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Indkvartering og forplejning 

Kommunerne og beredskabet råder til sammen over kapacitet til indkvartering og forplejning 

i hver kommune, der individuelt eller i et tværkommunalt samarbejde, kan anvendes ved 

enhver type hændelse såfremt behovet måtte opstå. Af forventede hændelsesårsager kan 

bl.a. nævnes: 

• ekstreme vejrligssituationer, 

• evakuering af større ejendomme efter brand eller anden ulykke,  

• forurening af et større område, 

• andre begivenheder i eller udenfor kommunen. 

 

I det følgende kortlægges de prædefinerede lokaliteter som kan anvendes til evakuerings- 

og indkvarterings-centre, idrætshaller (primære) og skoler (sekundære). På disse lokaliteter 

vil der være repræsentanter dels fra kommunernes forvaltninger og dels fra indkaldt 

personale gennem beredskabet. 

Ejerkommunerne  

Ejerkommunerne i dækningsområdet dimensionerer jf. deres beredskabsplanlægning med 

at være beredt på at kunne håndtere et større antal nødstedte borgere, for dermed i en 

beredskabsmæssig situation, at kunne yde en maksimal og velorganiseret indsats.  

Ved mindre hændelser med 0-100 personer trækkes der på ledig kapacitet, så som hoteller, 

vandrehjem eller kommunens plejecentre i de fire kommuner.  

Ved større hændelser med behov for indkvartering af mellem 100 – 3000 personer, 

iværksætter kommunernes indkvarterings- og forplejningsberedskab som beskrevet i 

kommunernes generelle beredskabsplan helt eller delvis.  
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Risikovurdering 

Tidligere erfaringer viser at borgerne i stor udstrækning selv finder egne løsninger i forhold 

til midlertidig indkvartering, hvorved det vurderes at den akutte beholdning som beredskabet 

råder over, er af tilstrækkelig fysisk kapacitet. Det vurderes desuden at der særlig sjældent 

vil være tale om flere udsatte borgere i alle kommuner i samme tidsrum. Den særlige 

indkvarteringshjælp vil således ofte primært skulle tilgå strandet borgere fra andre områder, 

der f.eks. er på gennemrejse i dækningsområdet. For at tilsikre en yderligere understøtning 

af kapaciteten udover akutkapaciteten, fremgår der supplement jf. nedenstående afsnit om 

”Forøget kapacitet”.  

Kapacitet 

Kapaciteten består af henholdsvis en akutpakning, evakuerings centre, indkvarterings 

centre og et aftalegrundlag. Akutpakningen består af 200 overnatningskasser, der kan 

udleveres umiddelbart, kort efter at behovet opstår. Akutpakningen opbevares i kommunalt 

regi i henholdsvis Ishøj og Greve kommuner. Beredskabet kan ligeledes blive suppleret med 

frivillige resurser, der kan bistå med logistiske forhold omkring pakningen. 

Evakueringscentre og indkvarterings kapacitet, fremgår af nedenstående liste.  

Forøget kapacitet 
Foruden akutbeholdningen og en opgradering via leverandører 1 , kan der inddrages 

yderligere hotelkapacitet i beredskabet dækningsområde. 

Forplejning 

Forplejning til evakuerede varetages og bemandes af kommunes og de private aktørers 

allerede eksisterende køkkenfacilliter på evakuerings- og indkvarteringssteder. Dette kan 

være i form af cafeteriaer, skolekøkkener m.v. og på indkvarteringsstederne leveres en akut 

forplejning som udgangspunkt i de første 24 timer. Herefter er borgerne selv ansvarlige for 

forplejning via skolekøkkener mv. Hver hændelse vurderes individuelt af den indkaldte 

kommunale krisestab.  

 

  

                                            

1 Leverandører: Jysk sengetøjslager, Bilka, Ikea mv. svarende til den akutte beholdning kan levere større 

mængder af varer med kort responstid. 
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Evakuerings- og Indkvarteringscentre 

 

  

Greve Kommune 

Indkvarteringsst

ed 

Beskrivelse Adresse Antal 

persone

r 

Greve 

Idrætscenter 

I evakueringscentret modtages og 

registres borgere der har brug for 

midlertidigt ophold. Der kan i 

idrætscenteret også indkvarteres. 

Lillevangsvej 88 

2670 Greve 

 

 

600 

Holmagerskolen 

 

Der indkvarteres op til som 

udgangspunkt 100 i personer 

fordelt i klasselokaler, og 

maksimalt 250 ved total 

kapacitetsudnyttelse. 

Skoleholmen 15-17 

2670 Greve 

300 

Damagerskolen 

 

Der indkvarteres op til som 

udgangspunkt 100 i personer 

fordelt i klasselokaler, og 

maksimalt 250 ved total 

kapacitetsudnyttelse. 

Blågaardsvej 100 

2670 Greve 

300 

Tune Skole 

 

Der indkvarteres op til som 

udgangspunkt 100 i personer 

fordelt i klasselokaler, og 

maksimalt 300 ved total 

kapacitetsudnyttelse. 

Skolegade 10     

4030 Tune 

 

300 

Strandskolen 

Karlslunde 

 

Der indkvarteres op til som 

udgangspunkt 100 i personer 

fordelt i klasselokaler, og 

maksimalt 250 ved total 

kapacitetsudnyttelse. 

Kongens Enge 40 

2690 Karlslunde 

 

250 
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Vallensbæk Kommune 

Indkvarteringsst

ed 

Beskrivelse Adresse Antal 

persone

r 

Vallensbæk 

Idrætscenter  

− Træningshal/opvisningsh

al 

 

Idræts Allé 2      

2625 Vallensbæk       

500 

Pilehaveskolen − Gymnastiksal  

 

Horsbred 197 

2625 Vallensbæk 

240 

Korsagergård − Festsal  

 

Vejlegårdsvej 121 

2625 Vallensbæk 

30 

Engholmskolen − Festsal 

 

Engholmvej 19 

2625 Vallensbæk Str.     

45 

Vallensbæk 

Skole 

− Multihal 

 

Idrætsallé 5         

2625 Vallensbæk       

70 

Gideonskolen − Festsal  

 

Strandesplanaden 

101 

2625 Vallensbæk Str.                                 

80 
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Høje Tastrup Kommune 

Indkvarteringssted Beskrivelse Adresse Antal 

personer 

Quality Hotel Anvendes ved mindre 

hændelser 

Carl Gustavs Gade 1 

2630 Taastrup 

300 

Taastrup Park Hotel A/S Anvendes ved mindre 

hændelser 

Brorsonsvej 3     2630 

Taastrup 

130 

Hotel Svalen Anvendes ved mindre 

hændelser 

Roskildevej 333, 

Hedehusene 

100 

Hedehusene Skole − Gymnastiksal 

− Festsal 

 

Græshøjvej 4     2640 

Hedehusene 

110 

Taastrup Idrætscenter − Sal A, B og C 

− Tennishal 

 

Parkvej 78         2630 

Taastrup 

600 

Torstorp Skole − Hal 

− Gymnastiksal 

 

Torstopvej 1       2630 

Taastrup 

220 

Sengeløse skole − Gymnastiksal 

 

Spangåvej 10     2630 

Taastrup 

120 

Sengeløse Hallen − Hal 

 

 

Spangåvej 10     2630 

Taastrup 

75 

Fløng Skole − Hal 

− Gymnastiksal 

− Festsal 

 

Fløng Byvej 24    2640 

Hedehusene 

280 

Charlotte Skolen − Hal 

− Tumlesal 

 

Charlottegårdsvej 1 

2640 Hedehusene 

230 

Ole Rømer-skolen − Hal 

 

Gadehavegårdsvej 1 

2630 Taastrup 

550 
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Nødplejehjemspladser 

I henhold til kommunernes beredskabsplaner er der ligeledes oprettet strategiske og 

tværkommunale nødplejehjemspladser, fordelt på respektive kommuners plejecentre. 

Anbefalede tilpasninger 

Beredskab 4K ønsker yderligt at styrke de planlægningsmæssige forebyggende 

foranstaltninger, for at indkvarterings- og forplejningsberedskabet kan anses som værende 

mere robust i samarbejde med kommunerne. Ud fra et samlet helhedsperspektiv vil 

beredskabet søge samarbejde omkring en mere ensartet plan samt procedurer på området, 

med en efterfølgende forankring i de enkelte kommuners beredskabsplaner.   

Sammenfatning 

Såfremt planen skal sættes i værk, vil opgaven indledningsvis være at estimere omfanget 

af indkvarterings- og forplejningsbehovet. Med en akutbeholdning på materiel til 200 

overnattende, prædefinerede evakuerings- og indkvarteringscentre samt muligheden for 

forøget kapacitet fra henholdsvis private leverandører og Beredskabsstyrelsen, vurderes 

kapaciteten som værende tilstrækkelig.  

 

Parkskolen − Gymnastiksal 

− Festsal 

 

Parkvej 76         2630 

Taastrup 

180 

Ishøj Kommune 

Indkvarteringsst

ed 

Beskrivelse Adresse Antal 

persone

r 

Ishøj idræts- og 

fritidscenter 

Hal I, II og III Vejledalen 17     

2635 Ishøj 

500 


