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Udtalelse til RBD 2021+ fra Beredskabsstyrelsen Hovedstadens Beredskabs kommentarer til udtalelse 

Hovedstaden rummer et meget stort antal centrale objekter, for 
eksempel kongehuset og andre kulturinstitutioner, hospitaler, 
fredede bygninger m.v. Beredskabsstyrelsen har noteret, at 
Hovedstadens Beredskab har udarbejdet et stort antal 
individuelle objektplaner, der anvendes af indsatslederen og 
vagtcentralen. I visse objektplaner indgår også behovet for 
supplerende indsatsenheder. Det er dog Beredskabsstyrelsens 
opfattelse, at Hovedstadens Beredskab med fordel kan 
udarbejde egentlige møde- og alarmeringsplaner med 
naboberedskaber og det statslige redningsberedskab samt 
andre aktører på beredskabs-området, med henblik på at 
planlægge en hurtig og forsvarlig indsats, og samtidig sikre, at 
det daglige redningsberedskab kan opretholdes i tilfælde af 
samtidige hændelser. Opmærksomheden henledes på 
forsvarsministerens brev af den 15. marts 2006 til samtlige 
kommunalbestyrelser, hvori hensigtsmæssigheden af at 
inddrage Beredskabsstyrelsens ressourcer i planlægningen af 
det kommunale redningsberedskab fremhæves. 

Hovedstadens Beredskab deler ikke Beredskabsstyrelsen 
vurdering af værdien af traditionelle møde- og alarmeringsplaner, 
hvor der tilkaldes forudbestemte enheder til forudbestemte 
opgaver i forbindelse med en hændelse. 

I stedet anvender Hovedstadens Beredskab en mere dynamisk 
model for alarmering/tilkald af enheder, hvor der ved 
Vagtcentralen tages udgangspunkt i de ledige ressourcers 
placering, risikobillede mv. i det store område, der betjenes af 
Vagtcentralen. Eventuelt tilkald af enheder fra 
Beredskabsstyrelsen indgår, som anført flere steder i 
dimensioneringsplanen, også i denne vurdering. 

Herudover har Hovedstadens Beredskab udarbejdet et meget 
stort antal (flere end 1.000) planer for større eller mindre 
enkeltobjekter. Disse planer danner - sammen med en konkret 
vurdering af situation, tilgængelighed mv. på skadestedet - 
grundlag for en tilrettelæggelse af indsatsen. På denne måde 
tages et langt mere dynamisk hensyn til de mange aktuelle 
forhold, der ikke vil kunne indgå i en forud fastlagt møde- og 
alarmeringsplan. 
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For så vidt angår scenarieanalyser i afsnit 6.3. og 9.13., er der 
taget udgangspunkt i en generisk tilgang til analysen. Der er bl.a. 
fire elementer i analysen – inspiration, karakteristika, 
konsekvenser og udfordringer. Den valgte metode kan efter 
Beredskabsstyrelsens vurdering med fordel yderligere suppleres 
med særligt tidsperspektivet, herunder behovet for supplerende 
styrker. Metoden kan desuden suppleres med overvejelser om 
forebyggende tiltag. Sådanne scenarieanalyser kan samtidig 
overvejes udarbejdet i sammenhænge med de ovennævnte 
møde- og alarmeringsplaner. Beredskabsstyrelsen har fået 
oplyst, at der på vagtcentralen foreligger en række planer om 
eksempelvis forplejning og udskiftning af enheder. 

Hovedstadens Beredskab har, som Beredskabsstyrelsen skriver, 
en mere generisk tilgang til scenarieanalyser. Denne tilgang er 
dog suppleret med 31 siders scenarieeksempler ud fra specifikke 
hændelser med bl.a. behovet for supplerende styrker. 

I forhold til overvejelser om forebyggende tiltag er mange af de 
særlige eller ekstraordinære hændelser, der analyseres i 
scenarieanalysen, af en type, hvor det ikke er beredskabets 
opgave at forebygge mod disse. Det gælder f.eks. for terror, 
hændelser i metro, civile uroligheder, klimahændelser, m.m. 

Styrelsen finder, at planudkastet fremstår som et 
gennemarbejdet strategipapir, der indeholder en lang række 
relevante betragtninger. Plan har dog qua denne karakter 
overvejende mere overordnede oplysninger om 
redningsberedskabets organisation og dimensionering, 
herunder materiel. 

Beredskabet ønsker at ændre det interne fokus i Hovedstadens 
Beredskab til en behovsdrevet tilgang til bl.a. mandskabs- og 
ressourceplanlægning ud fra det aktuelle risikobillede og med 
borgeren i centrum frem for at have en 
normeringsmæssig/regelbundet tilgang. Hovedstadens Beredskab 
har derfor i RBD 2021+ bevidst holdt oplysninger om organisering, 
mandskab, køretøjer og materiel på et overordnet niveau, således 
at der er fleksible rammer at arbejde inden for. 

Beredskabsstyrelsen skal pege på, at der vedr. visse betegnelser 
og begreber er en uhensigtsmæssig uoverensstemmelse mellem 
planforslaget og Retningslinjer for indsatsledelse (REFIL). 
Beredskabsstyrelsen skal anbefale, at Hovedstadens Beredskab 
overvejer en tilpasning til de nationalt aftalte betegnelser og 
begreber. 

Hovedstadens Beredskab er enig i, at anvendelsen af enkelte 
begreber ikke er helt i overensstemmelse med de nationalt 
aftalte betegnelser og begreber. Det har ikke på noget tidspunkt 
givet anledning til forstyrrelser hverken under indsats eller i 
forbindelse med planlægnings- eller mødeaktiviteter med andre 
myndigheder. 

Hovedstadens Beredskab tager Beredskabsstyrelsens anbefaling 
til efterretning og vil i løbet af dimensioneringsplanens 
gyldighedsperiode gennemføre et arbejde med henblik på en 
eventuel harmonisering.  
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Forebyggelse  
Beredskabsstyrelsen finder det positivt, at Hovedstadens 
Beredskab har fokus på det taktisk forebyggende område. I 
forbindelse med udarbejdelse af forebyggelsesstrategien, som 
forventes forelagt Hovedstadens Beredskabs bestyrelse ultimo 
2020, skal styrelsen gøre opmærksom på Brandsikker Bolig og 
Lær Børn om Brand, som er to gratis kampagnetiltag, der kan 
understøtte Hovedstadens Beredskabs arbejde på området.  
Beredskabsstyrelsen skal anmode om at modtage 
forebyggelsesstrategien senest med udgangen af første kvartal 
2021. 

Hovedstadens Beredskab tager anmodningen til efterretning og 
indsender forebyggelsesstrategien til orientering for 
Beredskabsstyrelsen, når arbejdet hermed er afsluttet. 

Uddannelse  
Beredskabsstyrelsen skal anbefale, at de enkelte efter- og 
videreuddannelsesplaner indsættes som bilag til planen. 

Hovedstadens Beredskab har i bilag 9.1 ’Planer for uddannelse’ 
indsat planer for de 12 årlige obligatoriske øvelser, som ansatte 
og frivillige med en brandmandsuddannelse skal gennemføre, 
ligesom der er indsat en plan for den obligatoriske videre- og 
efteruddannelse, indsatsledere skal gennemføre i eget 
beredskab. 
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Dataindsamling  
Beredskabsstyrelsen noterer sig, at Hovedstadens Beredskab 
har implementeret et Udryknings Rapporterings System (URS) 
og derved råder over en betydelig mængde data til at belyse og 
udvikle redningsberedskabets aktiviteter. Med henvisning til 
cirkulære nr. 9111 af 3. marts 2015 om elektronisk registrering 
og indberetning af det kommunale redningsberedskabs 
kapaciteter og udrykningsaktiviteter bemærker 
Beredskabsstyrelsen, at det er vigtigt, at det parallelle 
datasystem i Hovedstadens Beredskab er i overensstemmelse 
med oplysningerne i Online Dataregistrering og Indberetning 
(ODIN). Beredskabsstyrelsen skal henstille til, at ODIN er 
opdateret, og bemærker i den forbindelse, at indberetning af 
oplysninger om udrykningsaktiviteter for en hel kalendermåned 
skal være afsluttet senest den 20. i den efterfølgende måned, jf. 
cirkulærets § 3, stk. 1, og at stamoplysninger om det 
kommunale redningsberedskab opdateres ved ændringer senest 
inden udgangen af den kalendermåned, hvor ændringerne er 
sket, jf. § 3, stk. 2. 

Hovedstadens Beredskab har tidligere - både i forbindelse med 
etableringen af beredskabet og i forbindelse med implementering 
af det interne supplerende system – URS 
(UdrykningsRapporteringsSystem) - haft udfordringer med 
forskellige datakilder. Disse udfordringer er nu tæt på at være 
løst, så der er styr på indberetningerne om udrykningsaktiviteter 
til Beredskabsstyrelsen i systemet ODIN. 

I forhold til opdatering af stamdata arbejdes der på at udvikle en 
automatisk opdatering, som bl.a. vil kunne fjerne medarbejdere, 
der ikke længere er ansat, således at stamdataindberetninger 
fuldt ud afspejler den gældende medarbejderstyrke. 

 

Ad 2 (afsnit 9.3) Beredskabsstyrelsen har noteret sig, at 
Hovedstadens Beredskab under dette punkt samt i afsnit 3.14. 
om samarbejde med andre beredskaber og myndigheder har 
fokus på indsættelse af nærmeste relevante enhed, jf. 
dimensioneringsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, og at 
igangværende dialog forventes afsluttet ultimo 2020. 
Beredskabsstyrelsen ser frem til at modtage en opdateret 
oversigt over § 13-aftaler med oplysning om eventuelle 
ændringer i planen for Hovedstadens Beredskab, som disse 
aftaler giver anledning til, inden udgangen af første kvartal 
2021. 

Hovedstadens Beredskab igangsætter dette arbejde snarest 
muligt, herunder optagelse af drøftelser med relevante 
naboberedskaber med henblik på afdækning af mulighederne for 
indgåelse af aftaler, der sikrer en overholdelse af serviceniveau og 
gældende lovgivning. 
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Ad 4 (afsnit 9.3) Beredskabsstyrelsen gør opmærksom på, at 
møde- og alarmeringsplaner samt motorvejsaftaler skal fremgå 
af planen, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § 13, stk. 3, 3. 
punktum. 

Hovedstadens Beredskab har på nuværende tidspunkt indgået en 
aftale med Tårnby Brandvæsen på dette område. Dette er nævnt 
i afsnit 9.3, men aftalen er ikke vedlagt, da der er tale om en 
samlet aftale om gensidig bistand. 

Ad 6 (afsnit 9.3) Beredskabsstyrelsen forstår, at opgaver efter 
havmiljølovens kapitel 11 henhører under de respektive 
kommunalbestyrelsers ansvar. Planen kan med fordel have en 
tydeligere beskrivelse af kompetence-forholdene på dette 
område. 

Hovedstadens Beredskab tager Beredskabsstyrelsens anbefaling 
til efterretning og vil – ved given anledning – indarbejde den i den 
daglige planlægning og i en kommende dimensioneringsplan. 

Ad 13 (afsnit 9.3) Beredskabsstyrelsen betragter 
samarbejdsaftalen om First Responder-ordningen som 
henhørende under sundhedslovgivningen. Styrelsen 
forudsætter således, at opgaveløsningen ikke har indvirkning på 
varetagelsen af opgaverne i henhold til beredskabslovgivningen. 

Løsning af First Responder opgaver disponeres og varetages på en 
måde, der ikke indvirker på varetagelsen af opgaverne i henhold 
til beredskabslovgivningen. 

 


