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Bilag 2  

Notat vedr. det Supplerende Frivillige Beredskab for det fælles 

beredskab Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal, Halsnæs og Frederikssund 

Kommuner. 

 
 
 
Kortet viser hvor de frivilliges hjemsteder og lokaliteter er placeret. 
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Sammenlægning af de seks kommuners Supplerende Frivillige Beredskab vil skabe et nyt og mere robust 

Supplerende Frivilligt beredskab ved Frederiksborg Brand og Redning. 

Der er i den risikobaserede dimensionering for kommunerne beskrevet, at der skal være et Supplerende 

Frivilligt Beredskab til rådighed, der bl.a. skal kunne støtte op ved større hændelser herunder hændelser i 

forbindelse med vejrligsskader som kraftig storm, skybrud m.v. 

Det Supplerende Frivillige Beredskab vil således i høj grad blive inddraget i dimensioneringsprocessen for 

Frederiksborg Brand og Redning og vil blive en naturlig del af det fælles beredskab.  

Et godt samarbejde med Det Supplerende Frivillige Beredskab vil blive prioriteret højt i Frederiksborg Brand 

og Redning, 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. De 

frivillige beredskabers lokaliteter er for nuværende Farum, Frederikssund, Hundested og Ølstykke.  

Furesø, Egedal, Frederikssund og Halsnæs Kommuner råder alle i dag over et Supplerende Frivilligt 
Beredskab. I Egedal, Frederikssund og Halsnæs Kommuner har Det Supplerende Frivillige Beredskab indgået 
samarbejdsaftale med de nævnte kommuner. Hillerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med 
Frederiksund-Halsnæs om tilknytning til det Supplerende Frivillige Beredskab Frederikssund-Halsnæs. 
Furesø Kommune har alene indgået samarbejdsaftale om kreds- og vicekredsleder. 
 
I det fælles beredskab Frederiksborg Brand og redning vil samarbejdsaftalerne blive harmoniseret ligesom 
det skal undersøges om der er grundlag for at etablere et Supplerende Frivilligt Beredskab i Gribskov 
Kommune. 
 
Furesø har pt. 25 frivillige, hvoraf 17 er aktive. 
De frivillige i Furesø Kommune er opdelt i fire områder: 
1.  Vejrligsgruppe - Deltager som KST hjælpere på kommunens lokalt oprettede KST ved særlige 
vejrhændelser. 
2.  Eftersøgnings - og kommunikationsgruppe – pt. ikke aktiv 
3.  Forplejningsgruppe - Gruppen har pt. ingen udannede frivillige 
4.  M3 (Tanksprøjte) - Brandslukning.  
De frivillige, der samtidig er ansat ved Falck har alle en opdateret uddannelse. 
 
Frederikssund-Halsnæs-Hillerød har pt. 72 aktive frivillige. 
Det Supplerende frivillige Beredskabs primære opgave er, at supplere det afhjælpende beredskab i 
Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommuner. Beredskabet kan også løse selvstændige opgaver, herunder 
indsatser i forbindelse med eks. vejrligs hændelser, drikkevandsforurening og lignende. 
Det Supplerende frivillige beredskab er uddannet og udstyret til at løse opgaver indenfor områderne 
Transport og logistik, Nødforsyning af drikkevand og strøm, Opsætning af lys, Fyldning af luftflasker til røg- 
og vanddykning on site, Forureningsbekæmpelse i åer, søer og mindre vandløb, Præhospital indsats 
(førstehjælp og Behandlingsplads), Følgeskadebekæmpelse og værdiredning, Brand- og redningsindsatser, 
herunder naturbrande og højderedning, Forplejning af indsatspersonale, Forplejning og indkvartering af 
borgere og Ledelsesstøtte og kommunikation. 
 
Egedal har pt. 38 aktive frivillige.  
Det Supplerende Frivillige Beredskab i Egedal Kommune skal ”sikre kommunens infrastruktur” samt 

supplere det daglige beredskab ved usædvanlige hændelser. De frivillige uddannes indenfor brand, redning, 
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førstehjælp, kommunikation og forplejning-indkvartering. (Skal kunne forpleje og indkvartere 2,5 % af 

kommunens borgere - Ca. 1000 prs.). Endvidere skal det Supplerende Frivillige Beredskab støtte op ved 

kommunale, kulturelle og foreningsmæssige arrangementer.  

Det Supplerende Frivillige Beredskab er en vigtig ressource ved komplicerede og længerevarende 

hændelser såsom vejrligshændelser. 

Det er endvidere vigtigt, at Det Supplerende Frivillige Beredskab fortsat støtter ejerkommunerne ved 

kommunale, kulturelle og foreningsmæssige arrangementer..  

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. 

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”. 

De frivillige drives i høj grad af muligheden for at benytte det tekniske udstyr, samt følelsen af at netop de 

er afgørende for lokalsamfundet i ekstraordinære hændelser. 

Det er vigtigt med regelmæssige informationskampagner, samt hvervekampagner for Det Supplerende 

Frivillige Beredskab for at skabe et robust frivilligt beredskab og samfund. 
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Dimensioneringskort  
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Oversigtskort 
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 %.  

 


