en første indsats før assistance 

ankommer på skadesstedet.  
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Frederiksborg Brand og Rednings analyse af Sevesovirksomheder 
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S.O.14 Miljøulykke på Haldor Topsøe i Frederikssund 
 

Scenarie ID & titel: S.O.12, Miljøulykke på Haldor Topsøe 

Tidspunkt: Onsdag kl. 13:00 

Beliggenhed: Linderupvej 2, 3600 Frederikssund 

Afstand fra nærmeste station: 

(Kun køretid) 

Frederikssund: 1,7 km, ca. 3 minutter 

Jægerspris: 7,3 km, ca. 9 min 

Slangerup: 9 km, ca. 10 min 

Stenløse: 16 km, ca. 16 min 

Frederiksværk 1: 18 km, ca. 25 min  

Frederiksværk 2: 17 km, ca. 22 min 

Hillerød: 21,9 km, ca. 20min 

Meteorologiske forhold: Let vind 5 m/s nord – vest, klart vejr med sol. 

Beskrivelse af objekt: 

Udendørs produktionsanlæg, hvor der fremstilles FeNO3, af jern, der 

opløses i varm salpetersyre. Udslippet kan stoppes via ventiler i 

produktionsanlægget. Udslippet har medført udstrømning af 

salpetersyre. 

Situation ved ankomst: 

Der strømmer en meget stor og tæt sky af NOX ud af anlægget, idet 

skorstensventilatorer, samt røggasrensningsanlæg ikke kører pga. 

teknisk fejl, og risikobarrierer har svigtet. Der er ingen personer i 

umiddelbar nærhed af anlægget, men mange personer der befinder 

sig i de omkringliggende produktionsbygninger.  

Skyen af NOX driver ind over store dele af fabrikkens område, samt 

over et tæt bebygget beboelsesområde, der ligger 150 meter fra 

anlægget. 

Anlægget er placeret i terrænniveau.  

Virksomheden har generelt en høj sikkerhed. På virksomheden 

arbejdes der med større kemikalieoplag i lager og produktion. 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1+7 

Pick-liste BBIs, Bygn.Brand Industribygning – særligt objekt. 

Yderligere: 

Kemikalieberedskab kører automatisk på hændelsen. 

Fareområde ved pågældende vind er 300 meter. 

Gassen stiger til vejrs. 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie bygger på TS.O.12 i appendiks C. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig
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Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3  S  P, V & M  

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a      

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

Indsatsleder    1 1 1 1 1 1 1 1 

Holdleder  1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Pumpepasning   1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Klargøre indsats  5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

Begrænset 

kemikaliedykning 
 

  2 2 2 2     

Vandtåge    2 4 4 4 4 4 4 4 4 

Kemikaliedykning        2 2 2 2 

Rensepunkt         2 2 2 2 

Restituering         2 2 2 2 

Standby            

Bemanding  1+5 1+7 1+1+9 1+2+14 

 

Vandforbrug 

[l./min] 
 

 400 600 600 500 400 400 400 400 200 

Samlet 

vandforbrug [l.] 
 

 2.000 5.000 8.000 10.500 12.500 14.500 16.500 18.500 19.500 
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Beskrivelse af indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Udslip erkendes og alarmeres. Eget intern beredskab iværksættes. Herunder intern 

sirenevarsling og kontakt mellem kontrolcenter og indsatsleder. Station Jægerspris og 

station Frederikssund alarmeres. Indsatsleder rekvirerer vandtankvogn fra station 

Jægerspris. 

T2 

[5-10 min] 

Frederikssund sprøjte og HSE ankommer på skadested. Iværksætter ikke indsats. Giver supplerende 

meldinger til indsatsleder. Frederikssund sprøjte og HSE opsætter midlertidig afspærring.  

 

T3 

[10-15 min] 

Kemikalieberedskab fra Jægerspris ankommer og klargøre kemikaliedykning og rensepunkt. 

Indsatsleder koordinerer med kontrolcenter at alt personale er sikret mod NOX skyen.  

T4 

[15-20 min] 

Indsatsleder ankommer. Indsatsleder definerer fareområde. 1 røgdykkerhold iværksætter 

indsats. Skyen slås ned med vandtåge.  

Tankvogn fra Jægerspris ankommer og påbegynder vandtåge. 

T5 

[20-25 min] 

Indsatsleder planlægger indsats. Indsatsleder koordinerer med politi og kontakter Kemisk 

Beredskab. Indsatsleder rekvirer kemikalieindsatsvagten. Indsatsleder rekvirer assistance 

fra Hillerød. Fortsat klargøring af rensepunkt og kemikaliedykkere. Tanksprøjte fra station 

Stenløse rekvireres. 

T6 

[25-30 min] 

Politi iværksætter sirenevarsel. Beboere inden for fareområde bedes holde sig inden døre, 

lukke vinder døre og lignende, samt slukke ventilation. Fortsat klargøring af rensepunkt og 

kemikaliedykkere. Fortsat bekæmpelse med vandtåge. 

T7 

[30-35 min] 

Fortsat bekæmpelse med vandtåge. Fortsat klargøring af rensepunkt og kemikaliedykkere. 

T8 

[35-40 min] 

2 brandmænd er klar til kemikaliedykning, 2 brandmænd assistere ved rensepunkt. 

Kemikaliedykkerne leder efter udslip og prøver sammen med virksomhedens interne 

hjælperøgdykkere at standse udslippet. Virksomhedens egne hjælperøgdykkere har egne 

kemikaliedragter. Kemikalieberedskabet fra Hillerød ankommer på skadested, og 

påbegynder iklædning af indsatsdragter. 

Tanksprøjte fra station Stenløse ankommer og påbegynder rensepunkt. 

T9 

[40-50 min] 

Mandskabet fra Stenløse afløser Frederikssund, og fortsætter indsatsen med vandtåge. 

T10 

[50-60 min] 

Udslippet standes. Kemikaliedykkere og virksomhedens personel har været i direkte 

kontakt med både NOX udslippet og salpetersyreudslippet. 

T11 

[60min-slut] 

Indsatsleder modtager simuleringer fra Kemisk Beredskab. Indsatsen har begrænset NOX 

skyen, som efterhånden opløses. Skyen har derfor haft en kortvarig påvirkning af 

boligområdet. 

Kemikalieindsatsvagten ankommer og assistere til oprydning. 

Oprydning iværksættes og der foretages reetablering. 

Der udsendes beredskabsmeddelelse omkring situationen og der anbefales berørte at 

kontakte egen læge. 
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Forudsætninger for indsats, model 2a 

Det forudsættes at der er nok mandskab til at bemande alle udrykningskøretøjer. 

 

Første udrykning 

Frederikssund tanksprøjte og HSE (1+5), responstid på 8 minutter (HSE responstid på 7 minutter) 

Jægerspris kemikaliekøretøj (2), responstid på 14 minutter 

Indsatsleder, responstid 20 minutter 

Supplerende udrykning 

Jægerspris vandtankvogn (2) responstid på 14 minutter. 

Stenløse tanksprøjte (1+3) responstid på 20 minutter. 

Hillerød kemikalievogntog (2), responstid på 25 minutter. 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Der er på hændelsen tilstrækkeligt vand. Der er i området desuden velfungerende brandhanenet. 

 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 

 

Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  

Del påvirkede. Senere indsats medfører følgekonsekvenser.  

 

Beboer i lokalområdet kontamineres i højere grad, grundet senere 

sirenevarsling. Denne sirenevarsling iværksættes senere, grundet 

indsatslederens længere responstid. 

Brandspredning  Ikke relevant. 

Vandforsyning  Der er på hændelsen tilstrækkelig vandforsyning. 

Mandskab  Der rekvireres assistance under indsatsen. 

Responstid  
Responstiden for første udrykningskøretøj er mindre end 10 

minutter. 

Ledelse  

Indsatsleder ankommer 10 minutter efter første 

udrykningskøretøj. Indsatsleder har gennemført delvis 

indsatsledelse under fremkørsel. 

Kemi   
Kemikaliedykkerne fra Jægerspris vil være klar til indsats indenfor 

30 minutter, efter alarmering. 
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S.O.15 Bygnings brand på kyndbyværket i Jægerspris  
 

Scenarie ID & titel: S.O.15, Bygnings brand på kyndbyværket 

Tidspunkt: 22. oktober, kl. 19.30 

Beliggenhed: Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris 

Afstand fra nærmeste station: 

Skibby: 11,4 km, ca. 14 min 

Jægerspris: 13,4 km, ca. 16 min 

Kirke Hyllinge: 18 km, ca. 17 min 

Frederikssund: 15,5 km, ca. 19 min 

Stenløse: 30,1 km, ca. 33 min 

Hvalsø: 31,3 km, ca. 34 min  

Hillerød: 36,1 km, ca. 37 min. 

Meteorologiske forhold: Svag vind, Skumring. 

Beskrivelse af objekt: 
Brand i pumpestation. Branden er opstået ved varmepåvirkning fra 

pumpe, hvorved pumpepakning ødelægges og en lækage opstår. 

Situation ved ankomst: Brand i pumpestation. Udslip af olie. Brand i ud sivet olie 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+1+5 

Pick-liste BBIs - Bygn.brand-Industribygn.-Særligt objekt 

Risikoniveau Høj – grundet virksomhedens status som Seveso virksomhed. 

Yderligere: 

Da virksomheden er en Seveso virksomhed, kolonne 3, er der 

udarbejdet en sikkerhedsrapport, hvori en række scenarier er 

beskrevet. Dette scenarie stammer fra virksomhedens egne 

analyserede scenarier. 

 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie er endnu ikke udarbejdet. 
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Risikoanalyse, model 2a 
H
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Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4  P & S  M V 

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3      

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a         

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 

Indsatsleder    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Holdleder    1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 

Pumpepasning     1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 

Klargøre indsats    7 2 2 2 2       

Køling af jet-brand     4 4 4 4 4      

Standsning af udslip          2 2 2 2  

Skumudlægning          8 8 8 8  

Afdækning           4 4 4  

Standby         2      

Restituering           4  2 2  

Oprydning  
            19+

BRS 

Bemanding  
1+1

+7 
1+1+7 1+3+17 1+3+19 

 

Vandforbrug [l./min]  
  - 600 600 600 600 600 - - - - - 

Samlet vandforbrug 

[l.] 
 

   3. 

000 

6. 

000 

9. 

000 

12.

000 

15.

000 

15.

000 

15.

000 

15.

000 

15.

000 

15.

000 
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Beskrivelse af indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Branden erkendes og alarmeres. Station Skibby afgår med tanksprøjte. Station Jægerspris 

afgår med vandtankvogn og kemikaliekøretøj. 

Indsatsleder koordinerer med kontrolcenter. Der er ingen personer i fare. 

T2 

[5-10 min] 

Udrykningskøretøj er under fremkørsel. 

T3 

[10-15 min] 

Udrykningskøretøj er under fremkørsel. 

T4 

[15-20 min] 

Station Skibby ankommer. 

Vandtankvogn og kemikaliekøretøj fra Jægerspris ankommer 

Indsatsleder ankommer  

T5 

[20-25 min] 

Indsatsleder mødes med vagt og hjælperøgdykker fra virksomhed, der viser vej. 

Station Skibby påbegynder køling af jet-brand. Station Jægerpris klargører 

kemikaliedykning og rensepunkt. 

T6 

[25-30 min] 

Indsatsleder rekvirerer kemikalieberedskab fra station Hillerød. Indsatsleder rekvirerer 

Beredskabsstyrelsen HAZ-MAT hold, der er specialister i håndtering af kemiske stoffer. 

Indsatsleder rekvirerer station Frederikssund og station Kirke Hyllinge. Der rekvireres fra 

station Frederikssund en tanksprøjte og HSE. Der rekvireres fra station Kirke Hyllinge 

sprøjte og vandtankvogn. 

T7 

[30-35 min] 

Indsatsleder og vagt fra virksomhed får lukket for ventiler gående til pumpestation. Der er 

stadig udsivning af olie fra pumpestation. Fortsat køling af jet-brand. Station Jægerpris 

klargører fortsat. 

T8 

[35-40 min] 

Fortsat køling af jet-brand. Station Jægerpris klargør fortsat. Indsatsleder og politi opretter 

kommandostade.  

T9 

[40-50 min] 

Jægerspris kemikaliehold står standby. Jet-brand slukkes. Fortsat udsivning af olie. 

Relevante myndigheder informeres og tilkaldes. 

T10 

[50-60 min] 

Station Frederikssund og station Kirke Hyllinge ankommer. 

Begge stationer klargører skumudlægning således olien ikke genantændes. Jægerspris 

kemikaliehold indsættes for at stoppe udsivning.  

T11 

[60-75 min] 

Fortsat skumudlægning. Udsivning fra pumpestation ophører. Station Skibby indsættes til 

afdækning af kloak, samt forsøg af inddækning, uden direkte kontakt.  

T12 

[75-90 min] 

Alle hold forsøger at afdække kloak, samt afdække for omkringliggende natur. 

Station Hillerød ankommer.  

T13 

[90-105 min] 

Station Hillerød klargør kemikaliedykning. Station Hillerød er klar til kemikaliedykning, og 

indsættes til sikring af udsivning. 

T14 

[105min-slut] 

Alle hold foretager oprydning. Beredskabsstyrelsen ankommer, og overtager oprydning.  

Oprydning efter udslip strækker sig over flere dage. 
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Forudsætninger for indsats, model 2a 

Det forudsættes at der er nok mandskab til at bemande alle udrykningskøretøjer. 

Første udrykning 

Skibby tanksprøjte (1+3), responstid på 15 minutter  

Jægerspris kemikalievogntog (2) og vandtankvogn (2), responstid på 17 minutter 

Indsatsleder, responstid 19 minutter 

Supplerende udrykning 

Frederikssund tanksprøjte og HSE (1+5) responstid på hhv. 24 minutter og 20 minutter. 

Kirke Hyllinge tanksprøjte og vandtankvogn (1+5) responstid på 22 minutter. 

Hillerød kemikalievogntog (2), responstid på 38 minutter. 

 

Vurdering af vandbehov, model 2a 

Der er til hændelsen et effektivt brandhanenet. Virksomheden har eget vandværk. Virksomheden har stort 

vandreservoir   

 

Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 

 

Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  Ikke relevant. 

Brandspredning  Ingen brandspredning 

Vandforsyning  Tilstrækkelig 

Mandskab  Delvis tilstrækkelig 

Responstid  Responstiden for første udrykningskøretøj er 15 minutter. 

Ledelse  
Indsatsleder ankommer 5 minutter efter første udrykningskøretøj. 

Indsatsleder har udført delvis indsatsledelse under fremkørsel. 

Kemi   Der vil være 2 mand i kemikalieindsatsdragt efter 30 minutter. 
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S.O.16 Brand i lastbil hos Henriksens shipping i Hundested 
 

Scenarie ID & titel: S.O.15, Ild i lastvogn hos Henriksens shipping  

Tidspunkt: Fredag kl. 14:30 17. juli 2016 

Beliggenhed: Færgevej 6, 3390 Hundested 

Afstand fra nærmeste station: 

Hundested: 700m, ca. 2 min 

Frederiksværk: 13,2 km, ca. 16 min 

Helsinge: 28,5 km, ca. 30 min 

Jægerspris: 36,2 km, ca. 39 min 

Hillerød: 32,4, ca. 32 min 

Meteorologiske forhold: Varmt ca. 24 grader, vind fra vest 5 m/s, klart og tørt 

Beskrivelse af objekt: 
Sættevogn med ammoniumnitrat, hvor forvogn er brudt i brand, 

krydset Færgevej/Fjordvej 

Situation ved ankomst: Brand har bredt sig til hængeren 

Første udryknings 

udrykningssammensætning 
1+3 

Pick-liste BTLB, Brand-Lastbil/Bus 

Risikoniveau Mellem 

Yderligere: 

Scenarierne er udarbejdet efter metode forklaret i kapitel 4.  

De respektive tidligere scenarier og kapacitetsanalyser forligger i 

Appendiks C. Dette scenarie er ikke udarbejdet endnu. 
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Risikoanalyse, model 2a 

H
yp

p
ig

h
ed

 
Hyppig 

> 50 pr år 
5      

Påregnelig 

5-50 pr år 
4      

Forekommelig 

0,5-5 pr år 
3 P V & S M   

Sjælden 

0,05-0,5 pr år 
2      

Næsten aldrig 

<0,05 pr år 
1      

 1 2 3 4 5 

Personskader 
Ubetydelige 

skader 

Mindre 

skader/ få 

personer 

> 5 

kvæstede 

Få livsfarligt 

kvæstede/døde 

Mange kvæstede / 

flere døde 

Værdi < 10.000 dkr 
10.000 til 

100.000 dkr 

100.000 til 

1.000.000 

dkr 

1.000.000 til 

10.000.000 dkr 
> 10.000.000 dkr 

Miljø 
Ubetydelige 

påvirkninger 

Større 

påvirkninger 

Risiko for 

varige 

skader 

Mindre varige 

skader 
Større varige skader 

Samfund 
Ingen/mindre 

forstyrrelser 

Kortere 

forstyrrelser 

Betydelige 

forstyrrelser 

Alvorlige 

forstyrrelser 

Kritisk for 

opretholdelse af 

samfundsfunktioner 

Konsekvens 

 

Kapacitetsanalyse, model 2a      

Opgave Forløb 

Tid [Min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 

Indsatsleder    1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Holdleder  1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3  

Pumpepasning  1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2  

Brandslukning     2 2 3 5 4 4   BRS 

Klargøring   2    4 2 4     

Personredning    2          

Afspærring  2  2 1         

Kemidykkere          4 4   

Vandforsyning     1  1 1 1 1 1   

Reetablering           4 9 BRS 

I alt  4 4 5 5 5 13 13 15 15 15 15  

Samlet 

bemanding 
1+3 1+1+3 1+2+10 

1+3+13  

 

Vandforbrug 

[l./min] 
 

   200 200 400 400 400 200 0   

 

  



 

Side 192 af 213 
 

Beskrivelse af Indsatsen, model 2a 

Forløb Beskrivelse 

T1  

[0-5 min] 

Melding via 112 om brand i lastbil med hænger i området udenfor Henriksens shipping 

T2 

[5-10 min] 

Autosprøjte ankommer. 

T3 

[10-15 min] 

Indsatsleder får supplerende melding fra HL. Indsatsleder rekvirerer assistance tankvogn 

fra Hundested, miljøvogn fra Jægerspris samt en udrykningsenhed fra Frederiksværk. 

Indsatsleder afgår fra opholdssted. 

T4 

[15-20 min] 

På baggrund af indhold i lastbilen (UN 2067) udføres 1. Indsats, personredning. 

Indsatsleder ankommer 

T5 

[20-25 min] 

Politiet ank. og afspærrer udenfor indre afspærring.   

1. slukningstog udlægger ht-angreb og angriber med 1 ht-rør ild i hængeren 

T6 

[25-30 min] 

Det afspærrede område udvides til 300 meter i vindretning, pga. udvikling af nitrøse 

gasser og politiet iværksætter sirenevarsling   

T7 

[30-35 min] 

Udrykningsenhed fra Frederiksværk ankommer. Sikring af vandforsyning samt køling med 

yderligere 1. c-rør iværksættes. 

Indsatsleder tager kontakt til Henriksens shipping for assistance til kloakafdækning mv. 

T8 

[35-40 min] 

Sirenevarsling aktiveret(alle skal blive inden døre og lukke vinduer og ventilation) samt 

evt. evakuering. 

Beredskabsstyrelsen tilkaldes og der vurderes med kemivagten for den videre indsats. 

T9 

[40-50 min] 

Indsatsen viser begyndende effekt og giftskyen med nitrøse gasser opløses langsomt. 

Miljøvogn fra Jægerspris ankommer og iklæder sig kemidragter 

T10 

[50-60 min] 

Der opsættes rensepunkt og kemikalie dykker indsættes. Kloak afdækkes og slukningsvand 

inddæmmes. 

T11 

[60-75 min] 

Branden er slukket og efter kontakt med BRS kemivagt, afvarsles sirenevarslingen.  

T12 

[75-90 min] 

Klargøring af opsamlingsmateriel af slukningsvand og resterende upåvirkede produkter  

T13 

[90-slut min] 

I samarbejde med BRS og Henriksens shipping afsluttes skadestedet og overdrages til 

politiet 

 

Forudsætninger for indsats, model 2a 

Første udrykning 

Hundesteds tanksprøjte (1+3), responstid på 7 min 

Indsatsleder, responstid på 18 min 

 

Supplerende udrykning 

Jægerspris miljøvogn (2), responstid på 30 min 

Frederiksværk tanksprøjte (1+3) og tankvogn (2), responstid på 20 min 

 

Vurdering af vandbehov, model 2A 

Tilstrækkeligt 
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Forebyggelsesinitiativer, model 2a 

Forebyggelsesinitiativer 

Eksisterende forebyggelse: 

 

Fremtidig forebyggelse: 

 

Bemærkninger: 

 

Der er endnu ikke nedsat en forebyggende afdeling, hvorfor fremtidig forebyggelsesinitiativer ikke kan 

beskrives. Dette beskrives så snart en forebyggende afdeling er nedsat. 

 

Konklusion på indsats, model 2a 

Personredning  Autosprøjte ankommer efter 7 min 

Brandspredning  
Det er risiko for brandspredning 

Vandforsyning  
Ingen vandmangel 

Mandskab  
Tilstrækkeligt mandskab i førsteudrykning  

Responstid  
Responstid for førsteudrykningskøretøj er mindre 10 minutter 

Ledelse  

Indsatsleder kan gennemføre delvist indsatsledelse under 

fremkørsel, og er ankommet efter eller over 20 minutter efter 

første udrykningskøretøj. Mangle på indsatslederen har væsentlig 

betydning for indsatsen 

Kemi   
2 mand i kemikalieindsatsdragt før 45 minutter. 

 

Udslip med direkte kontakt vil påfører miljøet skade. 

Indsatslederen sene ankomst til skadestedet vil resulterer større tab af værdier og i et unødigt mere 

forbrug af ressourcer 
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Bilag 2 Møde- og alarmeringsplaner 

 

Emne Adresse postnr. By 

A. Henriksen Shipping Færgevejen 6 3390 Hundested 

Asserbo Plantage 
   Baunegården Bavnestedet 201 3500 Værløse 

Biogen Idec Biogen Idec Alle 2 3400 Hillerød 

Chempilots Rugmarken 24-26 3520 Farum 

Denova Havnevej 25 3300 Frederiksværk 

Flyvestation Værløse 

  

Værløse 

Frederiksborg Slot Frederiksborg Slot 3400 Hillerød 

Frederiksborg Slot, Badstueslottet Frederiksborg Slotspark 3400 Hillerød 

Haldor Topsøe Heimdalsvej 6 3600 Frederikssund 

Haldor Topsøe Centervej 3600 Frederikssund 

Herredsvejen 2 Herredsvejen 2 3400 Hillerød 

Jægerspris Skovdistrikt, Færgelunden 

  

Jægerspris 

Jægerspris Skovdistrikt, Nordskoven 
  

Jægerspris 

Jægerspris Skovdistrikt, Slotshegnet 

  

Jægerspris 

Jægerspris Skydeterræn 
  

Jægerspris 

Jægerspris Slot Slotsgården 20 3630 Jægerspris 

Klaus Nars Holm Klaus Nars Holm 3520 Farum 

Knud Rasmussens Hus Knud Rasmussensvej 9 3390 Hundested 

Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris 

Liseleje Plantage 
   Melby Overdrev 

   Minedepot, St. Dyrehave Københavnsvej 63-65 3400 Hillerød 

Nitratfilmarkivet Herredsvej 3400 Hillerød 

Nordsjællands Hospital, Frederikssund Frederikssundsvej 3 3600 Frederikssund 

Nordsjællands Hospital, Hillerød Helsevej 2 3400 Hillerød 

Novo Nordisk, Hillerød Brennum Park 3400 Hillerød 

Psykriatisk Hospital, Hillerød Dyrehavevej 3400 Hillerød 

Selsø Slot Selsøvej 30A 4050 Skibby 

Stålvalseværket (Dansteel og Duferco) Havnevej 33 3300 Frederiksværk 

Tisvilde Hegn 

   Willumsens Museum Jenriksvej 4 3600 Frederikssund 

 
Denne liste er et udtryk over objekter med særlige forhold, eks. virksomheder omfattet af Serveso-
direktivet, særlige adgangsveje, brandfarligt oplag, risiko for stor brandspredning, store værdier og lign, 
hvorfor der er lavet/skal laves planer for alarmering, opmarch, adgangsforhold, vandforsyning, 
værdiredning og lign. 
Objekterne markeret med fed skrift, er objekter, hvortil der tilkaldes særligt materiel og/eller ekstra 
mandskab fra andre beredskaber. 
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Bilag 3 Uddannelsesplaner og målbeskrivelser for uddannelse 

af mandskabet 
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Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016  

Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle 
kompetencerne for indsatspersonalet ved de kommunale redningsberedskaber.  

Deltagelse i den årlige vedligeholdelsesuddannelse Indsats er obligatorisk for alt personel, der 
udfører brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab. Dette gælder såvel 
ansatte og frivillige, som brandmænd, holdledere og indsatsledere. Alt indsatspersonale, som 
virker indenfor fagområde Indsats, skal således hvert år gennemgå mindst 24 timers 
vedligeholdelsesuddannelse (12 øvelser af 2 timer), som fastsættes af Beredskabsstyrelsen.  

Det enkelte kommunale redningsberedskab skal planlægge, gennemføre og evaluere sin 
vedligeholdelsesuddannelse med udgangspunkt i nedenstående målbeskrivelser. 
Redningsberedskabet skal dog tilpasse aktiviteterne efter lokale forhold og behov, således at 
vedligeholdelsesuddannelsen bliver til størst mulig gavn for henholdsvis brandmænd, holdledere 
og indsatsledere i det enkelte beredskab.  

For hver øvelse kan der således indlægges elementer, som særligt træner Indsatslederen og 
Holdlederen i deres opgaver.  

Redningsberedskabet kan vælge at differentiere uddannelsesforløbet for det manuelle niveau, 
holdleder- og indsatslederniveauet. Det vil sige, at der kan vælges forskellige øvelser til de 
forskellige niveauer, ligesom der under gennemførelsen af de enkelte øvelser kan sættes fokus på 
forskellige elementer i øvelsen afhængig af hvilke personalegrupper, som deltager.  

I den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse skal redningsberedskabet søge at:  

 inddrage identificerede risikoelementer i kommunen – herunder at træne samarbejdet med 
lokale risikobetonede virksomheder,  

 inddrage kommunens beredskabsplaner – herunder at træne samarbejdet med relevante 
forvaltninger i kommunen,  

 træne samarbejdet med andre dele af redningsberedskabet – herunder både 
nabokommuner og Beredskabsstyrelsen,  

 vælge øvelser, der bedst muligt imødekommer kommunens samlede kompetencebehov,  
 vælge øvelser, der bedst muligt imødekommer den enkelte ansattes individuelle behov for 

kompetenceudvikling,  

 vælge en hensigtsmæssig vekslen mellem teoretiske lektioner og praktiske øvelser,  
 træne samarbejdet med andre relevante myndigheder  
 holde særligt fokus på sikkert og sundt arbejdsmiljø   

 

Beredskabsstyrelsen opfordrer til, at den uddannelsesansvarlige tilrettelægger og gennemfører 
øvelserne under hensynstagen til følgende fire overordnede, pædagogiske principper:  

1. Øvelsen skal være praksisnær  
2. Øvelsen skal lægge op til samspil og samarbejde  
3. Øvelsen skal indeholde og udfordre deltagernes refleksion  
4. Øvelsen skal involvere og aktivere deltagerne  

Principperne er en del af det læringssyn som Beredskabsstyrelsen lægger til grund for 
uddannelsesvirksomheden. Du kan læse meget mere om principperne og om læring og 
undervisning i redningsberedskabet her:  

http://brs.dk/uddannelse/kurser/kursuskatalog/Documents/Infodok/Brugsoghaandbog.pdf  
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Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2016 består af to dele:  

 Del et omhandler træning af emner fra Indsatsuddannelsen.  
 Del to omhandler emner, som er tilpasset lokale forhold i kommunen.  

 

Når vedligeholdelsesøvelserne gennemføres bør den uddannelsesansvarlige prioritere i indholdet 
alt efter mandskabets behov og for at tilpasse det til de minimum 120 minutter pr. øvelse.  

Alle indholdstemaerne skal indgå i uddannelsesforløbet, men i planlægningen og gennemførelsen 
sker den præcise vægtning imellem indholdstemaerne, således at uddannelsen bedst opfylder 
indsatslederens, holdlederens og mandskabets uddannelsesmæssige behov ift. løsning af de lokale 
operative opgaver.  

Det kommunale redningsberedskabs uddannelsesplanlægger inddrager egne lokale bestemmelser i 
uddannelsens planlægning, gennemførelse og evaluering. De lokalt tilrettelagte lektioner/øvelser 
giver det enkelte redningsberedskab yderligere mulighed for at sætte fokus på særlige lokale 
forhold i kommunen.  

Enkelte lektioner kan gennemføres sammen og/eller i forlængelse af hinanden, hvis læringen samt 
helhedsforståelsen hos deltageren på denne måde øges.  

Beredskabsstyrelsen, Center for Uddannelse ønsker god fornøjelse med øvelserne for 2016.  

PS. Dokumentet kan med fordel printes i praktisk A5, hæfteformat.  
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Del 1 – Træning af emner fra Indsatsuddannelsen  

De overordnede kompetencemål for øvelserne 1 til 8 er træning af personellets kompetencer 
erhvervet gennem Grund- og Funktionsuddannelse Indsats. Uddannelsesplanlæggeren skal 
prioritere, udvælge og strukturere de specifikke og relevante områder i indholdstemaerne, da 
beskrivelsen her indeholder mere end to timers uddannelse for hver øvelse. Gældende 
uddannelsesplaner for Indsatsuddannelsen kan findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside under 
uddannelse.  

Instruktørforudsætningerne for hver øvelse betyder at, der fremover skelnes mellem øvelser som varetages 
af personer med holdlederuddannelse uden instruktøruddannelsen, øvelser som varetages af personer 
med en godkendt instruktøruddannelse som f.eks. hjælpeinstruktør eller VGUDD og til sidst øvelser som 
varetages af personer med særlige instruktørkompetencer som f.eks. røgdykkerinstruktør eller HAT 
instruktør. 

 

Øvelse  Kompetencemål  Indholdstemaer  

1  Deltageren kan i sit arbejde som 
brandmand selvstædigt og under 
anvendelse af de nødvendige tekniske og 
taktiske færdigheder medinddrage de 
fysiske, psykiske og sikkerhedsmæssige 
aspekter i løsningen af forskellige 
røgdykkeropgaver  

Kompetencemål 11 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Instruktørforudsætning: Holdleder med godkendt 
instruktøruddannelse + instruktør i Brandforløb og 
overtænding  

 

 Brandforløb og overtænding

 Opstilling og betjening af 

overtryksventilator  

Du kan læse mere om emnet i:  

Kompendium i Taktisk brandventilation  

2  Deltageren kan i samarbejde med andre 
løse de forskellige CBRN opgaver uden for 
område med direkte kontakt på 
skadestedet under anvendelse af 
grundlæggende tekniske og taktiske 
færdigheder  

Kompetencemål 8 fra Grunduddannelse Indsats  

Instruktørforudsætning: Holdleder  

 

 Skadestedets opbygning og de 
opgaver der løses ved CBRN-

hændelser  

 Iklædning af personlig 
beskyttelsesudstyr og oprettelse af 

rensepunkt  
 Kompetenceudviklende 

øvelsesopgaver med en CBRN-

hændelse med fokus på oprettelse af 
rensepunkt og etablering af 

afspærring og depoter i 
indsatslignende situationer  

Du kan læse mere om emnet i:  

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske 
stoffer  

3  Deltageren kan selvstændigt og i 
samarbejde med andre håndtere 
livsvigtige funktioner og minimere 
livstruende skaders udvikling ved hjælp af 
undersøgelses- og/eller 

 

 Skadestedslære, redningskæden samt 

kompetenceforhold og samarbejde på 
skadestedet  

 Håndtering af den tilskadekomne, akut 
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arbejdsprocedurer, herunder foretage 
eventuel påkrævet flytning og/eller 
transport af den tilskadekomne.  

Kompetencemål 2 fra Grunduddannelse Indsats  

Instruktørforudsætning: Instruktør i håndtering af 
tilskadekomne 

undersøgelse og behandling  

Der henvises til:  

Emnehæfterne om Håndtering af tilskadekomne – 5 stk  

4  Deltageren kan selvstændigt varetage 
arbejdsfunktionerne ved indsats overfor 
alle typer uheld med forskellige 
transportmidler og i samarbejde med 
andre frigøre fastklemte personer.  

Kompetencemål 4 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Instruktørforudsætning: Holdleder + evt. 
frigørelseskursus.  

 

 Frigørelsesarbejdet ved trafikuheld 

med større køretøjer som lastvogne, 
busser og toge  

 Frigørelsesarbejdet ved komplekse 

trafikuheld 

Du kan læse mere om emnet i:  

Vejledning: Indsats ved uheld med El-køretøjer  

Og branchevejledning om brug af skæremaskiner og 
hydraulisk redningsmateriel  

5  Deltageren kan selvstændigt begå sig på 
et skadested, indgå i arbejdet, løse 
brandmandens opgaver og efterleve de 
sikkerhedsmæssige forskrifter i 
redningsberedskabet.  

Kompetencemål 1 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Instruktørforudsætning: Holdleder  

 

 Redningsberedskabets personel og 
risikobaseret dimensionering  

 Befalingsmodtagelse og principperne 

for befalingsmodtagelse  
 Øvrige beredskaber der samarbejder 

med redningsberedskabet  
 Fordeling af opgaverne på skadestedet 

– udrykningsstyrkens opgaver på 

leder- og manuelt niveau (fra 

Grunduddannelse Indsats Kompetencemål 1)  

Du kan læse mere om emnet i:  

Retningslinjer for indsatsledelse  

6  Deltageren kan selvstændigt og i 
samarbejde med andre virke som 
røgdykker og på en sikkerhedsmæssig 
forsvarlig måde løse brandsluknings- og 
redningsopgaver i forskellige bygninger og 
andre konstruktioner.  

Kompetencemål 12 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Instruktørforudsætning: HL- uddannet + 
røgdykkerinstruktør  

 
 Slukning af brand i flere rum  

 Afsøgningsteknikker og redning i flere 

rum  

Du kan læse mere om emnet i:  

Elevhæfte til Indsats: Røgdykning  

Og seneste Branchevejledning på BAR Transport og 
engros  

7  A.  

Deltageren kan selvstændigt og i 
samarbejde med andre løse de forskellige 
CBRN opgaver på skadestedet under 
anvendelse af de nødvendige tekniske og 
taktiske færdigheder.  

 

 Kemikaliedykning og personel- og 
materielrensepunkt ved hændelser 

med farlige stoffer.  

 Indsatstaktik ved hændelser med 
radioaktive stoffer eller kilder og 
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Kompetencemål 6 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Instruktørforudsætning: Holdleder  

biologiske hændelser  

Du kan læse mere om emnet i:  

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske 
stoffer  

B.  

Deltageren kan selvstændigt anvende 
åndedrætsbeskyttelsesudstyret som 
personligt sikkerhedsudstyr i forbindelse 
med løsningen af de forskellige opgaver 
på et skadested.  

Kompetencemål 5 fra Grunduddannelse Indsats  

Instruktørforudsætning: Holdleder  

 

 Betjening af trykluftsapparat  

 Åndedræt og åndedrætsgifte  
 Tilvænning og arbejde med apparat 

på ved løsning af indsatsrelaterede 
opgaver  

 Kompetenceudviklende 
øvelsesopgaver med apparat på og 

med fokus på høj fysisk belastning i 

indsatslignende situationer  

Du kan læse mere om emnet i:  

Elevhæfte til Indsats om Røgdykning  

Og seneste Branchevejledninger på BAR Transport og 
engros  

C.  

Deltageren kan i forskellige 
redningssituationer, selvstændigt og i 
samarbejde med andre gennembryde 
bygningsmaterialer, løfte tunge byrder og 
afstive bygninger for at redde personer 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

Kompetencemål 2 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Instruktørforudsætning: Holdleder  

 
 Afstivning af bygninger med 

sammenstyrtningsfare  
 Prioritering af arbejdet med skader 

med stort omfang  

Du kan læse mere om emnet i:  

Emnehæfte til Indsats om Båreholdets arbejde mv.  

8  A.  

Deltageren kan virke som kemikaliedykker 
og i samarbejde med andre løse rednings-
, opsamlings-, og tætningsopgaver i 
område med direkte kontakt.  

Kompetencemål 7 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Instruktørforudsætning: Holdleder med godkendt 
instruktøruddannelse  

 
 Indsatstaktik ved hændelser med 

fordråbede gasser  

 Arbejdet ved hændelser med farlige 
stoffer  

Du kan læse mere om emnet i:  

Elevhæfte om kemikaliedykning  

Branchevejledning om personligt beskyttelsesudstyr for 
brand og redningsmandskab ved uheld med farlige stoffer 
på BARTRANSPORTOGENGROS.dk  

B.  

Deltageren kan i samarbejde med andre 
redde personer fra løst oplag, fra 
produktionsanlæg og ifbm 
oversvømmelser under anvendelse af de 
nødvendige tekniske og taktiske 
færdigheder.  

 

 Rednings- og lænsningsopgaver ift. 

oversvømmelse.  

Du kan læse mere om emnet i:  

Vejledning: Indsats i forbindelse med spildevand  

Og branchevejledning om sundhedsrisici ifm arbejde med 
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Kompetencemål 5 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Instruktørforudsætning: Holdleder med godkendt 
instruktøruddannelse  

spildevand  

C.  

Deltageren kan selvstændigt varetage 
arbejdsfunktionerne ved indsats overfor 
alle typer uheld med forskellige 
transportmidler og i samarbejde med 
andre frigøre fastklemte personer.  

Kompetencemål 4 fra Funktionsuddannelse Indsats  

Instruktørforudsætning: Holdleder + evt. 
frigørelseskursus.  

 

 Kompetenceudviklende opgaver ved 
frigørelse af personer fra personbiler i 

indsatslignende situationer – med 

særlig fokus på Håndtering af 
tilskadekomne  

Du kan læse mere om emnet i:  

Vejledning: Indsats ved uheld med El-køretøjer  

Og branchevejledning om brug af skæremaskiner og 
hydraulisk redningsmateriel  
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Del 2 – Lokalt tilrettelagte øvelser  

Øvelserne 9, 10, 11 og 12 tilrettelægges lokalt og lægger op til inddragelse af lokale elementer fra 
kommunens risikobaserede dimensionering, eksempelvis lokaliteter eller scenarier af særlig betydning eller 
stor kompleksitet. 

Øvelse  Indhold  

9  Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre inddrage kendskab til 
identificerede risikoelementer i kommunen og løse brandsluknings-, CBRN eller 
redningsopgaver.  

Det kommunale redningsberedskabs uddannelsesplanlægger opfordres til, at inddrage 
egne lokale bestemmelser i øvelsens planlægning, gennemførelse og evaluering. De 
lokalt tilrettelagte lektioner/øvelser giver det enkelte redningsberedskab yderligere 
mulighed for at sætte fokus på særlige lokale forhold i kommunen.  

10  Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre inddrage kendskab til 
identificerede risikoelementer i kommunen og løse brandsluknings-, CBRN eller 
redningsopgaver.  

Det kommunale redningsberedskabs uddannelsesplanlægger opfordres til, at inddrage 
egne lokale bestemmelser i øvelsens planlægning, gennemførelse og evaluering. De  

lokalt tilrettelagte lektioner/øvelser giver det enkelte redningsberedskab yderligere 
mulighed for at sætte fokus på særlige lokale forhold i kommunen.  

11  Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre inddrage kendskab til 
identificerede risikoelementer i kommunen og løse brandsluknings-, CBRN eller 
redningsopgaver.  

Det kommunale redningsberedskabs uddannelsesplanlægger opfordres til, at inddrage 
egne lokale bestemmelser i øvelsens planlægning, gennemførelse og evaluering. De 
lokalt tilrettelagte lektioner/øvelser giver det enkelte redningsberedskab yderligere 
mulighed for at sætte fokus på særlige lokale forhold i kommunen.  

12  Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre inddrage kendskab til 
identificerede risikoelementer i kommunen og løse brandsluknings-, CBRN eller 
redningsopgaver.  

Det kommunale redningsberedskabs uddannelsesplanlægger opfordres til, at inddrage 
egne lokale bestemmelser i øvelsens planlægning, gennemførelse og evaluering. De 
lokalt tilrettelagte lektioner/øvelser giver det enkelte redningsberedskab yderligere 
mulighed for at sætte fokus på særlige lokale forhold i kommunen.  
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Øvelsesliste 2016 for brandmandskab med ansættelse Falck 

Øvelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mødetid: 

Hillerød   
21-
maj 

20-
jan 

28-
sep 

09-
mar   

27-
apr 

21-
maj 

27-
aug 

27-
aug 

26-
okt 

30-
nov Ondage: 18-20 

    
28-
maj 

03-
feb 

05-
okt 

16-
mar   

04-
maj 

28-
maj 

03-
sep 

03-
sep 

02-
nov 

07-
dec 

Lørdage: 08-12 
(dobbelt øvelse) 

    
04-
jun           

04-
jun 

10-
sep 

10-
sep       

Helsing
e   

10-
maj 

26-
jan 

13-
sep 

15-
mar   

12-
apr 

10-
maj 

14-
jun 

14-
jun 

11-
okt 

15-
nov Mødetid: 

    
11-
maj 

17-
feb 

21-
sep 

16-
mar   

20-
apr 

11-
maj 

15-
jun 

15-
jun 

12-
okt 

16-
nov 2 timers: 19-21 

                          
4 timers: 18 -22 
(dobbelt øvelse) 

                            

Gilleleje   
04-
okt 

01-
mar 

06-
sep 

06-
dec   

05-
apr 

03-
maj 

02-
feb 

07-
jun 

07-
jun 

01-
nov Mødetid: 

                          2 timer: 19-21 

                          
4 timers: 18 -22 
(dobbelt øvelse) 

                            

Farum   
06-
feb ? 

01-
okt 

09-
jan   

07-
maj 

05-
mar 

05-
mar 

03-
sep 

03-
sep 

05-
dec Mødetid: 

    
24-
feb ? 

12-
okt 

20-
jan   

18-
maj 

16-
mar 

16-
mar 

14-
sep 

14-
sep 

16-
dec 

Lørdage 9-11/ 9-13 
ved 4 timers 

                          
onsdage 18-20/18-
22 ved 4 timers 

                          
Øvelse 3 er HAT, 
afventer instruktør 

Egedal   
02-
feb 

05-
jan 

*03-
maj 

01-
mar   

09-
jun 

06-
sep 

*03-
maj 

05-
apr 

04-
okt 

01-
okt 

Mødetid: kl.18.30 til 
20.30 

    
25-
feb 

21-
jan 

*19-
maj 

17-
mar   

16-
jun 

15-
sep 

*19-
maj 

21-
apr 

27-
okt 

17-
okt 

* Dobbelt øvelse 
.18.00 - 22.00 
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Øvelsesliste 2016 for brandmandskab ansat ved Frederiksborg 

Brand og Redning 

 
Januar  Ingen Øvelse  

01. Februar Jægerspris  
03. Februar 
Frederikssund  
08. Februar Skibby  
10. Februar 
Frederiksværk  
23. Februar Slangerup  
24. Februar Hundested  

Deltageren kan selvstændigt begå sig på et skadested, indgå i arbejdet, løse 
brandmandens opgaver og efterleve de sikkerhedsmæssige forskrifter i 
redningsberedskabet.  
Scenarie 5  

02. Marts Frederikssund  
07. Marts Jægerspris  
09. Marts Frederiksværk  
14. Marts Skibby  
15. Marts Slangerup  
16. Marts Hundested  

Lokalt tilrettelagt lektion/øvelse  
som særligt fokuserer på et eller flere elementer i kommunens  
Risikobaserede dimensionering  
Scenarie 9  

04. April Jægerspris  
06. April Frederikssund  
11. April Skibby  
13. April Frederiksværk  
19. April Slangerup  
20.April Hundested  

Lokalt tilrettelagt lektion/øvelse  
som særligt fokuserer på et eller flere elementer i kommunens  
Risikobaserede dimensionering  
Scenarie 10  

02. Maj Jægerspris  
04. Maj Frederikssund  
09. Maj Skibby  
11. Maj Frederiksværk  
17. Maj Slangerup  
18. Maj Hundested  

Lokalt tilrettelagt lektion/øvelse  
som særligt fokuserer på et eller flere elementer i kommunens  
Risikobaserede dimensionering  
Scenarie 11  

01. juni Frederikssund  
06. juni Jægerspris  
13. Juni Skibby  
15. Juni Frederiksværk  
21. Juni Slangerup  
22. Juni Hundested  

Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere livsvigtige 
funktioner og minimere livstruende skaders udvikling ved hjælp af 
undersøgelses- og/eller arbejdsprocedurer, herunder foretage  
eventuel påkrævet flytning og/eller transport af den tilskadekomne.  
Scenarie 2  

Juli  ”SommerFerie”  

August  Emne tilgår  

September  Emne tilgår  

Oktober  Emne tilgår  

November  Emne tilgår  

December  Emne tilgår  
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Efteruddannelse af holdledere 

 

Formålet med uddannelsen er at give holdledere de fornødne kompetencer, for at 

kunne varetage den tekniske ledelse på et skadested, indtil indsatslederen møder 

frem og overtager.  

Uddannelsen tilbydes alle holdledere. 

 

Holdleder som leder af den tekniske indsats 

I henhold til § 8 i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 

skal den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested efter kommunalbestyrelsens bestemmelse varetages 

af en indsatsleder eller en holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer. Efter denne 

bestemmelse skal der altid være en person til stede til at varetage den tekniske ledelse af en indsats, 

uanset om der er tale om en større eller en mindre hændelse. I situationer, hvor der ikke er en indsatsleder 

til stede på et skadested, vil det således være holdlederen, der varetager den tekniske ledelse af indsatsen.  

Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvad der er ”fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer” 

for de holdledere, der varetager den tekniske ledelse af en indsats. 
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Mål: 

Ved uddannelsens afslutning skal deltageren: 

 Kunne situationsbedømme på et større skadested 

 Kunne definere og fastlægge et fareområde 

 Kunne lave en første indsats ud fra et prioriteret opgavesæt 

 Kunne anmode om tilkald af ekstra styrker (begrundet via radio opkald) 

 Kunne lave overlevering af indsats til Indsatsleder, med situationsbedømmelse og opgavesæt 

 Have kendskab til tværfagligt samarbejde (ISL politi og KOOL) 

 Have kendskab til juridiske forhold vedr. indsats forløb 

Indhold: 

 Indsatsledelse, herunder situationsbedømmelse 

 Tilkald af assistance og rekognoscering 

 Overdragelse til indsatsleder 

 Servicemål Frederiksborg Brand og Redning. 

 Særlige juridiske forhold 

Tid: 16 timer 

Særlige bestemmelser:  

Deltagere:  

Funktionsuddannelse Brand eller Funktionsuddannelse Indsats og Holdleder Brand. Det 

forudsættes endvidere, at den pågældende er vurderet egnet til at varetage den tekniske 

ledelse af indsatsen på et skadested, jf. Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt 

redningsberedskab. 

Kontrol:  

Deltagernes viden og færdigheder vurderes gennem hele uddannelsesforløbet. 

Uddannelsesbevis:  
Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemgået uddannelsen med et 
tilfredsstillende resultat, jf. de generelle bestemmelser. Bevises udstedes af, og er kun gældende for 
arbejdet ved Frederiksborg Brand og Redning 

Vedligeholdelsesuddannelse:  

Vedligeholdes årligt i forbindelse med de 12 årlige øvelser 
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Emneoversigt 

Lek.nr tid Emne Indhold 

1 60 min Introduktion Orientering om uddannelsens formål 

uddannelsens indhold  

forventninger 

2 120 min Situationsbedømmelse Første indsats ud fra et prioriteret 

opgavesæt,  

fareområde,  

tværfagligt samarbejde,  

ressourcebehov 

overlevering til indsatsleder 

3 180 min Indsatsjura  

4 120 min Radiobetjening Radiobetjening 

radiodisciplin 

Materiel- og logføring 

 

5 420 min Indsatser Planspil 

indsatsøvelser 

6 60 min Afslutning/evaluering Skriftlig evaluering 
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Lek.nr. 

Tid 

Emne Mål Henvisninger Bemærkninger 

1 Orientering om formål, 

uddannelsen, indhold og 

forventninger 

Ved lektionens afslutning skal deltageren være orienteret om 

servicemål for Frederiksborg Brand og Redning iht. den Risikobaseret 

dimensioneringsplan. 

 

Deltageren skal endvidere have kendskab til: 

- forventningerne til holdlederen ved Frederiksborg Brand og 
Redning 

- udrykninger hvor Indsatslederen kan risikere at ankomme 
senere end den primære udrykningsenhed 

- afslutning af indsatser 
-  

Til sin rådighed har deltageren det udleverede kompendium 

 

Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren: 

- Kan gengive kursets formål 
- overordnet kan gengive de relevante udpluk af servicemål for 

Frederiksborg Brand og Redning iht. den Risikobaserede 
dimensionering 

- Kan gengive situationer hvor Indsatslederen kan ankomme 
senere en den lokale slukningsenhed 

- kan gengive afslutningsprocedure ved Indsatser 
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Lek.nr. 

Tid 

Emne Mål Henvisninger Bemærkninger 

2 Første indsats ud fra et 

prioriteret opgavesæt, 

fareområde, tværfagligt 

samarbejde, ressourcebehov 

og overlevering til 

indsatsleder. 

 

Ved lektionens afslutning, skal deltageren kunne foretage en 

situationsbedømmelse på et større skadested, samt lave en 

førsteindsats ud fra et prioriteret opgavesæt, fastsætte et fareområde 

og formidle det tværfagligt, kunne foretage vurdering ud fra sin 

førsteindsats, om der bliver et yderligere ressourcebehov samt ved 

Indsatslederens fremmøde, skal Holdlederen kunne gøre rede for sin 

førsteindsats, og fremlægge et opgavesæt. 

 

Til sin rådighed har deltageren det udleverede kompendium, samt 

actioncard/lommekort 

 

Deltageren skal være orienteret om: 

 forskellen på første- og endelig indsats 

 formålet det det tværfaglige samarbejde 

 tidsfrister 

 holdlederens rolle efter overlevering til Indsatslederen 

 at endelig indsats kan ændres fra første indsatsen 
 

Deltageren skal kunne:  

 situationsbedømme og prioritere 

 lave et prioriteret opgavesæt 

 lave en overlevering til Indsatslederen over løste og uløste 
opgaver 

 5 punkts befalingens opbygning og anvendelse og anvende 
denne  

 bedømme og fastsætte et fareområde 

 tværfagligt samarbejde omkring fareområde og 
førsteindsatsen 
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Lek.nr. 

Tid 

Emne Mål Henvisninger Bemærkninger 

3 Indsatsjura 

 

Ved lektionens afslutning skal deltageren have kendskab til regler og 

procedure vedr.  

 afbrænding af bål og affald 

 markskader 

 Tilkald af miljøvagt 

 Beredskabsloven §20 og §21 

 Skadeservice 

 Tilkald af ekstra styrker/ entreprenører/ samarbejdspartnere 
 

Til sin rådighed har deltageren det udleverede kompendium, med 

uddrag af relevante regelsæt. 

 

Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren: 

 kan gengive Indsatslederens rolle ved et hvert skadested 

 kan gengive at afbrændingsreglerne findes som et 
opslagsværk 

 kan gengive ulovlig afbrænding kun slukkes når det udgør en 
fare eller gene, samt når det ønskes af politiet. 

 kan gengive at ulovlig afbrænding kan anmeldes til politiet 
 

Bekendtgørelse 

om 

brandværns-

foranstaltninge

r ved 

afbrænding i 

det fri af halm, 

kvas, 

haveaffald og 

bål m.v. 

Beredskabslove

n 

Miljølovgivnin-

gen 

Forsikringsregl

er 

- Afbrænding af 

haveaffald 
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Lek.nr. 

Tid 

Emne Mål Henvisninger Bemærkninger 

4 Radiobetjening, 

radiodisciplin 

Materiel- og logføring 

 

Ved lektionens afslutning, skal deltageren kunne foretage korrekt 

radiobetjening, benytte den rette radiodisciplin 

samt lave en udførlig materiel- og logføring  

Deltageren skal endvidere være orienteret om: 

- Indsatslederens brug af SINE 

- Indsatslederens brug af radiotavshed (pga. tværfaglige møder) 

 

Til sin rådighed har deltageren det udleverede kompendium, samt 

SINE informations opslag 

 

Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren kan: 

 skifte imellem skadestedssæt, TMO/DMO 

 skifte mellem talegrupper og skadestedssæt 

 anvende den rette radiokommunikation 

 føre en korrekt materiel og mandskabslog 
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5 Planspil/indsatsøvelser: 

”indsatsleder ej mødt” 

 

Ved lektionens afslutning, skal deltageren kunne foretage 

førsteindsats uden indsatslederens tilstedeværelse. Deltageren skal 

endvidere kunne: 

 lave situationsbedømmelse 

 definere et fareområde - overlevere det tværfagligt 

 lave en første indsats 

 overlevere indsats og opgavesæt til Indsatsleder 
 

Til sin rådighed har deltageren det udleverede kompendium, 

actionkort/ lommekort, samt planspil 

 

Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren: 

 foretager situationsbedømmelse 

 definere fareområde 

 indsætter sin udrykningsenhed i overensstemmelse med sin 
situationsbedømmelse 

 vurderer behov for yderligere mandskab 

 foretager tilbagemelding til vagtcentral/indsatsleder 
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6 Evaluering og afslutning 

 

Ved lektionens afslutning, skal deltageren lave en skriftlig evaluering 

af kurset. 

 

Til sin rådighed har deltageren et evalueringsskema 

 

Evalueringsskemaet følges op af en evt. mundtlig evaluering af kursus  

  

 

 

 

 


