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En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra de 5 beredskaber har siden principbeslutningen om 

etablering af det fælles beredskab for Gribskov, Furesø, Hillerød, Egedal, Halsnæs og Frederikssund 

kommuner, arbejdet med risikobaseret dimensionering for det fælles beredskab.  

Arbejdsgruppen har i forbindelse med arbejdet præsenteret 4 modeller for Borgmestergruppen, hvor 

model 1 beskriver og tager udgangspunkt i det nuværende beredskab i de 6 kommuner.  

De 4 modeller er udarbejdet med baggrund i de sammenskrevne risikoprofiler for Gribskov, Hillerød, 

Egedal, Furesø, Halsnæs og Frederikssund Kommuner. Med baggrund i den fælles risikoprofil og den 

tilhørende risikoidentifikation er der udarbejdet 26 repræsentative scenarier, hvor der for hvert scenarie er 

udarbejdet en kapacitetsanalyse for håndtering af det enkelte scenarie. Disse scenarieanalyser har 

efterfølgende dannet grundlag for de 4 modeller til serviceniveau, der alle af arbejdsgruppen vurderes 

beredskabsfagligt forsvarlige. 

Bedømmelsesgrundlag for arbejdet med modellerne har således været: 

 Servicemål for udvalgte hændelser 

 En samlet konklusion med baggrund i 26 scenarie- og kapacitetsanalyser 

 Automatisk udkald af mandskab og køretøjer ved forskellige hændelses typer (pickliste)  

 Illustrationer af responstid 

De 4 modeller har været forelagt Borgmestergruppen, der enstemmigt anbefaler at arbejde videre med 

implementering af model 2a. 

Dette sammenfatningsdokument beskriver det nuværende serviceniveau og Borgmestergruppens 

anbefaling af model 2a. 

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 strukturvalgtes 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. 20 minutters responstid for indsatsleder 

 Stort økonomisk potentiale 
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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 station med Kirke-Hyllinge station  
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Nuværende dimensionering 

Servicemål 

Brand- og redningsindsatser i høj risiko områder, vil første udrykningsenhed have som mål, at være fremme 

i 85% (81,61) af udkaldene indenfor 10 min. 

Brand og redningsindsatser i mellem risiko områder, vil første udrykningsenhed have som mål, at være 

fremme i 60% (59,72) af udkaldene indenfor 10 min og i 95% (92,18) af udkaldene indenfor 15 min. 

Redningsindsatser ved færdselsuheld med fastklemte, som kræver indsats af beredskabet, vil første 

udrykningsenhed have som mål, at være fremme i 75% (73,38) af udkaldene fremme indenfor 10 min og 

den gennemsnitlige responstid på under 10 min. 
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Nuværende indsættelseskapacitet 
 

Operativt mandskab Egedal 

Brandvæsen 

Frederikssund-

Halsnæs Brand- & 

Redningsberedskab 

Furesø 

Brandvæsen 

Gribskov 

Brandvæsen 

Hillerød 

Brandvæsen 

Total 

Brandstationer 

- Stenløse 

 

- Frederikssund 

- Frederiksværk 

- Hundested 

- Jægerspris 

- Skibby 

- Slangerup 

- Farum - Helsinge 

- Gilleleje 

- Hillerød 11  

brandstationer 

Frivillige brandstationer 
- Ølstykke - Højagergård 

- Nord 

- Farum   4 frivilligestationer 

Indsatsledere 2 4 2 3 6 17 indsatsledere 

Indsatslederkøretøjer 3 2 1 1 3 10 indsatslederkøretøjer 

Fuldtidsansatte 

brandpersonale 

(herunder forebyggende 

afdelinger) 

2 13 3 1 13 32 fuldtidsansatte 

Deltidsansatte 

holdledere 
2 26 7 9 9 

53 deltidsansatte 

holdledere 

Deltidsansatte brandfolk 12 61 14 29 16 
132 deltidsansatte 

brandfolk 

Frivillige 30 75 17   122 frivillige 

Køretøjer 4 18 7 7 8 44 køretøjer 

Frivilliges køretøjer 5 10 ”2”   

15 køretøjer hos de 

frivillige 

17 tilgængelige køretøjer 

for de frivillige 

Brøndredningsberedskab  Ja   Ja 
2 

brøndredningsberedskaber  

Bådberedskab  Ja Ja Ja Ja 4 bådberedskaber 

Dykkerberedskab  Ja    1 dykkerberedskab 

Højderedning  Ja   Ja 
2 

højderedningsberedskaber 

Kemikalieberedskab Ja Ja Ja  Ja 4 kemikalieberedskaber 

Miljøberedskab Ja Ja Ja Ja Ja 
5 

miljøberedskaber 

Rensepunkt Ja Ja   Ja 
3 

rensepunkter 

Trung frigørelse  Ja Ja  Ja 
3 beredskaber til  

tung frigørelse 

Vagtcentral 

Ja 

Falck 

vagtcentral 

Ja 

Egen vagtcentral 

Ja 

Falck 

vagtcentral 

Ja 

Falck 

vagtcentral 

Ja 

Falck 

vagtcentral 

4 Falck vagtcentraler 

1 egen vagtcentral 
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Det nuværende afhjælpende beredskab 
Køretøjer Antal 

                   Beredskabet er estimeret fremme indenfor 10 min. 
              Beredskabet er estimeret fremme indenfor 15 min. 
              Beredskabet er estimeret fremme indenfor 20 min. 
              Station 

 
Automobilsprøjte 

8 

 
Tankautomobilsprøjte 

6 

 
Tankvogn 

13 

 
Stige/Redningslift 

2 

 
Redningsbåd 

5 

 
Dykkerberedskab 

1 

 
Miljøvogn/trailer 

4 

 
Slangetender 

4 

 

 
HSE 

2 

 
 

Påhængsprøjte 
2 

 

Illustrationen viser den estimerede fremkommelighed, med alle de indgående kommuners beredskab. Heri 

er alle beredskaber, på nær Hillerød, dimensioneret således at afgangstiden for første udrykningskøretøj er 

5 minutter, og fremkommeligheden er 80 %. For Hillerød er afgangstiden 1 min, samt fremkommeligheden 

er 100 % grundet Hillerøds Hurtige Sluknings Enhed.  
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Illustrativ fordeling af ISL vagten 
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   Model 2a 
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Grafisk illustration af responstider 2015 & 2016 
Responstider 2015   Responstider 2016 

 

              Beredskabet er estimeret fremme indenfor 10 min. 

              Beredskabet er estimeret fremme indenfor 15 min. 

              Beredskabet er estimeret fremme indenfor 20 min. 

              Station 

Der vil være følgende ændrede servicemål 

Brand- og redningsindsatser i høj risiko områder, vil første udrykningsenhed have som mål, at være fremme 

i 75% (76,24) af udkaldene indenfor 10 min, mod nuværende 85% (81,61) af udkaldene indenfor 10 min. 

Brand og redningsindsatser i mellem risiko områder, vil første udrykningsenhed have som mål, at være 

fremme i 55% (54,03) af udkaldene indenfor 10 min og i 90% (90,28) af udkaldene indenfor 15 min, mod 

nuværende i 60% (59,72) af udkaldene indenfor 10 min og i 95% (92,18) af udkaldene indenfor 15 min 

Redningsindsatser ved færdselsuheld med fastklemte, som kræver indsats af beredskabet, vil første 

udrykningsenhed have som mål, at være fremme i 70% (67,78) af udkaldene indenfor 10 min og have en 

gennemsnitlig respons tid på under 10 min mod nuværende 75% (73,38) af udkaldene indenfor 10 min og 

den gennemsnitlig respons tid på under 10 min. 
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Dimensioneringskort 2015 & 2016 

2015    2016 

 

Køretøjs- og stationsændringer 

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

 Station Frederikssund: Vandtankvognen nedlægges og HSE tilgår 

 Station Frederiksværk: Flyttes til ny lokation og bådberedskabet nedlægges 

 Station Hundested: Vandtankvognen og slangetender nedlægges 

 Station Jægerspris: Uændret 

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

 Station Gilleleje: Vandtankvogn nedlægges, bådberedskabet opgraderes og vagtholdet ændres fra 8 

brandmænd til 6 brandmænd. 

 Station Helsinge: Slangetenderen nedlægges og vagtholdet ændres fra 8 brandmænd til 6 brandmænd. 

 Station Hillerød: Tanksprøjten som 2. udrykningsenhed nedlægges, bådberedskabet flyttes til Gilleleje, 

vandtankvogn nedlægges og vagtholdet ændres fra 14 brandmænd til 8 brandmænd. 

 Station Skibby: Vandtankvognen og slangetender nedlægges 

 Station Ballerup: Samarbejdet fortsætter 

 Station Slangerup: Nedlægges 
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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 

7 

 
Tankautomobilsprøjte 

5 

 
Tankvogn 

6 

 
Stige/Redningslift 

2 

 
Redningsbåd 

4 

 
Dykkerberedskab 

1 

 
Miljøvogn/trailer 

3 

 
Slangetender 

1 

 
HSE 

2 

 
 

Påhængsprøjte 
0 
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Fokus på ændringerne 

Lukning af Station Slangerup 

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

illustreret nedenstående. 

2015 

Kortet viser hvordan den nuværende responstiden 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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Illustrativ fordeling af ISL vagten 

 

Ovenstående illustrerer indsatsledervagtens dimensionering ved model 2a. Modellen viser at der findes en 

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

Kommune. 

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

Furesø og en del af Hillerød. 

Der vil i udrykningsområdet være op til 12 indsatsledere i vagtordning. 

Ved implementering af Model 2a og de medfølgende ændringer i beredskabsstrukturen, forventes det 

økonomiske potentiale at beløbe sig ca. kr. 3,8 millioner. 
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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 vejrligshændelse som eksempelvis stormen Bodil i december 2013. 

Det Supplerende Frivillige Beredskab har og er endvidere været 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. 

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 indenfor Frederiksborg Brand og Rednings operationsområde – de 6 ejerkommuner. Det 

Supplerende Frivillige Beredskab skal også kunne indsættes udenfor 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 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 2015 
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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 

2 +”1” 

Teknik & Miljøvogn 

2 

Containertrækker 

1 

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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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 i størrelsesorden kr. 1 million opnået 

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 kr. 500.000. 

Administrativt forventes der ligeledes at kunne frigøres ca. kr. 1 million yderligere indenfor 2-3 år ved 

naturlig afgang samt administrative tilpasninger. 

 


