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Udkast til Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan 
for Beredskab 4K (risikobaseret dimensionering)

Beredskabsstyrelsen har den 7. oktober 2020 modtaget forslag til plan 
for det samordnede redningsberedskab, Beredskab 4K, som omfatter 
Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Planforslaget er 
fremsendt med henblik på, at Beredskabsstyrelsen afgiver sin udta-
lelse, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om 
risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab 
(dimensioneringsbekendtgørelsen).

For at Beredskabsstyrelsen kan vurdere, hvorvidt Beredskab 4K kan 
yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, skal Bered-
skabsstyrelsen navnlig påse, at der i planforslaget er sikret overens-
stemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets or-
ganisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel.

Styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en teknisk gennemgang 
af planforslaget. Beredskabsstyrelsens udtalelse er en faglig rådgiv-
ning, og der er således ikke tale om, at styrelsen skal godkende dimen-
sioneringen af redningsberedskabet.

Baggrund

Beredskabsstyrelsen har den 20. april 2020 og den 10. september 
2020 afholdt dialogmøder med Beredskab 4K. Beredskabsstyrelsen har 
den 27. oktober 2020 anmodet om dels supplerende oplysninger ved-
rørende en række faktuelle forhold, dels efterspurgt de manglende bi-
lag 13 om implementeringsplanen og bilag 15 om samarbejdsaftaler til 
planen. Beredskabsstyrelsen har den 29. oktober 2020 modtaget sup-
plerende oplysninger til planen samt oplysning om, at bilag 13 og 15 vil 
blive eftersendt. Den 4., den 11., og den 15. november 2020 har Be-
redskabsstyrelsen modtaget yderligere oplysninger til planudkastet, 
herunder bilag 13 og bilag 15 samt nye bilag 16 og 17.  

Den 18. november 2020 modtog Beredskabsstyrelsen oplysning fra 
Beredskab 4K om, at det fremsendte planforslag samt Frivilligstrategi 
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2021 var godkendt af beredskabskommissionen i møde den 18. 
november 2020. 

Beredskabsstyrelsens vurdering

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Beredskab 4K med den plan-
lagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig 
indsats ved de almindeligt forekommende hændelser. Det er endvidere 
vurderingen, at Beredskab 4K har planlagt for håndtering af større, 
komplekse eller længerevarende hændelser. 

Beredskabsstyrelsen har følgende uddybende kommentarer til planen:

Risikoprofil

Scenarieanalyser
For så vidt angår de konkrete scenarieanalyser finder Beredskabssty-
relsen, at de udvalgte scenarier er repræsentative for såvel dagligdags 
hændelser, som hændelser, der i højere grad udfordrer redningsbered-
skabets kapaciteter. Beredskabsstyrelsen skal dog anbefale, at de en-
kelte scenarieanalyser suppleres med forebyggelsestiltag, som kan for-
hindre eller begrænse konsekvenserne af hændelsen. 

Serviceniveau

Forebyggelse
I forlængelse af ovennævnte anbefaling fra Beredskabsstyrelsen om 
indsættelse af forebyggelsestiltag i scenarieanalyserne, henleder Be-
redskabsstyrelsen opmærksomheden på,  at de identificerede forebyg-
gende tiltag også indarbejdes i planens afsnit om forebyggelse. 

Beredskabsstyrelsen finder det positivt, at Beredskab 4K har fokus på 
det forebyggende område med udarbejdelse af forebyggelsesstrate-
gien, jf. bilag 6. I den forbindelse gør Beredskabsstyrelsen opmærksom 
på kampagnematerialet ”Lær Børn om Brand”, målrettet børn i indsko-
lingen, 0. til 1. klassetrin, og mellemtrinnet, 4. til 5. klassetrin, se dette 
link til Beredskabsstyrelsens hjemmeside for inspiration.

Af planudkastets bilag 3, figur 13, om automatiske brandalarmerings-
anlæg (ABA) fremgår, at niveauet for blinde alarmer gennem de sidste 
år har været faldende. I den forbindelse skal Beredskabsstyrelsen op-
fordre Beredskab 4K til at overveje eventuelle kampagnetiltag for yder-
ligere at nedbringe antallet af blinde alarmer fra automatiske branda-
larmeringsanlæg, se dette link til Beredskabsstyrelsens hjemmeside for 
yderligere inspiration. 

https://brs.dk/skolematerialer
https://brs.dk/skolematerialer
https://brs.dk/blindealarmer
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Fri disponering samt møde- og alarmeringsplaner
Beredskabsstyrelsen har noteret sig, at Beredskab 4K vil samarbejde 
med naboberedskaber om indgåelse af relevante aftaler om tilkald af 
nærmeste relevante enhed. Oversigt over indgåede aftaler skal fremgå 
af planen for det kommunale redningsberedskab, jf. dimensionerings-
bekendtgørelsens § 5, stk. 2 (fri disponering). Møde- og alarmerings-
planer samt motorvejsaftaler skal ligeledes fremgå af planen. Bered-
skabsstyrelsen ser frem til inden årets udgang at modtage orientering 
om, at de i bilag 15 nævnte samarbejdsaftaler er indgået.  

Teknisk ledelse 
Ifølge planudkastets afsnit om indsatskapaciteter og robusthed, side 
24, er der kun vagtsat en indsatsleder ved Beredskab 4K. I den forbin-
delse er Beredskabsstyrelsen opmærksom på statistikken for samtidige 
hændelser, jf. afsnittet om samtidighed i bilag 3. Efter Beredskabssty-
relsens vurdering er det overvejende sandsynligt, at holdlederen vil 
fungere som teknisk leder i længere tid eller gennem hele indsatsen, 
idet indsatslederen må forventes at være optaget af anden opgave ved 
en samtidig hændelse. Beredskabsstyrelsen henleder opmærksomhe-
den på vigtigheden af, at holdlederen besidder de rette kompetence til 
at bestride funktionen som teknisk leder. Styrelsen understreger i den 
forbindelse, at det er kommunalbestyrelsernes (den fælles beredskabs-
kommissions) ansvar, at holdledere, der skal varetage funktionen som 
teknisk leder af indsatsen, besidder de nødvendige uddannelsesmæs-
sige kvalifikationer til at løse opgaven, se Vejledning om kompetence-
udvikling af holdledere til varetagelse af teknisk ledelse på et skade-
sted.

Uddannelse og øvelser
For så vidt angår efter- og vedligeholdelsesuddannelse for frivillige, bør 
planen beskrive, hvordan de frivillige er uddannet, og hvordan de efter- 
og vedligeholdelsesuddannes. Ligeledes bør øvelser i forbindelse med 
eksempelvis indkvartering og forplejning beskrives. Beredskabsstyrel-
sen ser gerne, at de enkelte efter- og videreuddannelsesplaner indsæt-
tes som bilag til planen. 

Plan for vandforsyning til brandslukning
Det er Beredskabsstyrelsens faglige anbefaling, at afprøvning af brand-
haner bør ske to gange årligt i overensstemmelse med de tidligere reg-
ler på området. 

Sammenhæng med andre kommunale planer
Beredskabsstyrelsen noterer sig, at Beredskab 4K er opmærksom på 
vigtigheden af sammenhængen mellem dette planudkast og kommu-
nernes øvrige planer, som kan have indflydelse på dimensioneringen af 
Beredskab 4K. Beredskabsstyrelsen går ud fra, at overvejelserne om 

https://brs.dk/globalassets/brs---beredskabsstyrelsen/dokumenter/uddannelse---metodehafter-m.v/2016/-kompetenceudvikling-af-holdledere-til-varetagelse-af-teknisk-ledelse-pa-et-skadested-2.pdf
https://brs.dk/globalassets/brs---beredskabsstyrelsen/dokumenter/uddannelse---metodehafter-m.v/2016/-kompetenceudvikling-af-holdledere-til-varetagelse-af-teknisk-ledelse-pa-et-skadested-2.pdf
https://brs.dk/globalassets/brs---beredskabsstyrelsen/dokumenter/uddannelse---metodehafter-m.v/2016/-kompetenceudvikling-af-holdledere-til-varetagelse-af-teknisk-ledelse-pa-et-skadested-2.pdf
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sammenhængen med og afhængighed af andre planer, som er nævnt i 
planudkastets afsnit om Øvrige planer med afhængighed til plan for 
fortsat drift, side 22, vedrører dimensioneringsplanen og ikke alene 
plan for fortsat drift og krisestyring (beredskabslovens § 25-plan). 
Dataindsamling
Beredskabsstyrelsen konstaterer, at Beredskab 4K prioriterer, at data i 
ODIN er opdateret, jf. cirkulære nr. 9111 af 3. marts 2015 om elektro-
nisk registrering og indberetning af det kommunale redningsbered-
skabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter.

Kvalitetsstyring
Beredskabsstyrelsen finder det positivt, at Beredskab 4K har fokus på 
kvalitetsstyring. Styrelsen skal i den forbindelse opfordre Beredskab 4K 
til at overveje faste procedure for, hvordan der gribes ind i de situatio-
ner, hvor serviceniveauet ikke overholdes. 

De parametre omkring serviceniveauet, som løbende bør kontrolleres, 
omfatter især afgangs- og responstid samt udrykningens sammensæt-
ning og bemanding, herunder også for indsatslederen. 

Den videre behandling

Denne udtalelse skal indgå i sagsgrundlaget, når planen behandles og 
endeligt vedtages af kommunalbestyrelsen i de respektive ejerkommu-
ner, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § 3, stk. 3.

Efter den endelige vedtagelse i de fire kommunalbestyrelser skal pla-
nen sendes til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. § 3, stk. 5, i di-
mensioneringsbekendtgørelsen.

Planen skal revideres og indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse i 
det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, jf. § 3, stk. 6, i dimensio-
neringsbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Lise Wied Kirkegaard
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