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sagsfremstilling

Pkt. 14 Risikobaseret Dimensionering

Sagsnr. 328857 Beredskabskommissionen Åbent punkt

Resume

Den risikobaseret dimensionering (RBD) skal som minimum godkendes af Byrådet en
gang i hver valgperiode. Grundet situationen med nedlæggelse af Østsjællands
Beredskab (ØSB) er det aftalt, at den nuværende RBD kun er gældende til udgangen af
2020, hvorfor en ny skal udarbejdes for Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den risikobaseret dimensionering godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Processen med udarbejdelse af RBD har pågået siden årsskiftet. Der har i forløbet været
en forhåndsdialog med Beredskabsstyrelsen om fastlæggelse af tidslinje, ligesom en
overordnet drøftelse af specifikke indholdstemaer har fundet sted.
I forløbet har brandmandskabet været inddraget indledningsvis i indsamling af data på
baggrund af lokalkendskab, og efterfølgende i arbejdet med scenarie- og
kapacitetsanalyser. Der har ligeledes været en god dialog med mange eksterne
myndigheder, ligesom der internt er gennemført samtaler med ansatte/ledere på
repræsentative objekttyper.
Udkastet til RBD er drøftet med Beredskabsstyrelsen på det sidste forhåndsdialogmøde
den 19. maj, hvorefter de endelige rettelser har fundet sted.
Den risikobaseret dimensionering er derfor færdiggjort og fremlægges for
Beredskabskommissionen forud for formel fremsendelse til Beredskabsstyrelsen.
Beredskabsstyrelsen vil efter modtagelse gennemgå planen over sommeren og sender
den tilbage med kommentarer.
Beredskabsstyrelsens kommentarer vedlægges RBD og sendes til behandling i ØU
medio september og endelig godkendelse i Byrådet ultimo september.
Herefter er der en implementeringsperiode frem til årsskiftet, hvor den nye RBD træder i
kraft pr. 1. januar 2021.

Økonomi

Den risikobaseret dimensionering holdes inden for rammen af den nuværende økonomi,
godkendt af Byrådet den 24. april 2019 ved oprettelse af Roskilde Brandvæsen (sagsnr.
314599).
Beredskabskommissionen, 30-06-2020, pkt. 14
Lars gennemgik det udsendte materiale, som efter udsendelse har gennemgået nogle
rettelse, som udelukkende er tekstnære rettelser.
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Jens Børsting spurgte til, om RBD’en favner plejehjem og større arrangementer. Lars
nævnte, at disse hændelser ligger uden for dimensioneringen, og at der er udarbejdet
forholdsordre for hændelserne. Det undersøges, om teksten er præcis nok.
Steen Vilby-Mokvist spurgte ind til den maritime trafik, hvor det fremgår, at der anbefales
et udvidet beredskab. Hertil svarede Lars, at vi benytter det beredskab, vi har, og gør
brug af hjælp fra naboberedskaber.
På foranledning af Henrik Kolind blev scenariebeskrivelser vedr. bemanding kort
gennemgået (Bilag 5 og side 24 i RBD). Roskilde Brandvæsen har samme bemanding
som altid, dog er 2 mand gjort ”frit i området” for at sikre en større fleksibilitet. Dette skal
ses i lyset af eksempelvis udflytning af arbejdspladser, som kan påvirke
rekrutteringssituationen for deltidsstyrken i en given periode, som det tidligere har været
tilfældet i Jyllinge.
Steen Vilby-Mokvist gjorde opmærksom på, at i Bilag 3 fremgår det, at 1. udrykning vil
afgå med min. 11.000 liter vand – dette fremgår ikke af picklisten. Det undersøges, om
det er en fejl.
Beredskabskommissionen godkendte Den risikobaseret dimensionering, som nu sendes
til Beredskabsstyrelsen til kommentering og efterfølgende behandling i ØU og endelig
godkendelse i Byrådet.
Lars orienterede om, at vi har ansat en ny Forebyggelseschef pr. 1. august 2020. Mikael
Nørgaard Gam, 50 år og bosiddende i Vindinge. Han er uddannet Bygningsingeniør og
har en master i brandsikkerhed og er markedsøkonom. Han kommer fra en stilling som
brandrådgiver ved DBI og har forinden været chefkonsulent i Beredskabsstyrelsen,
Viceberedskabschef i Holbæk Kommune og Beredskabsinspektør og indsatsleder ved
Roskilde Brandvæsen.
Alle ønskes en god sommer.
Fraværende: Henrik Mikkelsen og Torben Stevold
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1. Baggrund for udarbejdelse af planen. 
 

Baggrunden for udarbejdelse af den risikobaserede dimensioneringsplan (RBD) er den po-
litiske aftale om redningsberedskabet efter 2002. Et enigt Folketing fastlagde, at rednings-
beredskabet i de enkelte kommuner skal opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici, 
samt en styrkelse af beredskabets forebyggende aktiviteter, herunder et øget fokus på bor-
geres selvhjulpenhed. 
 
Disse mål er udmøntet i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 ”Bekendtgørelse om 
risikobaseret kommunalt redningsberedskab”, ændret ved bekendtgørelse nr. 872 af 6. juli 
2007 ” Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt red-
ningsberedskab” og senest i bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 ”Bekendtgørelse 
om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab”. 
 
Redningsberedskabets opgaver – herunder det kommunale – beskrives i Beredskabslovens 
§§1 og 12 bl.a. således: ” Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og 
afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder ter-
ror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor” samt ”…… kunne yde en forsvarlig 
indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder 
terror- og krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvar-
tere og forpleje evakuerede og andre nødstedte”. 
 
Redningsberedskabets Strukturudvalg fremsatte i 2014 forslag til reform af den nationale 
struktur på beredskabsområdet, der blandt andet pegede på en sammenlægning af de kom-
munale beredskaber i 20 større enheder. Dette skete på baggrund af en af Deloitte udarbej-
det rapport fra 2012 om dansk beredskab med afsæt i respektive brandvæsners/beredska-
bers aktiviteter i kalenderåret 2011. Rapporten pegede ud fra matematiske modeller på mu-
lige synergier på tværs af eksisterende beredskaber. Dette dannede grundlag for sammen-
lægningen af otte kommuners beredskaber i Østsjællands Beredskab.  
 
Der er nu udarbejdet en plan for risikobaseret dimensionering gældende for Roskilde Kom-
mune alene. Udgangspunktet er foruden gældende regelgrundlag den politisk besluttede 
opløsning af Østsjællands Beredskab. 
 
Ambitionen for Roskilde Brandvæsen er blandt andet at være en tryghedsskabende organi-
sation for borgerne, og på kommunens vegne løser forebyggende og afhjælpende bered-
skabsopgaver med et højt kvalitetsniveau.  
 
Med udgangspunkt i intentionerne i bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering har 
fokus under udarbejdelsen af planen været, at vurdere og fastlægge serviceniveauets pa-
rametre; parathed, udrykningstid samt bemanding og materiel. 

Punkt 14, Bilag 1: Risikobaseret Dimensionering



 

 

Roskilde Brandvæsen 

5 

2. Forløbet i processen. 
 
Resultatet af arbejdet med nærværende plan forventes fremlagt for Beredskabskommissio-
nen medio juni 2020, hvorefter materialet fremsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. 
Det er forventningen, at materialet med Beredskabsstyrelsens udtalelse indarbejdet frem-
lægges for Økonomiudvalg og Byråd – for sidstnævnte den 30. september 2020.  
 
Roskilde Brandvæsen har siden slutningen af 2019 arbejdet med denne proces. Der er ar-
bejdet på et oplæg, der fokuserer på fortsat robusthed i brandvæsnet efter genetableringen. 
Det har endvidere været væsentligt at gennemføre drøftelser med naboberedskaber samt 
Beredskabsstyrelsen med henblik på at tilvejebringe grundlag for gensidige aftaler samt at 
afklare, i hvilket omfang ressourcer kan tilvejebringes ved konkrete hændelser. Af bilag 1 
fremgår, hvilke beredskaber, virksomheder m.fl., der har været en del af processen med 
dannelse af empiri.  
 
Forløbet i tilblivelsen af RBD’en har taget afsæt i ”Håndbog for Risikobaseret Dimensione-
ring” udgivet af Beredskabsstyrelsen. 

 

 
Figur 1 – Procesmodellen – gengivet efter Håndbog i Risikobaseret Dimensionering/BRS 

 
Der har i forløbet været fokus på at være i dialog med brandmandskabet på begge brand-
stationer. Det tiltænkte forløb blev i et vist omfang obstrueret af de restriktioner, der fulgte i 
kølvandet på indmarchen af COVID-19.  
 
Risikoidentifikation skete med fuld inddragelse af brandmandskabet, hvorved lokal viden er 
inddraget i kortlægningen. Efterfølgende er der foretaget en strukturering og i fornødent om-
fang er supplerende dokumentation tilvejebragt. Der er blandt andet indsamlet information 
om risici fra BBR-register, udrykningsstatistikker, brandsynsregister, virksomheds- og miljø-
register.  

Punkt 14, Bilag 1: Risikobaseret Dimensionering



 

 

Roskilde Brandvæsen 

6 

Der er endvidere ved interviews indhentet viden fra personale i kommunens virksomheder 
og institutioner ligesom eksterne organisationer har bidraget til at fastlægge en hovedkate-
gori af risici. 
 
Efterfølgende er der arbejdet med scenarieanalyser af objekt- og hændelsestyper udvalgt 
på baggrund af risikoidentifikationen med henblik på at fastlægge omfanget af kommunens 
risici (hyppighed og konsekvens), samt efterfølgende at etablere relevante udrykningssam-
mensætninger og beredskabsniveauer med henblik på at sikre et robust beredskab. 
 
Der er endvidere set på mulige forebyggelsestiltag, hvoraf enkelte efterstående er medtaget 
i hoveddokumentet. I bilag 2 kan forebyggelsesstrategien ses i sit fulde omfang. Strategien 
beskriver intentioner og ønsker til den brandforebyggende indsats. Ud over den daglige 
praktiske anvendelighed ses de faste møder med Byggemyndigheden som et væsentligt 
element blandt de forebyggende tiltag. Møderne bidrager til at skabe et tværfagligt forum, 
der i konstruktiv dialog med bygherrer og brandrådgivere er et vigtigt element i arbejdet med 
brand- og personsikkerhed i bygningsmassen. 
 
Resultaterne af dette arbejde er dokumenteret i de bilag, som er vedlagt planen. Disse bilag 
og analyser danner grundlag for den fremtidige model for opbygning af det daglige bered-
skab, som præsenteres i det følgende. 

 
3. Resumé. 
 
Nedenfor præsenteres i skematisk form det beredskab, som planen anbefaler som bered-
skabsniveau for Roskilde Kommune. Hvert enkelt tema er efterfølgende foldet ud i særskilte 
afsnit med respektive overskrifter. 
 

Definitioner: 
Responstid:  
Den tid, der medgår, fra alarmen modtages i brandvæsnet til første relevante køretøj (typisk 
autosprøjte) er fremme på skadestedet. 
 
Ledelses- og Logistikassistenter: 
Personer uddannet til at støtte ledelsesindsatsen såvel på skadestedet som i egen eller 
ekstern stab 
 
ODIN: 
Redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem, som benyttes til 
såvel tidsmæssig registrering som kategorisering og beskrivelse af de hændelser, brand-
væsnet har været indsat til.   
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Elementer Beredskab 
A. Stations-place-

ring 
Roskilde Brandvæsen har som primær fokus, at sikre borgerne et robust bered-
skab. Dette ses for nærværende løst med udgangspunkt i de kendte stationspla-
ceringer på hhv. Frederiksborgvej og Gl. Vindingevej. 
 

B. Responstider Roskilde Brandvæsen har defineret områder med en responstid på henholdsvis 
10, 15 og 20 min. Beskrivelsen heraf fremgår af afsnit 5.3. 
Registrering af responstiden for den enkelte udrykning fastlægges som beskre-
vet i afsnit 5.6. 
 

C. Statistik Roskilde Brandvæsen har anvendt statistikmateriale fra årene 2016-2019. 
 

D. Beredskabs-ka-
pacitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det supplerende frivillige 
beredskab 
 
 
 
 
 
 
 
Større hændelser 

 
Daglig styrke 

 
1.-udrykning 

Afg. straks – fuldtid 
 

 
1.-udrykning 

Afg. maks. 5 min. – 
deltid 

 

 
2.-udrykning 

Afg. maks. 5 min. - 
deltid 

 
Station Roskilde 

 
1+3 

 

 
2 

 
1+3 

 
Station Jyllinge 

  
1+3 

 

 

 
Frit område 

 

   
2 brandmænd 

 
 
Der er et supplerende frivilligt beredskab i Roskilde Brandvæsen, som udgøres 
af ca. 50 personer.  
Kerneområder er storm- og stormflodsuddannelse jf. beskrivelse fra Bered-
skabsstyrelsen, samt ledelsesstøtte i form af Ledelses- og Logistikassistenter 
(LOLA). Der er uddannede Ledelses- og Logistikassistenter, der kan varetage 
funktioner både som ledelsesstøtte på skadestedet, og som logistisk støtte i 
rammen af Roskilde Brandvæsens plan for fortsat drift.  
Disse kan endvidere virke som stabshjælpere. 
 
 
Ved særligt store eller længerevarende hændelser kan der være behov for at re-
kvirere støtte ved såvel Beredskabsstyrelsen som naboberedskaber. 
 

E. Materiel- 
ressourcer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det i tabellen anførte materiel er den mindste ressourcemængde, der skal til for 
at tilsikre beredskabets tilstrækkelige robusthed. 

 
  

Auto-mo-
bil-

sprøjte 
 

 
Vand-en-

hed 

 
Dreje-
stige 

 
Over-
flade-
redn. 

 
Havne, 
søer og 

åer 

 
Red-

nings-båd 

 
Miljø-be-
redskab 

 
Arbejds-
jording 

 
Højde-
/brønd-
redning 

 
Stations 
Roskilde 

 

 
2 

 
1 

 
1 

 
 

   
1 

 
1 

 
Station 
Jyllinge 

 

 
1 
 

   
 

    

 
Frit i om-

rådet 
 

  
2 
 

  
1 

 
1 

 
1 

  

 
I alt 

 
3 
 

 
3 
 

 
1 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 

F. Indsatsledelse/ 
teknisk ledelse 

Der er i Roskilde Brandvæsen én fast indsatsledervagt. Denne suppleres i dagti-
merne af de beredskabsinspektører, der har udadvendte aktiviteter i sluknings-
området.  
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Indsatsledervagten er suppleret af holdledere med uddannelses- og kompeten-
ceniveau i medfør af den strukturelt fastsatte holdlederuddannelse som beskre-
vet i afsnit 5.4 under teknisk ledelse. 
 

G. Chefvagt Der er i Roskilde Brandvæsen én chefvagt, der er ledelsesvagt for brandvæsnet, 
såvel som i relation til eksterne samarbejdspartnere. 
 

H. Forebyggelse Der iværksættes som beskrevet øgede forebyggelsestiltag rettet imod udvalgte 
målgrupper/risikokategorier. 
 

I. Vandforsyning Vandforsyning foregår primært fra mobile forsyningsenheder jf. bilag 3. 
 

J. Indkvartering og 
forplejning 

Roskilde Brandvæsen sikrer indkvarteringsfaciliteter og –materiel til minimum  
250 overnattende personer. Kapaciteter fremgår af bilag 4. 
 

K. Evaluering Roskilde Brandvæsen følger løbende opfyldelsesgraden af det beskrevne ser-
viceniveau. Konkret den procentuelle fordeling af maksimal udrykningstid på 
henholdsvis 10, 15 og 20 min.  
Fokus er endvidere på afgangstid samt rettidig afsendelse af personel- og mate-
rielressourcer med rette teoretisk baggrund. 
 
Der afrapporteres over for Beredskabskommissionen på hvert ordinært møde. 
 
Der evalueres endvidere generelt 2 år efter denne plans vedtagelse. Her vurde-
res specifikt på følgende temaer: 

• Alarmantallets udvikling og fordeling 
• Samtidige hændelser 
• Følgekøretøjers anvendelse ved alarmer 

 
 

4. Opbygning af Roskilde Brandvæsen. 

Samspil med andre plangrundlag 
Planen er en del af det samlede kommunale plankompleks. Plan for risikobaseret dimensi-
onering indgår således i plansættet som en niveau 2-plan, hvor Roskilde Kommunes plan 
for fortsat drift, der beskriver indkaldelse, drift og nedlæggelse af den kommunale krisesty-
ringsstab, er niveau 1-planen. 
Plan for risikobaseret dimensionering indgår således som en sideordnet plan i forhold til den 
kommunale sundhedsberedskabsplan. 
Planen har i øvrigt sammenhæng til de aftaler, der efter beredskabslovens § 13 indgås med 
naboberedskaber, som beskrevet efterstående.  

Organisation 
Roskilde Brandvæsen indgår som et stabselement under Kommunaldirektøren. Brandvæs-
nets ledelse og administration er placeret på brandstationen i Roskilde.  
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Figur 2 – Roskilde Brandvæsens organisation 
 

Direktionen i Roskilde Brandvæsen består af Beredskabs- og Viceberedskabsdirektøren.  
Direktionen støttes som stabsfunktion af Sekretariatet, der ud over sekretærfunktion for Di-
rektionen støtter brandvæsnets afdelinger administrativt.   
 
Forebyggende Afdeling varetager brandvæsnets myndighedsfunktion, hvilket bl.a. omfatter 
brandsyn på aktuelle objekter i Roskilde Kommune med baggrund i driftsmæssige og tekni-
ske forskrifter, bidrag til sagsbehandling i samarbejde med Byggemyndigheden samt udar-
bejdelse af plangrundlag.   
 
Under Operativ Afdeling hører brandmandskabet. Her er personaleledelsen af mandskabet 
på de to brandstationer forankret. Uddannelsescentret er med ansvaret for planlægning og 
udførelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter for brandmandskabet en del af Operativ 
Afdeling.  
 
Den sidste afdeling i Roskilde Brandvæsen er Sikringsafdelingen, som etablerer overvåg-
nings-, detekterings- og alarmudstyr i Roskilde Kommunes bygningsmasse. 

Opgaver 
Roskilde Brandvæsen varetager kort beskrevet de lovpligtige opgaver i henhold til Bered-
skabsloven. Det omfatter det operative beredskab, der skal kunne afhjælpe hændelser, som 
de er defineret i beredskabsloven og i uddrag beskrevet i afsnit 1.  
 
Roskilde Brandvæsen udarbejder endvidere ”Plan for Risikobaseret Dimensionering”, gen-
nemfører brandsyn ligesom der selvstændigt eller i samarbejde med andre – bestemt af 
hjemmelgrundlaget – udføres sagsbehandling. Roskilde Brandvæsen har endvidere fået de-
legeret kompetencen til sagsbehandling af beskyttelsesrum.   
 
Derudover udføres undervisning i brandbekæmpelse og forebyggende indsats, CSR indsats 
i samarbejde med Roskilde Kommune, etablering af sikring og overvågning og uddannelse 
af kommunens medarbejdere.  

Direktionen

Forebyggende 
Afdeling

Operativ Afdeling Sikringsafdeling

Sekretariatet

Uddannelsescenter
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Roskilde Brandvæsen har ikke kun fokus på de lovmæssige påkrævede opgaver men har 
også fokus på at styrke kommunens robusthed og tilbyde ydelser, der ligger i naturlig for-
længelse af andre lovpligtige serviceopgaver. Robusthedsforøgelsen afspejler sig via di-
verse kampagner (bilag 2) og uddannelser til kommunens medarbejdere og borgere.  
 
Derudover tilbydes der ydelser som brandvagter og førstehjælpsvagter. Brandvæsnet har 
ligeledes en hel Sikringsafdeling, som kan sætte forskellige sikkerheds- og brandmæssige 
installationer op i kommunens bygninger, samt at brandvæsnet står for at servicere de sta-
digt eksisterende og funktionelle brandhaner i kommunen. 

Beredskabskommissionen 
Med opløsningen af Østsjællands Beredskab er der for Roskilde Brandvæsen dannet en ny 
Beredskabskommission. Beredskabskommissionens sammensætning er vedtaget af Byrå-
det og adskiller sig fra andre ved inddragelse af repræsentanter fra Roskilde Kommunes 
handels- og erhvervsliv samt Boligselskabet Sjælland.  
 
Ved at inddrage repræsentanter fra handels- og erhvervslivet samt boligselskabet Sjælland, 
får Brandvæsnet et andet perspektiv og samarbejde med kommunens borgere. At inddrage 
andre repræsentanter end politikkere i Beredskabskommissionen åbner en mulighed for et 
tættere arbejdsforhold til og et bedre indblik i de institutioner mv, der er i kommunen. Bl.a. 
vil arbejdet med Boligselskabet Sjælland kunne give et bedre indblik i de problematikker, de 
står over for, og brandvæsnet kan herved udarbejde kampagner, der understøtter den af-
hjælpende indsats i området. 

Strategi 
Udvikling af det operative beredskab: 

Roskilde Brandvæsens vil i den kommende årrække udvikle det operative beredskab ved at 
fokuserer på hurtig og effektiv brandslukning med høj grad af sikkerhed på skadestedet. Det 
skal reducere de personlige og samfundsmæssige omkostninger ved, udover at redde per-
soner, ejendom og miljø, at fokusere på hurtig genåbning af infrastruktur, hurtig og effektiv 
brandbekæmpelse og heraf minimering af følgeskader. 
 
Til dette formål har Roskilde Bandvæsen investeret massivt i nye brand og redningskøretø-
jer til levering ultimo 2020. Autosprøjterne er opbygget med nyeste slukningsudstyr bl.a. 
CAFS-skumanlæg, skæreslukker samt tågesøm for at minimere risici og belastning på røg-
dykkere inden indtrængning. Herudover er der investeret i ny drejestige, nye tankvogne, ny 
indsatslederbil samt nye fleksible enheder, hvor de mindre enheder blandt andet er med 
UHPS (Ultra-High Pressure System) anlæg og CAFS-anlæg til svært fremkommelige områ-
der som f.eks. skove, grusgrave, parkeringshuse osv. 
 
For at højne brandfolkenes sikkerhed og forbedre arbejdsmiljøet under indsatser er der ind-
købt branddragter, hjelme, handsker og røgdykkerhætter, der er de mest sikre på markedet 
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pt. i forhold til partikel gennemtrængning fra røg og sod. Denne beklædning kombineret med 
udkørende “stand alone” bade- og toiletvogn samt komplet “Ren brandmand” vaskeri på 
brandstationen, går Roskilde Brandvæsen forrest ift. “Ren brandmand” konceptet.  
 
Til at implementere og vedligeholde et højt fagligt niveau, har Roskilde Brandvæsen derfor 
oprettet et uddannelsescenter med 5 instruktører. 
 
Hver brandmand på døgntjeneste bliver, ud over beredskabsstyrelsens obligatoriske vedli-
geholdelsesuddannelse, uddannet og trænet ca. 250-300 timer årligt. Indsatsledere, Hold-
ledere, deltidsbrandmænd og frivillige, uddannes og trænes ca. 50-100 timer afhængig af 
uddannelsesniveau. 
 
Instruktørerne opsamler viden og erfaringer fra indsatser med blandt andet kamera, således 
der hele tiden kan justeres, forbedres og dokumenteres. Derudover er instruktørerne med 
til at skabe en robusthed ved udrykninger i dagtimerne. 
 
Udvikling af forebyggelse/borgerrobusthed: 

For at øge det forebyggende arbejde i kommunen, så der ikke kun er fokus på de lovmæs-
sige myndighedsopgaver, vil Forebyggende Afdeling arbejde med at få udbredt nogle mål-
rettede forebyggelseskampagner, der har fokus på borgerrobusthed (se bilag 2).  

Ved at bl.a. at invitere foreningslivet op på brandstationen til informationsaftner om brand-
sikkerhed for deres forening, komme ud på skolerne i forbindelse med uge 40 kampagnen 
og andre forebyggelsestiltag ønsker brandvæsnet at skabe en robusthed hos borgerne ved 
at give dem en forståelse for, hvordan en evt. opstået brand skal håndteres, samt hvad 
borgeren kan gøre for at forebygge, at en brand opstår.  

 
4.1. Risikoprofil 
Roskilde Kommune udgør et areal på 212 km² og har pr. 1/1 2019 et indbyggerantal på knap 
87.553.  
 

By Indbyggertal 

Roskilde 51.121 

Jyllinge 10.105 

Viby 4.627 

Svogerslev 4.326 

Gundsømagle 2.649 

Vindinge  2.482 
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Gadstrup 2.014 

Ågerup 1.535 

Veddelev 1.144 

Vor Frue 719 

 
Figur 3 – Indbyggertal i by- og lokalsamfund pr. 1/1 2019. Kilde: Danmarks Statistik webportal.  

 

Roskilde Kommunes indbyggere er fordelt på i alt 39.819 husstande med en fordeling som 
det fremgår af figur 4.  

 

 
Figur 4 – Roskilde Kommunes indbyggere fordelt på husstande pr. 1/1 2019. Kilde: Danmarks Statistik 

webportal 

 
Såvel nuværende boligområder som planlagte i den nære fremtid i Roskilde Kommune frem-
går af hovedkortet på figur 5.  
 
Som det fremgår etableres ny boligmasse jævnt fordelt i hele kommunen. 
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Figur 5 Hovedstrukturkort over boligområder i Roskilde Kommune 
 
I Jyllinge forventes etableret ca. 190 husstande på Broengen ligesom min. 100 huse med 
sommerhusstatus i Jyllinge Nordmark forventes ombygget til helårsboliger. 
 
Den østlige del af Gundsømagle rummer mulighed for etablering af ca. 60 husstande. 
 
I Viby arbejdes med Skousbo-projektet, der ved færdiggørelsen kan rumme indtil 950 boli-
genheder fordelt på såvel almennyttig som privat boligmasse. Projektet er faseinddelt, og 
første fase er igangsat. Der er ikke fastlagt dato for afslutning af sidste fase. 
 
Som en udvidelse af Vindinge er der udarbejdet en helhedsplan for Vindinge Nord, som 
udlægger et areal på over 16 hektar til boligområde. Arealet kan rumme ca. 300 boliger med 
blandede ejerformer, bolig- og grundstørrelser. 
 
I Trekroner-området udvides boligkapaciteten med etableringen af Folden og Hegnet med 
ca. 85 boligenheder. Med opførelsen af Folden er ca. halvdelen nu etableret. 
 
I samme område er ligeledes planlagt for en udvidelse med ca. 75 boligenheder ved Ska-
demosen. Grundsalget her vil være knyttet til udvidelse af lokalområdets skole – Trekroner 
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Skole. 
 
Der er i Roskilde Kommune udlagt områder rettet mod erhvervslivet. Placering af de forskel-
lige erhvervskategorier fremgår af nedenstående figur 6.  
 

         
Figur 6 Erhvervstyper i Roskilde Kommune 

 
Som det fremgår af figur 6 er erhvervsaktiviteter primært centreret om Roskilde, Gadstrup 
og Viby Sj. Herudover udgør Risø-området med blandede aktiviteter, der primært beskæfti-
ger sig med forskning og udvikling, ligesom der fortsat pågår aktiviteter i tilknytning til afvik-
lingen af de atomare forsøgsanlæg. 
 
Herudover udgøres store dele af Roskilde Kommune af landbrugsjord. Der er i varierende 
omfang tilknyttet husdyrhold til kommunens største sammenhængende skovområde – Bo-
serup Skov, som ligger vest for Roskilde ud til Roskilde Fjord. 
 
Infrastrukturelt har Roskilde Kommune forskellige objekter, der i større eller mindre grad har 
indflydelse på såvel udrykningsmønster som –antal. Vejnettet i Roskilde Kommune er meget 
forskelligt i sin beskaffenhed fra motorvej til den mindste landevej og snævre bygader.  
 
Området gennemskæres øst-/vestgående af Holbækmotorvejen – rute 21, der forløber syd 
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om Svogerslev og Roskilde videre mod Hedehusene og København. Tilsvarende deles om-
rådet i en primært nord-/sydgående akse af rute 6 fra Jyllinge i nord til Gadstrup/Snoldelev i 
det sydøstlige ”hjørne” i retning mod Gl. Havdrup og Solrød. 
 
Endvidere forløber rute 14 fra Sdr. Ringvej i Roskilde i sydvestlig retning mod Ringsted. Alle 
tre ture indgår i rutenettet for modulvogntog. Transporter med visse typer af farligt gods skal 
som udgangspunkt ske ad tvangsruter. I Roskilde Kommune er følgende veje en del af 
tvangsrutenettet: Holbækmotorvejen, Lindenborgvej, Østre Ringvej, Københavnsvej, Vin-
dingevej, Køgevej, Søndre Ringvej, Ringstedgade og Ringstedvej. 
 
Kommunen præges endvidere af jernbanenettet, der fra Roskilde Station befordrer såvel 
lokal-, som regional- og intercitytrafik. Fra Roskilde ”folder skinnenettet sig ud” såvel i retning 
af Køge, Ringsted og Holbæk som København. Ud over personbefordring kører relativt store 
godsmængder igennem Roskilde Kommune. Der kan dog efter etableringen af Køge – Ring-
sted-forbindelsen konstateres en nedgang i trafikintensiteten igennem Roskilde. 
 
Et andet større infrastrukturelt objekt er Roskilde Lufthavn, der nærmer sig 75.000 årlige 
operationer (starter/landinger). Disse udgøres altovervejende af mindre fly, men lufthavnen 
beflyves også af større fly – typisk forretningsfly med en kapacitet op til 30 passagerer. Ved 
særlige lejligheder beflyves lufthavnen af store fly. Dette er blandt andet sket i forbindelse 
med rotationer af danske styrker i forbindelse med internationale missioner. Det er endvidere 
for nylig set i forbindelse med hjemtagelse af danske statsborgere under COVID19-krisen. 
 
Der er endvidere et sygehus i området – Roskilde Sygehus, der sammen med Køge Syge-
hus udgør Sjællands Universitetshospital.  
 
Forskningscenter RISØs nukleare kilder er under afvikling. Den største radioaktive kilde (ko-
bolt) findes i Darup ved Roskilde. Virksomheden ligger umiddelbart op til området, hvor der 
i sommerhalvåret afholdes såvel dyrskue, kræmmermarkeder, Roskilde Festival og andre 
store arrangementer. Igennem det forebyggende arbejde er der indgået aftale med virksom-
heden om, at leverancen af koboltkilde ikke foregår i perioder, hvor der afvikles arrange-
menter på Dyrskuepladsen. 
 
Roskilde Universitetscenter (RUC) er placeret i Trekroner-området, og er med sine 8.800 
studerende og 1.100 ansatte en stor institution i Roskilde Kommune. Studerende og ansat-
tes til- og frastrømning sker i et vist omfang som privatbilisme men primært ved offentlig 
transport via Trekroner Station samt bybusnettet. RUC tilbyder fleksible rammer til de stu-
derende, hvorfor en del af bygningsmassen er indrettet med bl.a. automatiske brandalarm-
anlæg, så der i forsvarlige rammer kan ske overnatning. 
 
Roskilde Fjord er særlig udsat ved klimapåvirkninger i forbindelse med bl.a. storm. Ved 
varsel om forhøjet vandstand iværksættes omfattende og mandskabskrævende indsatser 
til sikring af de kystnære områder. Der er for området omkring Værebro Å’s udmunding i 
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Roskilde Fjord udarbejdet et sikringsprojekt, der forventeligt i væsentligt omfang kan være 
tilendebragt inden udgangen af 2020. 
 
Dette sikringsprojekt bidrager i tilfælde af en markant vandstandsstigning i stort omfang til 
en opgaveforenkling for Roskilde Brandvæsen, idet de meget mandskabskrævende sik-
ringsarbejde alene vil være aktuelle i bunden af Roskilde Fjord, ligesom det i medfør heraf 
forventeligt ikke i stort omfang vil være nødvendigt at foretage indkvartering og forplejning 
af et større personantal. 
 
I Roskilde Kommune er der en del kulturinstitutioner og -værdier såvel i form af fredede 
bygninger som museer med temaer fra lokalt bymuseum til Ragnarock – Museet for pop, 
rock og ungdomskultur. Til de mest kendte bygninger er der Roskilde Domkirke, der er op-
taget på UNESCO’s verdensarvsliste, og Vikingeskibsmuseet. 
 
På baggrund af den løbende udvikling kan det ud fra en analyse af udrykningsmønster, 
responstid m.v. være nødvendigt med en ændret vægtning af stationsplaceringer samt 
mandskabs- og materielressourcer. Muligheden for sådanne justeringer ses indeholdt i den 
beskrevne plan med ”frit” mandskab, materiel og køretøjer. 
 

4.2. Opbygning af det daglige operative beredskab 

Beredskabsstationers placering 
Roskilde Brandvæsen har som primær fokus at sikre borgerne et robust beredskab. Dette 
ses for nærværende løst med udgangspunkt i de kendte stationsplaceringer på hhv. Frede-
riksborgvej og Gl. Vindingevej. Fremtidigt kan ændringer i infrastruktur, byudvikling, rekrut-
teringsproblemer eller andet påvirke behovet for nye eller ændrede placeringer.  
 
På baggrund af den løbende udvikling kan det ud fra en analyse af udrykningsmønster, 
responstid m.v. være nødvendigt med en ændret vægtning af stationsplaceringer samt 
mandskabs- og materielressourcer. Muligheden for sådanne justeringer ses indeholdt i den 
beskrevne plan med ”frit” mandskab, materiel og køretøjer. 

Vagtcentral 
Roskilde Brandvæsen har indgået aftale med Hovedstadens Beredskab om vagtcentralbe-
tjening. Der er på vagtcentralen et højt fagligt niveau med en nærhed til såvel 112-strukturen 
som andre vagtcentralfunktioner, hvilket i rigt omfang giver mulighed for samarbejde på 
tværs, sparring med kolleger samt støtte ved større hændelser. Ud over støtte til det prakti-
ske arbejde ved vagtbordet udgør Operationschefen en yderligere ressource, der kan træk-
kes på ved større hændelser, der fordrer omfattende logistik, forskydning af enheder, akti-
vering af chefvagt ved Roskilde Brandvæsen m.v. 
 
Ved alarmering er det vagtcentralens opgave at sende nærmeste relevante ressource, så 
det altid er borgerens behov, som er i centrum. 
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Vagtcentralen kan, i kraft af et kontinuerligt overblik over ressourcer og træk på samme, 
foretage den fornødne omfordeling, såfremt hændelser over længere tid lægger beslag på 
de lokale ressourcer. Dette kan ske såvel ved inddragelse af Beredskabsstyrelsens kapaci-
teter primært fra Beredskabsstyrelsen Hovedstaden i Hedehusene, som ved aktivering af 
aftalemæssig støtte fra naboberedskaber. 
 
Ved at benytte den bemandede vagtcentral i Hovedstadens Beredskab ser vi anbefalingerne 
i Redningsberedskabets Robusthedsanalyse” imødekommet. Operationschefen kan såle-
des bistå og understøtte såvel den enkelte indsatsleder og indsats, såvel som han ud fra 
situationsbilledet kan foretage omplacering af enheder på baggrund af det aktuelle ressour-
ceforbrug samt forventningen til indsatsens varighed. 
 
Dette skal ses i sammenhæng med vagtcentralens kontinuerlige billede af indsatte hen-
holdsvis til rådighed i stort set hele Region Hovedstaden samt kommunerne Greve, Solrød, 
Køge og Stevns foruden naturligvis Roskilde. Dette giver mulighed for velovervejede res-
sourcetræk såvel i forbindelse med indsættelse af supplerende styrker som afløsning.  

Ledelses- og logistikcenter 
Roskilde Brandvæsen råder over en facilitet, der ved større og længerevarende hændelser 
kan overtage den løbende opfølgning fra vagtcentralen. Centret er p.t. etableret på brand-
stationen i Roskilde og udgøres af henholdsvis stabs- og stabsstøtterum, der bemandes af 
ledelses- og logistikassistenter uddannet blandt beredskabets frivillige samt ledelsesres-
sourcer fra beredskabets stab. 
 

Chefvagt 
Der er i Roskilde Brandvæsen etableret en chefvagt. Denne aktiveres af og arbejder i væ-
sentligt omfang sammen med Operationschefen på vagtcentralen.  
 
Chefvagten er til rådighed med henblik på at foretage overordnede ledelsesdispositioner, 
samt at kunne iværksætte deltagelse i den Lokale Beredskabsstab under Midt- og Vestsjæl-
lands Politi. Chefvagten skal endvidere kunne iværksætte Roskilde Brandvæsens repræ-
sentation i den kommunale krisestyringsstab. Der knyttes ingen formelle fagligt teoretiske 
kompetencekrav til varetagelse af funktionen, idet det forventeligt er brandvæsnets til enhver 
tid værende direktion, der bestrider denne funktion.  

Indsatsledelse/teknisk ledelse 
Hele Roskilde Kommune dækkes af én indsatsledervagt. Vagtordningen har deltagelse af 
minimum fire uddannede indsatsledere. Ved ekstraordinære situationer/hændelser styrkes 
ledelsesstrukturen endvidere på aftalemæssigt grundlag ved inddragelse af naboberedska-
ber. 
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Det sikres, at alle indsatsledere bliver intern uddannet i de specielle forhold, der blandt an-
det, som beskrevet i risikoprofilen, gælder for Roskilde Kommune.  
 
Den fælles pickliste (bilag 5) fastlægger de udrykningssammensætninger, der er gældende 
for den enkelte alarmeringstype. I forbindelse med anlæg med direkte alarmoverførsel, er 
der for områdets ca. 230 anlæg fastlagt en udrykningssammensætning ud fra generelle for-
hold. Her bringes blandt andet risikovurderinger i forbindelse med brandsynsobjekter i an-
vendelse. 
 
Udrykninger til objekter, hvor tekniske forskrifter har været bestemmende for indretning, sker 
altid med deltagelse af indsatsleder. Dette gælder endvidere for eksempelvis plejeinstitutio-
ner, skoler og andre uddannelsesinstitutioner. 
 
Udrykninger til visse alarm- og objekttyper sker uden deltagelse af indsatsleder. Forudsæt-
ningen herfor er, at holdledergruppen gennemgår en supplerende uddannelse med henblik 
på at varetage den tekniske ledelse. Planlægning af uddannelse for såvel holdledere som 
øvrige personelgrupper sker ved Uddannelsescentrets foranstaltning. Principperne for ud-
dannelsesplanlægning er beskrevet i bilag 6.  
 
For at understøtte holdlederens selvstændige virke udarbejdes objektplaner for adres-
ser/objekter med direkte alarmoverførsel som beskrevet i afsnit 4.4. Dette muliggør holdle-
derens forberedelse under fremkørsel, hvorved vilkårene for en rigtig valgt førsteindsats for-
bedres. 
 
Roskilde Kommune har ikke indgået aftale med ekstern entreprenør om løsning af opgaver, 
hvor stoffer til skade for miljøet er spildt/sluppet ud. Det er således den tekniske leders an-
svar at sikre en forsvarlig indsats på skadestedet. I forlængelse heraf skal ske indberetning 
til Miljømyndigheden, så eventuelle initiativer kan iværksættes fra kommende hverdags be-
gyndelse. Det er dog altid muligt akut at underrette Miljømyndigheden ved anvendelse af 
Roskilde Kommunes telefon- og alarmeringsliste. 
 
Den tekniske ledelse af såvel hverdags-, som ekstraordinære indsatser – uanset kategori – 
er godt forankret i den løbende supplerende uddannelse, som gennemføres i brandvæsnet. 
 
Én hændelsestype fordrer imidlertid et ekstra godt samarbejde i indsatsledelsen. Det er, når 
det fastlægges, at der er tale om en sikkerhedshændelse, hvor det indledningsvis er politiets 
opgave at skabe sikre forhold for indsatspersonalet. Grundlaget for en god og sikker hånd-
tering af denne hændelsestype skabes dels ved hverdagssamarbejdet på skadesteder i al-
mindelighed og dels under de øvelses- og uddannelsesaktiviteter, der løbende finder sted. 
Dette kan være i forbindelse med centralt fastlagte aktiviteter for politikredsene, ligesom det 
sker i forbindelse med de af Beredskabsstyrelsen beskrevne øvelsesaktiviteter, der skal 
omfatte den tværfaglige ledelse på skadestedet. 
 

Punkt 14, Bilag 1: Risikobaseret Dimensionering



 

 

Roskilde Brandvæsen 

19 

Endeligt er indsatser af denne karakter støttet af de strategiske hensigter, der er udarbejdet 
til brug for LBS. 
 
Udrykninger 
Der er over de seneste fire år registreret et vigende udrykningsantal. Bilag 7 præsenterer 
forskellige statistikker, der er indgået i arbejdet med fastlæggelse af ressource-/kapacitets-
behov. 
 
Her opgøres bl.a. udrykningstyper og -antal, udrykningstypernes fordeling, udrykningstider, 
oversigt over blinde/falske alarmer samt fordeling på udrykningskategorier. Et uddrag fra 
bilag 7 illustrerer fordelingen af udrykninger opgjort pr. måned for de seneste fire kalen-
derår. 
 

 
 

Figur 7 Månedsvis opgørelse af udrykningsantal 

4.3. Vandforsyning til brandslukning 
Roskilde Brandvæsens vandforsyning til brandslukning vil primært foregå ved mobil vand-
forsyning. I industriområder, hvor der er udbygget brandhanenet, vil dette blive anvendt. 
Strategi for vandforsyning til brandslukning er beskrevet i bilag 3. Vandforsyningsstrategien 
tager udgangspunkt i, at alle slukningsenheder er automobilsprøjter. 
  
I forbindelse med anskaffelsen af nye køretøjer, der forventeligt leveres ultimo 2020, indfø-
res slukningsteknologier, der i udgangspunktet er mindre vandforbrugende og således stiller 
mindre krav til den kontinuerlige vandforsyning i forbindelse med slukningsindsatser. 
 

4.4. Objektplaner, instrukser og procedurer 
Roskilde Brandvæsen har fastsat følgende definitioner for objektplaner, instrukser og pro-
cedurer. Specielt for objektplaner er der med implementeringen af denne plantype sket en 
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markant ændring i de forudsætninger, der ligger til grund for fastlæggelse af (første)indsat-
sen. Derudover vil udarbejdelsen af objektplaner som beskrevet i bilag 2 have en forebyg-
gende effekt, da der skabes en dialog med ejer/driftsansvarlige. 

Objektplaner er planer 
• hvor der sker en direkte alarmoverførsel. Disse planer angiver som minimum placering 
af nøgleboks og brandcentral. 
 
• hvor udrykningssammensætningen sker på baggrund af specielle lokale forhold, herun-
der at objektet rummer særlige farer, udgør vitale dele af infrastrukturen eller er af uerstat-
telig værdi.  

Instrukser 
• angiver driftsmæssige forhold, som er gældende generelt for hele brandvæsnet. 

Procedurer 
• angiver forhold, som gælder i forhold til den enkelte station eller brugen af specifikt køre-
tøj/materiel.  
 
Roskilde Brandvæsen vil som en dynamisk proces blandt andet i forbindelse med brandsyn 
risikovurdere virksomheder, områder og infrastruktur løbende og udarbejde/indføre objekt-
planer, instrukser eller procedurer efter behov og i takt med udviklingen. 
 

4.5. Delkonklusion 
På baggrund af Roskilde Kommunes risikoprofil har Roskilde Brandvæsen et ansvar for 
forebyggende og operativt at sikre, at risikoen for uheld formindskes. 
 
Via uddannelse af personale samt udarbejdelse af diverse planer, instrukser og procedure 
kvalitetssikres både det forebyggende og det operative arbejde. Der kan herunder ses et 
udvalg af tiltag, som understøtter et kvalitetssikret beredskab. 

På det forebyggende plan: 
• Roskilde Brandvæsens beredskabsinspektører deltager i Statens Institut for strålebeskyt-

telses inspektioner på RISØ hvert. 2. år. På den måde har brandvæsnet et bedre kend-
skab til de aktiviteter, der foregår på RISØ, og kan herved bedre tilpasse sig både fore-
byggende og operativt. 

• Thermo Fishers radioaktive koboltkilde bliver ikke udskiftet i sommerhalvåret, hvor der 
foregår mange aktiviteter på dyreskuepladsen, som ligger i nærheden. 

• Der er udarbejdet en detaljeret mødeplan til bl.a. Roskilde Domkirke til indsatsleder, såvel 
som holdleder, som giver dem relevante informationer til bedre at kunne iværksætte en 
førstehåndsindsats. 
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På det operative plan: 
• Der er årligt få færdselsuheld, og dem, der er, kan håndteres af det allerede eksisterende 

beredskab. 
• Der er sket en nedgang i togintensiteten pga. Køge-Ringsted-forbindelsen, som gør, at 

der bl.a. er færre toge med farlige stoffer gennem Roskilde Kommune. Dem, der så alli-
gevel bliver transporteret gennem kommunen, kan med den kapacitet, der findes nu, 
håndteres af Roskilde Brandvæsens kemiberedskab. Hvis der alligevel skal bruges yder-
ligere assistance tilkaldes Beredskabsstyrelsen Hovedstaden, som besidder stor viden, 
mandskab og materiel til håndtering af kemikalieuheld mv. 

• I forbindelse med Standby meldinger eller flyulykker til Roskilde Lufthavn, er der udarbej-
det en beredskabsplan/alarminstruks der revideres årligt (sidst revideret 14. april 2020). 
Denne beskriver blandt andet rollefordelingen og samarbejdet mellem ISL Brand og ISL-
Fly før, under og efter en alarmering til Roskilde Lufthavn herunder også bygningsbrande 
og lignende på lufthavnens område. 
Øvelser mv. er ligeledes beskrevet i planen, ligesom øvrige aktører som sundhedsbered-
skabet og politi indgår. 

 
• I Roskilde Fjord sejler der primært lystbåde, men også skibe som Sagafjord, et restau-

rantskib med plads til 156 passagerer, samt skibe fra Vikingeskibsmuseet, som arrange-
rer gruppesejlads på museets gamle vikingeskibe fra 4 personer og op til flere hundrede 
personer. Brandvæsnet har et bådberedskab, som erfaringsmæssigt har kunne håndtere 
de fleste hændelser. 
 

• Brandvæsnet har rustet sig ved at have et højt ledelsesmæssigt støtteniveau i tilfælde af 
ulykker og hændelser, som går ud over Roskilde Brandvæsens kapacitet. Brandvæsnet 
har som tidligere nævnt et godt samarbejde med Hovedstadens Beredskabs (HBR) vagt-
central. Herunder kan HBR’s operationschef samt Roskilde Brandvæsens chefvagt un-
derstøtte indsatslederens arbejde på skadestedet, hvis det findes nødvendigt.  

 

5. Serviceniveau. 
Serviceniveau samt mandskabs-, køretøjs- og materielplacering baserer sig ud over drøf-
telser i udarbejdelsens fase 1 på statik fra kalenderårene 2016 – 2019, som det fremgår af 
bilag 7, Udrykningsstatistikker.  
 

5.1. Parametre for serviceniveau 
 

Serviceniveauet vurde-
res/fastlægges med afsæt i  
disse parametre 

Indeholder bl.a. Betydende faktorer: 

Punkt 14, Bilag 1: Risikobaseret Dimensionering



 

 

Roskilde Brandvæsen 

22 

Parathed Roskilde Brandvæsen har altid 
en udrykningsklar enhed til rå-
dighed 

Omfanget af samtidighed. 
Antallet af udrykningsenheder.  
Indsatsleder og øvrigt ledelses-
personale på vagt. 

Udrykningstid Udrykningsressourcerne er pla-
ceret bedst muligt i forhold til de 
mulige og sandsynlige indsats-
steder (hændelser). 

Antal og placering af bered- 
skabsstationer. 
Deltidsmandskab kontra 
døgnmandskab på vagt. 

Materiel og bemanding Det nødvendige materiel er 
til rådighed. 
Der er tilstrækkeligt mand- 
skab til at betjene materiellet. 
Kompetent indsatsledelse. 
Uddannet mandskab. 

Materiel og dets beskaffen- 
hed, mandskabsantal, ud- 
dannelse og erfaring.  
Mulighed for tilkald af assi-
stance. 

 
Med fokus på løbende beredskabsmæssig parathed har arbejdet med fastlæggelse af an-
tallet af samtidige hændelser taget udgangspunkt i den tidsregistrering, der er fundet sted i 
ODIN. En hændelse er således medregnet i den samlede opgørelse, såfremt dennes alarm-
tidspunkt ligger før styrkens ”klar igen”-registrering fra en foregående hændelse. 

 
5.2. Forebyggelsestiltag 
Brandvæsnet har løftet ambitionsniveauet for forebyggelsesindsatser. Således er der fast-
lagt en fast procedure for forberedelse, gennemførelse og afrapportering af brandsyn, der 
samlet set skal skærpe ”brandsynskundens” interesse omkring det enkelte brandsyn, og 
derved interesseret indgå i en konstruktiv dialog om brandsynsobjektets status og de brand-
forebyggende effekter selv mindre tiltag kan afføde. 
 
Den taktiske forebyggelse tager afsæt i de landsdækkende forebyggelsestiltag og –kampag-
ner, der lanceres af henholdsvis Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber – mange i et 
godt samarbejde. Det er Roskilde Brandvæsens hensigt at drage nytte af, at der kan gives 
en lokal vinkel på de kampagner, borgerne kan stifte bekendtskab med i landsdækkende 
medier. 
 
Forebyggelsesstrategien fremgår af bilag 2. 
 

5.3. Responstid 
Med udgangspunkt i picklisten (bilag 5, pickliste) indføres et tidsmæssigt krav til førsteud-
rykningens fremmøde på skadesstedet med en sammensætning, som står i forhold til opga-
vens art, så en førsteindsats kan påbegyndes. 
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Roskilde Brandvæsen formulerer følgende med henblik på fastlæggelse af responstidsom-
råder: 
 
1. I bymæssig bebyggelse med ældre bygningsmasse, større forretningsgader, kombine-

rede erhvervs- og boligbyggeri, boligbyggeri i flere etager, samt større erhvervs- og indu-
striområder fastlægges den maksimale responstid til 10 minutter. 

2. Bebyggelse i større og mindre landsbyer med ensartet bygningsmasse, som altoverve-
jende består af fritliggende bygninger, der anvendes til boliger, samt små erhvervsområ-
der fastlægges den maksimale responstid til 15 minutter. 

3. I tyndt befolkede områder med spredt bebyggelse med anvendelse til såvel bolig- som 
erhvervsformål fastlægges den maksimale responstid til 20 minutter. 

 

 
Figur 8 - Den samlede dækning af Roskilde Kommune. Responstid fra en station på max 10 min (orange). 

Responstid fra en station på max 15 min (grå), Responstid fra en station på max. 20 min (blå). Der er til 
beregning benyttet ODIN GIS-modul med en fremkommelighed på 80 %. Den viste dækning baserer sig 

på nuværende stationsstruktur. 
 

For Roskilde Brandvæsen anses krav til responstid for opfyldt, når førsteudrykningen har 
responstider som anført tidligere. For objekter, som afviger fra den generelle bygningsmasse 
og –type i det område, hvori det ligger, udarbejdes objektplaner, så der på baggrund af en 
konkret risikovurdering kan afsendes en udrykningssammensætning, der afviger i forhold til 
picklisten. 
 
Yderligere krav til udrykningerne: 

• Udrykningen skal udgøres af den udrykningssammensætning, som er beskrevet i 
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picklisten. 
• Indsatslederen skal være fremme på skadestedet senest samtidig med første assi-

stanceenhed. 
• Indtil indsatslederens ankomst er 1. udrykningen ledet af holdlederen, der alene må 

varetage den tekniske ledelse for og af eget hold. 
 
Efterfølgende udrykninger og/eller supplerende styrker til samme hændelse kan tilvejebrin-
ges på følgende måder: 
 

• Iværksættelse af den gældende procedure for objekt, området eller funktion. 
• Rekvirering af yderligere egne supplerende styrker via egen vagtcentral. 
• Rekvirering af styrker uden for eget område via politiets indsatsleder på skadestedet. 

 
Udrykningstiden for den enkelte hændelse fastlægges, når det første relevante køretøj med 
ledelseskapacitet, og derved kapaciteten til at situationsbedømme og efterfølgende iværk-
sætte en førsteindsats, er til stede. 
 
Der måles på, om responstiden er overholdt for Roskilde Kommune som helhed. Opgørel-
serne baseres på indberettede udrykningsrapporter i ODIN. 
 
Der afrapporteres til Beredskabskommissionen ved hvert ordinære beredskabskommissi-
onsmøde. 
 
Udover ovenstående udrykningstid for førsteudrykningen kan beredskabet yderligere levere 
mindst én udrykningsenhed indenfor 20 minutter.  
 
Som det fremgår af afsnit 4.3 er det en af vagtcentralens kerneopgaver at sikre, at området 
til stadighed har en forsvarlig dækning, hvorfor der skal ske omrokering af styrker ved større 
eller længerevarende indsatser. 
 

5.4. Bemandingsniveau 
 

Med basis i kapacitetsbehovet er der opstillet følgende model for bemanding, som kan 
udgøre en forsvarlig førsteudrykning samt et effektivt dagligt beredskab1. 
 

 
  

1.-udrykning* 
 
Afg. straks - fuld-
tid 

 
1.-udrykning 

 
Afg. maks. 5 min. deltid 

 
2.-udrykning. 

 
Afg. maks. 5 min. deltid 

 
Station Roskilde 

 
1+3 

 
2 

 
1+3 

 
Station Jyllinge 

 
 

 

1+3 
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Frit i området    

2 brandmænd* 

 
 

1 Jf. kravet om, at ”det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig 
forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats”, § 1, stk. 1 i Bekendtgørelse om risikobaseret kom-

munalt redningsberedskab. 
* Udrykninger sammensættes indledningsvis ved anvendelse af fuldtidsansat mandskab, hvorefter der evt. 
suppleres med deltidsmandskab. Deltidsstyrken på St. Roskilde udgøres af 1 holdleder og 5 brandmænd, 

men anvendes ligeledes som supplement af udrykninger, der iværksættes med fuldtidsstyrken. 
** De 2 brandmænd benyttes til at gøre den enkelte brandstations bemanding mere robust. Udgangspunk-
tet er, at det beskrevne mandskab tilknyttes St. Jyllinge, der således kan afsende en førsteudrykning be-

stående af holdleder + 5 brandmænd. 
 

 
Med henblik på at gøre nærværende plan dynamisk foreslås 2 af i alt 12 deltidsansatte 
brandmænd anført på en sådan måde, at de i udgangspunktet ikke er disponeret til en kon-
kret brandstation. Den valgte beskrivelse bidrager til planens fleksibilitet/dynamik i situatio-
ner, hvor et lokalsamfund kan være påvirket af samfundets konjunkturer, hvor arbejdsplad-
ser udflyttes eller nedlægges.  
 
Det er ligeledes, i påkommende tilfælde med baggrund i den løbende udvikling i alarmtyper 
og –mønstre, muligt at ændre den geografiske tyngde i beredskabet uden at kompromittere 
nærværende plan, og vigtigst af alt smidigt at kunne tilpasse beredskabet de behov, bor-
gerne har for rettidig og relevant hjælp.  
 
Der vil tilgå Beredskabsstyrelsen en endelig oversigt over mandskabets placering, når pla-
nen er endeligt politisk behandlet. 
 
Bemandingsniveauet afspejler, at stationerne tænkes som ét samlet beredskab med den 
mulighed, der herved ligger for at en opnå synergieffekt. Den bagvedliggende idé er: 
• At gøre det operative beredskab mere fleksibelt i muligheden for at sammensætte udryk-

ninger på tværs af begge stationer. 
• At øge beredskabets robusthed, idet der skabes mulighed for opsplitning og sammen-

sætning på tværs af stationerne, så udrykningsholdene dels kan rykke ud til flere samti-
dige hændelser og dels kan afgå hurtigere fra stationen, idet de kun skal afvente ankomst 
på stationen af de brandfolk, der er nødvendige for løsning af opgaven ved den pågæl-
dende hændelse. 

• At udarbejde objekt-/mødeplaner eller udrykningsprocedurer for objekter og områder, 
hvor der efter en risikovurdering er behov for at supplere førsteudrykning med yderligere 
materiel og personel. Disse planer og procedurer kan udvikles i forbindelse med særlige 
boligområder, særlige brandfarlige virksomheden eller ved udrykning på tider af døgnet, 
hvor der kan være mandskabsmæssige eller andre udfordringer. 

• At det er muligt at køre med varierende 1. udrykning afhængigt af meldingens ordlyd (eks. 
Container i det fri, skorstensbrand med fast tag og bilbrand i det fri mv.) 

• At indsatslederen deltager i alle udrykninger, hvor det ud fra meldingens ordlyd vurderes, 
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at der er behov for egentlig skadestedsledelse. 
• At indsatslederen tilkaldes, når en udrykning uden indsatsleder opgraderes eller holdle-

deren i øvrigt skønner det nødvendigt. 
 

I måden hvorpå Roskilde Brandvæsen alarmerer deltidspersonalet ligger stor sandsynlighed 
for, at yderligere ressourcer møder. Ved alarmer, der kræver 1+5-bemanding, alarmeres 
således hele deltidsgruppen knyttet til den enkelte brandstation. 

Roskilde Brandvæsens frivillige deltager i udrykningerne som supplerende styrker ved 
større, samtidige eller længerevarende hændelser, ligesom de kan løse opgaver selvstæn-
digt på de felter, der udgør deres kernekompetencer. Ligeledes indgår det frivillige supple-
rende beredskab i situationer, hvor udrykningsstyrken med baggrund i erfaringer eller ud fra 
konkrete vurderinger øges. 
 
Det kan være nødvendigt at supplere med mandskab fra andre beredskaber mv. ved særligt 
store hændelser, hvor der ud over ordinært brand- og redningsmandskab kan være behov 
for: 
• specialmateriel til afstivning af bygninger 
• oprettelse og drift af behandlingsplads 
• pumpning af vand i forbindelse med oversvømmelse. 
 
Et sådant ressourcetræk hos naboberedskaber ses i Roskilde Brandvæsen af en på forhånd 
indgået aftale, som beskrevet nedenfor. Alternativt kan det hjemles i Beredskabslovens § 
18, der beskriver muligheden for at kræve den fornødne assistance en hændelse fordrer. 
 
Uagtet det ikke kan eller skal gøres til en bestanddel, der sikrer Roskilde Brandvæsens ro-
busthed, ses nærheden af såvel Beredskabsstyrelsen Hovedstaden i Hedehusene samt Be-
redskabsstyrelsen Sjælland i Næstved som ressourcer, der i påkommende tilfælde kan give 
Roskilde Brandvæsen et betydeligt rygstød i kraft af såvel mandskab som udrykningskøre-
tøjer i almindelighed som specialkompetencer og –materiel i særdeleshed. 
 
I den sammenhæng anses det som meget væsentligt, at BRS Hovedstaden ligger i umid-
delbar tilknytning til Roskilde Brandvæsens område, ligesom BRSSJ har en relativt lav re-
sponstid, hvilket giver mulighed for en hurtig og massiv styrkeopbygning. 

Uddannelse og kompetenceudvikling 
Det operative beredskab er uddannet i henhold til Beredskabsstyrelsen retningsliner om-
kring funktions- og lederuddannelser, ligesom den årlige obligatoriske vedligeholdelsesud-
dannelse gennemføres. 
 
Beredskabet gennemfører herudover ekstra øvelsestimer. Disse øvelser ligger ud over basis 
indsatsuddannelse bl.a. ved øvelser i forbindelse med særlige objekter i kommunen. 
 
Der sker løbende uddannelse og vedligehold af specialkompetencerne der bl.a. omfatter: 
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• Højderedning ved høje bygninger og særlige objekter 
• Bådredning ved søer, fjord og ved kyststrækninger 
• Arbejdsjording af kørestrømsledninger ved hændelse på jernbanestrækninger 
 
Alle lokale øvelses- og uddannelsesaktiviteter beskrives, struktureres, gennemføres og af-
rapporteres såvel internt som eksternt ved Uddannelsescentrets foranstaltning. 
 
Der indgår, som en fast del af kompetenceudviklingen, gennemgang af såvel beredskabs- 
faglige som civile uddannelser for at tilgodese løsningen af Roskilde Brandvæsens opgave-
portefølje. I takt med udviklingen inden for det tekniske og ledelsesmæssige område vedli-
geholdes og opdateres personalet med faglige kurser og temadage, udbudt af f.eks. Bered-
skabsstyrelsen, DBI og andre relevante organisationer herunder eksempelvis Danske Be-
redskaber. 
 
Herudover deltager relevante personer i ERFA grupper, for således at inddrage erfaringer 
fra andre beredskabsområder. 
 
Roskilde Brandvæsen har faste procedurer i forhold til dokumentation for uddannelse og 
opfølgning på efter- og videreuddannelse. 
 
Ved ansættelse af nye medarbejdere er der allerede i stillingsopslaget beskrevet, hvilket 
uddannelses- og kompetenceniveau ansøgerne skal have. I forbindelse med ansøgning er 
det et krav, at relevante uddannelsesbeviser medsendes. Såfremt ansøgeren ansættes, 
journaliseres alle relevante uddannelses- og kompetencegivende beviser på medarbejde-
rens personalesag, som kun den enkelte leder har adgang til. 
 
Herudover benyttes et kvalitetssystem, som gør det muligt løbende at holde øje med med-
arbejdernes uddannelse og eventuelle behov for vedligeholdelse. Systemet har som en del 
af medarbejderens personlige side en funktion, hvor alle uddannelses- og kompetencegi-
vende beviser registreres med dato for beståelse af uddannelsen/kurset og dato for evt. 
vedligeholdelse/recertificering. Som en del af registreringen af kursusbeviser skal et billede 
af beviset uploades i systemet. Den ansvarlige leder modtager en notifikation fra systemet, 
når og hvis medarbejdere skal vedligeholdes. Dette giver lederen et fuldstændigt overblik 
over alle medarbejderes uddannelsesbaggrund og kompetencegivende kurser samt deres 
eventuelle udløb. Funktionaliteten er ligeledes implementeret i forhold til kørekort. 

Teknisk Ledelse 
Udgangspunktet for den tekniske ledelse er, at den enkelte leder har gennemført de struk-
turbestemte kompetencegivende uddannelser ved Beredskabsstyrelsen.  
 
For indsatsledere kræves endvidere, at kurset ”Brandteknisk Byggesagsbehandling” (ud-
gået) eller ”Brandteknisk Grunduddannelse” er gennemført. 
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For indsatsledere gennemføres lokale temadage med fokus på nye objekter og indsats i 
tilknytning hertil, gensidig sparring og drøftelse af konkrete lokale temaer. 
 
For holdledere kræves endvidere, at der i en treårig cyklus gennemføres en lokalt tilrettelagt 
uddannelse i teknisk ledelse. Rammerne herfor fastlægges jf. bilag 6. Af bilaget fremgår de 
overordnede planlægningsmæssige temaer.  
 
Roskilde Brandvæsens hold- og indsatsledere deltager som andre i den obligatoriske vedli-
geholdelsesuddannelse, hvor fokus holdes på ledelsesniveauet. 
 
Der pågår løbende drøftelser med øvrige myndigheder/skadestedsaktører i fast definerede 
fora primært under den Lokale Beredskabsstab. Her tales om den generelle beredskabs-
mæssige udvikling inden for respektive områder, ligesom der specifikt afvikles mødeaktivi-
teter rettet imod symbolmål og aktiviteter, der vurderes at have en særlig risikoprofil. 
 
For at fastholde det høje gensidige kendskab på ledelsesniveau indgår Roskilde Brandvæ-
sen på hold- og indsatslederniveau i samarbejdsøvelser med øvrige myndigheder, som 
sundhedsberedskab og Politi m.fl. Disse øvelser afvikles én gang i kvartalet som dagsøvel-
ser. Øvelserne afvikles i rammen af Øvelsesgruppen under Den Lokale Beredskabsstab. I 
disse øvelser inddrages relevante temaer og objekter fra hele politikredsen. Roskilde Brand-
væsen deltager med henblik på såvel operativ som planlægningsmæssig læring i større 
øvelsesaktiviteter i andre beredskabers områder. 
 
I forbindelse med større og ledelseskrævende indsatser trækkes på tilstødende beredska-
ber. De afløsende/supplerende ledere på skadesteder har ikke været en del af Roskilde 
Brandvæsens interne kompetenceopfølgningsforløb. Det er dog vurderingen, at de i den 
konkrete situation i kraft af deres grundlæggende uddannelse vil være i stand til at gøre 
fyldest. 
 
For nærværende er der en aftale med Vestsjællands Brandvæsen om gensidig brug af vagt-
fri indsatsledere i fornødent og muligt omfang. Denne aftale gøres som med øvrige nabobe-
redskaber skriftlig som et rammesættende dokument. 

Øvelser 
Der gennemføres som basis de obligatoriske 12 årlige øvelser af samlet 24 timer. Øvelserne 
har til formål at dække de i området vurderede risici med afsæt i bl.a. den risikobaserede 
dimensioneringsplan samt vedligeholde mandskabets ordinære kompetencer. 

Erfaringsopsamling 
Erfaringsopsamling indgår som en særdeles vigtig del af beredskabets virke med henblik på 
at fastholde og forbedre det faglige niveau. Dette sikres ved en systematisk evaluering af 
såvel større øvelser som komplekse eller specielle indsatser, hvor udfordringer, dilemmaer 
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m.v. belyses og deles med alle beredskabets ansatte – for hvem det måtte være vedkom-
mende. 
 
Øvelser sikrer, at der opnås kendskab til komplekse, større indsatser og træning i indsats- 
metoder, materiel og køretøjer. Øvelserne afholdes på baggrund af hændelser, der har fun- 
det sted i beredskabsområdet og sikrer tillige erfaringsudveksling blandt mandskabet. 
 
Erfaringsudvekslingen prioriteres på tværs af alle funktioner og niveauer, samt søges ind- 
draget på tværs af faglige sektorers samarbejdsparter ved Politi og det præhospitale bered- 
skab.  

Område kendskab 
Personalet aflægger besøg på beredskabsområdets virksomheder og institutioner med hen-
blik på at give brandmandskabet lokalkendskab og indsigt i de risici og slukningsmæssige 
forhold, der er forbundet med konkrete virksomheder i beredskabsområdet.  
 
Det tilstræbes, at personalet i Forebyggende Afdeling indgår i indsatsledervagten. Forebyg-
gende Afdeling kan således bygge bro til det operative beredskab og sikre sammenhængen 
mellem de forebyggende og operative forhold. 
 

5.5. Udkald af indsatsmandskab. 
Udkald af alt mandskab sker fra vagtcentralen med nye digitale pagere, som medvirker til at 
sikre et stabilt udkaldssystem.  
 
Dette udkaldssystem suppleres med en app til smartphones, hvorved der opstår redundans 
i udkaldssekvensen. Denne app sætter vagtcentralen i stand til at se, hvor mange (ikke 
hvem) der opholder sig inden for et nærmere bestemt geografisk område. Der kan således 
straks reageres, såfremt der mod forventning ikke møder tilstrækkeligt eller kompetent 
mandskab. 
 
Det frivillige supplerende beredskab er en vigtig del af Roskilde Brandvæsen, da de kan 
fungere som supplerende styrker samt assistere ved andre opgaver end de beredskabsfag-
lige efter beredskabsloven. 
 
Indkald af frivillige foregår primært ved brug af mobiltelefon.  
 

5.6. Køretøjer og materiel. 
Det er i nedenstående skema vist, hvilke køretøjer og materiel Roskilde Brandvæsen som 
minimum råder over efter endt implementering af planen. 
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Auto- 
mobil 

sprøjte 

 
Vand- 
enhed 

 
Dreje-
stige 

 
Overfla- 
deredn. 

 
Havne, 
søer og 

åer 

 
Red- 

nings- 
båd 

 
Miljøbe-
redskab 

 
Arbejds- 
jording 

 
Højde- 
/brøndre 
dning 

 
St.  Roskilde 2 1 1   

 
 1 1 

 
St. Jyllinge 

1        

 
Frit i området  2  1 1 1   

 
 

I alt 3 3 1 1 1 1 1 1 

 

Med henblik på at gøre nærværende plan dynamisk foreslås flere af basiskapaciteterne an-
ført på en sådan måde, at de i udgangspunktet ikke er disponeret til en konkret brandstation. 
Den valgte beskrivelse bidrager til planens fleksibilitet/dynamik i situationer, hvor et lokal-
samfund kan være påvirket af samfundets konjunkturer, hvor arbejdspladser udflyttes eller 
nedlægges.  
 
Det er ligeledes muligt, med baggrund i den løbende udvikling i alarmtyper og –mønstre, at 
ændre den geografiske tyngde i beredskabet uden at kompromittere nærværende plan, og 
vigtigst af alt smidigt at kunne tilpasse beredskabet de behov, borgerne har for rettidig og 
relevant hjælp. 
 
Områdets vejnet er veludbygget med hovedveje og landeveje, der gør det let at benytte de 
udrykningskapaciteter, der er til rådighed, bredt i området. 

Beskrivelse af køretøjer som basiskapaciteter 
Under denne overskrift præsenteres de basiskapaciteter, der ses nødvendige i den grund-
stamme af køretøjer, der fremtidigt udgør Roskilde Brandvæsen. 
 
Indledningsvis præsenteres HSE-konceptet, som det ses specificeret i Roskilde Brandvæ-
sen. Det ses ikke som en del af basiskonceptet, men vil kunne bringes i anvendelse i særlige 
situationer. Det vil som udgangspunkt ikke fordre anskaffelse af særligt køretøj. 
 
Hurtig slukningsenhed (HSE): 
HSE præsenteres som en mulighed – ikke et krav til udrustning af udrykningsstyrken. Køre-
tøjet er bemandet med min. holdleder og én brandmand. Køretøjet fremfører min. 200 l. 
vand, har min. én højtryksslange, B/C-slanger og skumslukningsudstyr samt hydraulisk 
værktøj til frigørelse. Hertil standard beskyttelsesudstyr til køretøjets mandskab. 
 
Køretøjet er det mindste, der kan betragtes som relevant på skadestedet og derved indgå i 
overholdelsen af krav til serviceniveau. Når en HSE er nærmeste køretøj og afsendes til en 
hændelse medsendes endvidere den fulde udrykning som beskrevet i bilag 5. 
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Autosprøjte: 
Køretøjet er bemandet med min. holdleder og tre brandmænd. Køretøjet fremfører min. 
3.000 l. vand, har min. én højtryksslange, B/C-slanger og skumslukningsudstyr, samt hy-
draulisk værktøj til frigørelse og opsamlingsmateriel til miljøuheld. Køretøjet rummer endvi-
dere håndværktøj samt håndstiger. Hertil standard beskyttelsesudstyr til køretøjets mand-
skab. 
 
Vandenhed: 
Køretøjet fremfører min. 7.000 l. vand, har min. én hjælpeslange, B/C-slanger og skumsluk-
ningsudstyr. Hertil standard beskyttelsesudstyr til køretøjets mandskab. 
 
Drejestige: 
Køretøj med 32 m. stigeløb til redning i højden samt platform for indsættelse af mandskab 
og vandkanon i forbindelse med større brande.  
 
Miljøvogn: 
Køretøj til brug i forbindelse med større uheld med eller udslip af miljøfarlige stoffer. Bilen er 
udstyret med specialmateriel som kemikalieindsatsdragter, større opsamlings- og pumpe-
kapacitet. Miljøvognen er et supplementskøretøj i forbindelse med større udslip af miljøfar-
lige stoffer. 
 
Overfladeredning: 
I slukningsområdet etableres mindst ét beredskab, der kan honorere beredskabslovens krav 
i forhold til indsats i havne, søer og vandløb. Beredskabet skal omfatte sikkerhedsudstyr i 
form af overlevelsesdragt og redningsveste. 
 
Bådberedskab: 
I slukningsområdet etableres mindst ét beredskab, der ud over at kunne honorere bered-
skabslovens krav i forhold til indsats i havne, søer og vandløb, kan løse redningsopgaver 
uden for det kystnære område på fjorden. Beredskabet skal omfatte sikkerhedsudstyr i form 
af overlevelsesdragt og redningsveste. 
 
Arbejdsjording: 
På St. Roskilde skal der være mindst ét beredskab, der med baggrund i materiel og uddan-
nelse fra BaneDanmark, kan udføre arbejdsjording af kørestrømsledninger forekommende i 
de enkelte områder. 
 
Højde-/brøndredning: 
Der skal frit i Roskilde Brandvæsens område etableres et beredskab, der kan udføre redning 
i såvel højde som dybde. Redningshøjde/-dybde skal være min. 25 m. 
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Beskrivelse af materiel og køretøjer ud over basiskapaciteter 
Roskilde Brandvæsen råder over yderligere kapaciteter af forskellig karakter, der kan brin-
ges i anvendelse som supplement til basiskapaciteterne. Der er således tale om kapaciteter, 
der ikke er essentielle for en konkret opgaveløsning, men som for de flestes vedkommende 
bidrager til en smidigere afvikling af indsatser.  
 
Reservoircontainer: 
Et containerlad m. egen pumpe, der kan rumme ca. 16 m³ vand og dermed på et skadested 
ved hjælp af tankvogne lokalt opbygge reservekapacitet af vand. Velegnet ved vandkræ-
vende indsatser som f.eks. brand i halmstakke og større bygningsmasse. 
 
Slangevej: 
2 trailere med henholdsvis A- og B-slanger. Der kan foretages kørende udlægning. Læng-
den er for A-slanger 1.000m. og for B-slanger 1.000m. 
 
Pumpetrailere: 
2 trailere med hver 2 pumper m. egen generator samt arbejdsbelysning. Hver pumpe har en 
kapacitet på 2.000 l./min. Disse kan anvendes såvel i forbindelse med etablering af vandfor-
syning over større afstand, som til afværgepumpning/lænsning af oversvømmede områder 
m.v. 
 
”Ren brandmand”: 
Der rådes over en trailer, der rummer faciliteter til afklædning, bad og iklædning efter et 
ensretningsprincip, der efterlader den beskidte beklædning i uren zone, hvorefter brandman-
den bader og bevæger sig videre til ren zone, hvor han/hun iklædes igen. 
 
Roskilde Brandvæsen råder på brandstationen i Roskilde over en ”vaskelinje”, der med af-
læsnings-, vaske- og tørrefaciliteter sikrer, at forurenende/sundhedsskadelige partikler ikke 
bringes rundt på brandstationerne. 
 
Mobil dæmning: 
Der rådes over ca. 1.000 m. mobil dæmning, der øger sikringshøjden m. ca. 0,85 m.  
 

5.7. Fremtid 

Udvikling 
Det er Roskilde Brandvæsens ønske at arbejde visionært og dynamisk ift. områdets risiko-
profil, der ændres i takt med kommunens udvikling. Dette skal på sigt munde ud i en uddan-
nelsesstrategi, der fastlægger uddannelses- og øvelsesforløb, hvor form, indhold og længde 
tilgodeser de kompetencebehov, der gælder for Roskilde Brandvæsen. 
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Samarbejdsaftaler (BL § 13) 
Roskilde Brandvæsen ser positive aspekter i at indgå gensidige aftaler med de omkringlig-
gende beredskaber om ”at bytte udrykninger”, så borgeren til enhver tid betjenes af det 
nærmeste relevante udrykningskøretøj. 
 
Principper for beskrivelse af sådanne aftaler pågår i øjeblikket. Når aftaler er fastlagt frem-
sendes disse til Beredskabsstyrelsen til orientering. 
 
Det er intentionen at indgå aftaler med alle tilgrænsende beredskaber om både gensidig 
støtte med henblik på mulig deployering af mandskab/materiel i helt særlige situationer, hvor 
beredskaberne er under pres af længerevarende og mandskabskrævende indsatser, og 
hvor hændelser kræver specialkapaciteter, som ikke alle beredskaber råder over.   
 
Disse aftaler ses indgået med baggrund i Beredskabslovens § 13, der beskriver muligheden 
for, at indgå aftale om løsning af beredskabsmæssige opgaver. Aftalerne skal endvidere 
rumme beskrivelser af, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang der etableres aftale om at operere 
i andre beredskabers område med baggrund i seneste ændringsbekendtgørelse til Dimen-
sioneringsbekendtgørelsen. 
 
Roskilde Brandvæsen har p.t. indgået én aftale efter BL § 13. Denne aftale er indgået med 
Vestsjællands Brandvæsen og omfatter afsendelse af autosprøjte til den østlige del af Lejre 
Kommune. 
 
Roskilde Brandvæsen ser disse aftaler som mulighed for på forskellige punkter, at kunne 
styrke det daglige beredskab. Der søges indgået aftale om træk på følgende kapaciteter fra 
naboberedskaber: 
• Indsatsledere til styrkelse af skadestedsledelsen 
• Kommunikations- og ledelsesstøtteplatform 
• Drone 
• Supplerende udrykningsenheder 
 
Indgåede aftaler vil successivt blive fremsendt til Beredskabsstyrelsen. 

5.8. Evaluering 
Roskilde Brandvæsen følger løbende opfyldelsesgraden af det beskrevne serviceniveau, 
hvor fokus dels er rettet imod overholdelse af den maksimale udrykningstid på henholdsvis 
10, 15 og 20 min. Fokus er endvidere på afgangstid samt rettidig afsendelse af personel- og 
materielressourcer med rette teoretisk baggrund henholdsvis kvalitet og funktionsduelighed. 
Der afrapporteres over for Beredskabskommissionen på hvert ordinært møde. 
 

 
Der evalueres endvidere generelt 2 år efter denne plans vedtagelse. Der vurderes specifikt 
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på følgende temaer: 
• Alarmantallets udvikling og fordeling 
• Samtidige hændelser 
• Følgekøretøjers anvendelse ved alarmer 
 
Som grundlag for evaluering af udrykningstider benyttes Simacar-løsningen, der er monte- 
ret i de af beredskabets køretøjer, der indgår i de i bilag 5 anførte udrykningssammensæt-
ninger. Denne softwareløsning registrerer alle statusmeldinger og –ændringer for det en-
kelte køretøj. Endvidere anvendes Beredskabsstyrelsens ODIN-system, hvor tider kan knyt-
tes til hændelsestyper, ligesom der kan foretages en objektiv vurdering af de fremmødte 
styrkers anvendelse. Beredskabets instruks herfor fremgår af bilag 8, Intern ODIN-vejled-
ning. 
 
For at kvalitetssikre det operative arbejde bliver der endvidere vurderet på nogle specifikke 
parametre ved hver indsats, som skal bruges til dokumentation og analysering af turene, så 
brandvæsnets operative beredskab løbende forbedres med afsæt i indhentede erfaringer. 
 
Roskilde Brandvæsen bruger data fra vagtcentralen til at føre statistik over afgangs- og an-
komsttiderne for henholdsvis hvert køretøj, men også de fire brandhold. Dette kan hjælpe til 
hurtigere at følge op, hvis der skulle være differentiering på en af de to parametre. Der vil 
blive fulgt op på unormale afgangs- og ankomsttider, dels ved morgenmønstring for det en-
kelte døgnhold og dels i forbindelse med øvelsesaktiviteter for deltidsmandskab. Der skal 
efter indsatserne udarbejdes en beskrivelse af indsatsen som skal bruges til intern læring 
og kommunikation. Herunder hvilke ressourcer der er anvendt, både køretøjer, materiel og 
kompetencer. Denne viden kan bruges til at forbedre brandfolkenes vedligeholdelsesuddan-
nelse og kan hjælpe til at beslutte fremtidige indkøb af køretøjer og materiel.  
 
Der bliver hver uge gennemgået nogle udvalgte indsatser for at skabe et rum for refleksion 
hos brandfolkene. Der kan her diskuteres, hvordan hændelsen blev håndteret både fra ISL, 
HL og mandskabs side, samt hvilke læringspunkter der er. Dette kan være med til, at skabe 
en større ballast og erfaringsgrundlag hos den enkelte brandmand. 
 
Der skal ligeledes dokumenteres indsatsens samlede længde. Dette kan hjælpe brandvæs-
net til at have en forståelse for, hvor lang tid beredskabet kan være svækket, og hvornår der 
er brug for §13 aftaler for at sikre en robusthed i kommunen. Tiderne kan også benyttes i 
situationer, hvor en hændelse har infrastrukturelle konsekvenser. Dette kan give en viden 
om, hvor længe brandvæsnet kan være om at få normaliseret de infrastrukturelle tilstande.   
 
For at kvalitetssikre det forebyggende arbejde er der blevet udarbejdet en procedure for, 
hvordan brandvæsnets beredskabsinspektører skal forberede, gennemføre og registrere 
brandsyn i Roskilde Kommune. Dette er for at tilstræbe, at inspektørerne arbejder ud fra et 
ensartet grundlag, og der ikke skabes differentierede måder der bliver gået brandsyn på. 
Brandsynsproceduren er at finde i bilag 2. 
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5.9. Delkonklusion 
Roskilde Brandvæsen er opbygget ud for følgende parametre for at sikre, at serviceniveauet 
overholdes og kvaliteten i de handlinger der bliver udført er tilfredsstillende: 

• Procedure for håndtering af brandsyn for at sikre en ensartet tilgang til gennemgangen af 
et brandsyn 

• Kampagneudarbejdelse med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsen og de Danske Bered-
skabers materiale 

• Udarbejdet objektplaner på de objekter der afviger fra den generelle bygningsmasse 
• Dynamisk mandskabsplacering 
• Frivillige der kan assistere i forbindelse med deres kernekompetencer og i forbindelse 

med længerevarende indsatser 
• Mulighed for kompetenceudvikling via beredskabsfaglige og civile uddannelser 
• Kvalitetssystem til opbevaring af medarbejdernes uddannelsesbeviser og kørekort, samt 

at påminde den nærmeste leder om evt. vedligeholdelse 
• Tværfaglige øvelser på ledelsesniveau 
• Erfaringsudveksling ud fra øvelser og indsatser 
• Samarbejdsaftaler med omkringliggende beredskaber 
• Opfølgning på opfyldelsesgraden for serviceniveauet 

 

6. Beredskabet ved større ulykker 
 
Ud over det daglige beredskab på stationerne er der mulighed for at trække på materiel og 
personel fra andre stationer/enheder, såfremt det bliver nødvendigt. 
 
Indsatslederen har pligt til at tilkalde yderligere ressourcer, såfremt situationen påkræver 
det, jf. beredskabslovens § 18, stk. 2. Her fremgår det, at ”Den tekniske leder af indsatsen 
på skadestedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det 
statslige regionale redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis det skønnes på- 
krævet på grund af ulykkens karakter og omfang”. 
 
Ved større og længerevarende hændelser er der behov for meget mandskab, og der skal 
planlægges for udskiftning af indsatsledelse og personale på skadestedet. Dette vil i første 
omgang varetages af personale fra de nærliggende stationer. 
 
En hændelsestype, der i såvel varighed som geografisk udbredelse må anses for større, er 
hændelser med baggrund i vejrlig. Disse hændelsestyper stiller store krav til såvel forbere-
delse og materieltilvejebringelse som ledelse af den konkrete opgaveløsning. 
Roskilde Brandvæsen har deltaget i det forberedende arbejde omkring planlægningen for 
afhjælpning af forudselige hændelser, ligesom Brandvæsnet på alle niveauer har erfarent 
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og uddannet personale med baggrund i tidligere hændelser. 
 
Denne viden og kunnen nyttiggøres i samarbejdet med kommuner og frivillige, så de, i visse 
sammenhænge særdeles omfattende opgaver i imødegåelse af oversvømmelser ledes så-
vel som udføres kapabelt. 
 
Der kan altid møde ledelsespersonale til den kommunale krisestab. 
 
Derudover har alle kommuner(Beredskabsenheder) pligt til, at stille personel og materiel fra 
kommunens redningsberedskab til rådighed for et andet beredskab, jf. bekendtgørelse om 
risikobaseret kommunalt redningsberedskab, kap. 3, § 10. Der skal dog ydes vederlag for 
udgifter i forbindelse med denne. 
 
Der vil endvidere være en del udrykninger, hvor beredskaberne deltager med materiel og 
personel i naboberedskabernes dækningsområde i henhold til principperne om fri dispone-
ring. Der vil derfor være behov for at etablere formelle samarbejdsaftaler mellem nabobe-
redskaberne vedrørende assistance, medmindre der er indgået en anden aftale herom. 

 
 
 

 

Beredskabsniveau 
 

Hvad kan de assistere med? 
 

Placering 
 

Udrykningstid 
 

Det daglige be-
redskab 

 

Roskilde Brandvæsen kan levere mate-
riel og personel til dagligdags såvel 
som større og længerevarende indsat-
ser 

 

Egne brandstationer 
 

10 - 20 minutter 

 

Nabohjælp 
 

Konkret personel og materiel efter gen-
sidig aftale. 

 
 
Yderligere personel og materiel som 
gensidig vederlagsfri assistance. 

Vestsjællands brand- 
væsen, 
Midt- og Sydsjællands 
Brandvæsen, Hoved-
stadens Beredskab, 
Beredskab Øst samt 
Frederiksborg Brand 
og Redning 

 

30-45 minutter 

 

De statslige be-
redskabscentre 

 

Assisterer ved mandskabskrævende og 
langvarige redningsindsatser eller ved 
behov for specialudstyr og special- ud-
dannet mandskab. Assistance ydes ve-
derlagsfrit. 

 

Beredskabsstyrelsen 
Hovedstaden 

 

Beredskabsstyrelsen 
Sjælland 

 

30 min. - 1 time 

 

6.1. Det frivillige beredskab 
Det er et ønske at fastholde det frivillige supplerende beredskab ved Roskilde Brandvæsen.  
Roskilde Brandvæsen ser det som vigtigt at drage nytte af den viden og de erfaringer, der 
er gjort i mange sammenhænge. Dette eksempelvis ved at knytte arbejdet med stormflods-
sikring sammen med indkvartering og forplejning. Generelt ses den beredskabsmæssige 
del af klimasikringsarbejdet godt forankret i det frivillige beredskab. 
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Uddannelse og øvelser 
I Roskilde Brandvæsen opretholder det frivillige personale den obligatoriske vedligeholdel-
sesuddannelse, som den gælder for frivillige. 
 
Med afsæt i opgaveporteføljen uddannes de enkelte delinger i frivilligstyrken. Der indlægges 
yderligere lokaltilrettelagte øvelser i flere specialistfunktioner. Uddannelserne sikrer bland 
andet, at de frivillige opnår en tilfredsstillende rutine i brug af bl.a. specialpakninger.  

 

6.2. Indkvartering og forplejning 
I forbindelse med stormen Bodil i 2013, som med sin medfølgende vandstandsstigning på 
over 2 m. over normal vandstand medførte store oversvømmelser specielt i Jyllinge Nord-
markområdet, opstod et behov for akut indkvartering af de borgere, der var nødsaget til, at 
forlade deres oversvømmede boliger.  
 
Det var her den umiddelbare forventning, at behovet for indkvartering markant oversteg 
Roskilde Brandvæsens daværende formåen på dette felt. Det viste sig imidlertid, at kun 
ganske få borgere henvendte sig på evakueringscentret, og ingen havde behov for indkvar-
tering, når der ses bort fra de borgere, der havde pasnings-/plejebehov og derfor anbragtes 
på plejecentre.  
 
På baggrund af disse erfaringer etableres en indkvarterings- og forplejningskapacitet til 300 
personer. Opgaven med indkvartering løses på de lokaliteter, som fremgår af bilag 4. For-
plejning tilvejebringes fra et kommunalt storkøkken.  
 
Det nødvendige mandskab ses tilvejebragt primært ved anvendelse af det supplerende fri-
villige beredskab. 
 

6.3. Delkonklusion 
Roskilde Brandvæsen har ud fra tidligere erfaringer forberedt sig på fremtidige større hæn-
delser i form af storm- og stormflod. Igennem en udarbejdet indkvarterings- og forplejnings-
plan, et uddannet frivilligt supplerende beredskab, og et beredskab der ellers er forberedt 
både forebyggende og operativt, har Roskilde Brandvæsen sikret et robust beredskab til at 
håndtere opgaver, så der undgås lige så store konsekvenser som f.eks. under Bodil 2013.  

 

7. Konklusion 
Roskilde Kommunes risikoprofil peger på mange temaer i opgørelsen af risici. I det samlede 
billede ses den samlede bygningsmasse ikke at stille særlige krav til beredskab på det ma-
terielle område ud over, hvad bygningshøjde m.v. betinger. 
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En væsentlig og uerstattelig bygning er dog Roskilde Domkirke, der som optaget på UNE-
SCO’s verdensarvsliste har en særlig status. Domkirken vurderes som værende ikke-dimen-
sionerende for Roskilde Brandvæsen, fordi en hændelse vil kræve ressourcer langt ud over 
det beredskabsniveau, der i øvrigt vurderes nødvendigt som dagligt beredskab. På denne 
baggrund er der udarbejdet mødeplan for Roskilde Domkirke med deltagelse af nabobered-
skaber samt Beredskabsstyrelsen.  

Thermo Fisher Scientific og Risø-området kendetegnes begge ved opbevaring af strålekil-
der, om end af forskellig karakter. Baggrunden for en kvalificeret opgaveløsning ses primært 
tilvejebragt ved på indsatslederniveau at have en kontakt til Statens Institut for Strålebeskyt-
telse, der er tilsynsmyndighed begge steder. 

Den maritime trafik på Roskilde Fjord ligger inden for fritidssejladsen, suppleret med turbå-
den Sagafjord samt enkelte sejladser fra Vikingeskibsmuseet. På denne baggrund anbefa-
les et udvidet beredskab på dette felt med en redningsbåd, der kan besejle fjorden. 

Roskilde Lufthavn med en trafikbelastning som beskrevet har eget beredskab, der tilpasses 
den aktuelle beflyvning. Derfor ses lufthavnen som et objekt, der ved alarm i forhold til be-
flyvningen fordrer en ensartet respons fra Roskilde Brandvæsen. Ved melding om bygnings-
brand vurderes lufthavnen på lige fod med øvrig bygningsmasse. 

Trafikbelastningen på hoved- og motorvejsnettet er i myldretiden stor/tæt. Det afspejles 
imidlertid ikke tydeligt i hændelsesmønstret. Uanset antallet af hændelser skal Roskilde 
Brandvæsen være i stand til, at foretage redning/frigørelse i forbindelse med vejtrafikken. 

Togtrafikken igennem Roskilde Kommune er aftaget med indvielsen af Køge-Ringsted-ba-
nen. Trafikbelastningen har dog fortsat et niveau, der stiller krav til Roskilde Brandvæsen 
såvel på det sikkerhedsmæssige plan i kraft af kompetence indenfor arbejdsjording, ligesom 
det operative beredskab skal kunne standse udbredelse af og efterfølgende nedkæmpe en 
brand i såvel passager- som godstog. 

Det operative beredskab skal endvidere kunne iværksætte en effektiv førsteindsats ved tog-
ulykker med efterfølgende redning og/eller håndtering af miljøfarlige stoffer. Større hændel-
ser af specielt sidstnævnte typer ses endeligt afviklet støttet af det øvrige beredskab. 

Teknisk ledelse: 
På baggrund af hændelsesmønstret igennem de seneste år vurderes det, at langt de fleste 
hændelser i Roskilde Kommune vil kunne håndteres af ledelsesressourcer udgjort af én 
vagthavende indsatsleder samt de holdledere, der indgår i udrykningsenhederne. 
 

Ekstraordinære hændelser, der kræver yderligere ledelsesmæssigt setup, håndteres dels 
ved anvendelse af operativ ledelsesstøtte på vagtcentralen og den derværende operations-
chef samt træk på indsatsledere i tilstødende beredskaber og efterfølgende indsættelse af 
vagtfrit personale. 
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Operativt beredskab: 
Med baggrund i statistik og forventeligt hændelsesmønster er det vurderingen, at et operativt 
beredskab med 2½ udrykningsenhed vagtsat er tilstrækkeligt til løsning af langt størstedelen 
af de forekommende hændelser såvel på baggrund af hændelsesstørrelse som risiko for 
sammenfaldende hændelser. 
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Dataindsamling 
Tilrettelæggelse af processen omkring dataindsamling har taget udgangspunkt i oplægget, 
som det er beskrevet i ”Håndbog for risikobaseret dimensionering”. 

Det har således været vigtigt ”at komme hele vejen rundt”, hvilket har medført dialog såvel 
internt som eksternt. Dialogen har således været med eget mandskab deltids- som 
fuldtidsansatte og en række eksterne interessenter. 
Roskild Brandvæsens ansatte var planlagt inddraget i forløbet i større omfang end det blev 
tilfældet, idet udbredelsen af covid-19 lagde markante begrænsninger herfor. Processen 
kom derfor kun til, at omfatte et første møde, hvor alle deltids- og fuldtidsansatte blev indbudt 
til at bidrage med data/kendskab til lokalområde samt egne erfaringer. Af hensyn til risiko 
for smitteudbredelse blev efterfølgende kun døgnvagtpersonalet inddraget i udarbejdelse af 
scenariebeskrivelser, hvilket eller ligeledes var tiltænkt en opgave for deltidsmandskab. 

Dialogen med alle – i forhold til Roskilde Brandvæsen – eksterne er ført ud fra en forud 
udarbejdet spørge-/interviewguide, som har sikret et relativt ensartet datasæt fra alle 
objekter/institutioner. 

I dataindsamlingen har nedennævnte været inddraget i processen: 

• Personale ved Roskilde Brandvæsen 
• ARGO, Roskilde 
• BaneDanmark 
• Beredskabsstyrelsen Hedehusene 
• Falck Danmark A/S, Roskilde 
• FORS, Roskilde 
• Forsikring og Pension 
• Plan og Miljø (Roskilde Kommune) 
• Plejecentrene Kastanjehaven, Lindelunden, Bernadottegården og Toftehøjen 

(Roskilde Kommune) 
• Midt- og Vestsjællands Politi 
• RISØ 
• Roskilde Domkirke  
• Roskilde Dyreskue 
• Roskilde Havn 
• Thermo Fisher Scientific 
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Roskilde Brandvæsens forebyggelsesstrategi 
 
Roskilde Brandvæsens forebyggende afdeling har udarbejdet en forebyggelsesstrategi, der overordnet har 
sit udspring i Beredskabsstyrelsens præsentation af det nationale risikobillede.  
Efterstående berøres kort de temaer, der er trukket frem af Beredskabsstyrelsen. Hvor der ses en åbenlys 
relation til områder/objekter i Roskilde Kommune er disse supplerende. 

Brandvæsnet ønsker at øge robustheden i kommunen og derfor nævnes der under taktisk forebyggelse i 
dette bilag kampagnetiltag som forebyggende afdeling vil formidle videre ud til kommunens borgere. Der er 
dog mange andre opgaver i forebyggende afdeling som inspektørerne i afdelingen skal tage sig af, samt et 
kontinuerligt flow i henvendelser fra borgere mv. fra kommunen, derfor er der udarbejdet et skema, som 
skal understøtte forebyggende afdelings inspektørers fordeling af deres årsværk ud på de forskellige opgaver.  

Det nationale risikobillede 
Det nationale risikobillede er en periodisk sammenfatning af det løbende arbejde med, at kortlægge og 
analysere samfundsmæssige risici. Det nationale risikobillede repræsenterer dog ikke det samlede spektrum 
af risici, som det danske samfund eller borgere i landet står overfor, men koncentrerer sig om de risici, som 
Beredskabsstyrelsen i øjeblikket vurderer, at samfundets beredskabsaktører bør rette størst opmærksomhed 
mod1. 

Ud fra vurderingen af konsekvenserne for liv, helbred, miljø, økonomi, ejendom og samfundsvigtige 
funktioner har Beredskabsstyrelsen (BRS) udarbejdet en liste med 13 hændelsestyper som danske 
beredskabsaktører skal rette særlig opmærksomhed mod i deres planlægningsarbejde. Der vil herunder gives 
en kort beskrivelse af de hændelsestyper som Roskilde Brandvæsen skal håndtere og hvordan de har 
indflydelse på Roskilde Kommune.  

 
Orkaner og stærke storme 
Orkaner og stærke storme forekommer hyppigt og kan ramme hele Danmark, derfor er Roskilde kommune 
ingen undtagelse. Orkaner og stærke storme kan have konsekvenser for liv og helbred pga. flyvende 
genstande, væltede træer, faldende tagsten, trafikuheld og sammenstyrtning af svage konstruktioner.  

Herudover kan der være afledte konsekvenser for liv og helbred, hvis infrastrukturen helt eller delvist 
kollapser, som f.eks. at beredskabet ikke kan komme frem pga. vanskelige kørselsforhold. Derudover kan 
orkaner og stærke storme medføre betydelige materielle skader. 

 
Oversvømmelser fra havet 
Oversvømmelse fra havet kan være en afledt effekt af en storm eller orkan. Når vandstanden stiger, presses 
vandet ind mod kysterne. Da Roskilde Kommune har 10 kilometer kyststrækning ud mod Roskilde Fjord, er 
der stor sandsynlighed for, at vandet fra Kattegat bliver presset ind i Roskilde Fjord og derved oversvømmer 

                                                           
1 https://brs.dk/viden/publikationer/Documents/Nationalt-Risikobillede-2017-LowRes.pdf  
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store dele af Roskilde Kommunes kyststrækninger. I 2013 under stormen Bodil steg vandet 
med mere end 2 m. og ødelagde værdier for mange millioner kroner.  

Oversvømmelser fra havet kan få betydning for vandforsyningen, hvis vandværker oversvømmes med 
havvand, hvilket er en reel sandsynlighed, da der ligger vandværker tæt nok på kysten i kommunen, der kan 
blive truet af oversvømmelser2. Derudover er der store dele lavtliggende områder i kommunen, samt 
bebyggelse der ligger helt ud til fjorden.  

Efter Bodil-oversvømmelsen blev borgerne i Jyllinge Nordmark bevidste om, at deres område var udsat i 
forhold til oversvømmelse, og de er gået aktivt ind i at håndtere denne udfordring3. Derudover har 
Vikingeskibsmusset ved hjælp af Roskilde Brandvæsen fået lavet en beredskabsplan, der gør dem mere 
robuste i fremtidige storme. 

 
Ekstrem regn 
Ekstrem regn dækker over tre forskellige fænomener: Skybrud, kraftig regn og koblet regn med forskelle i 
nedbørens udbredelse, varighed og intensitet. 

Skybrud defineres som et kortvarigt kraftigt regnvejr med en nedbørsmængde, der overstiger 15 mm på 30 
minutter lokalt inden for et varslingsområde. Kraftigt regn betegnes som en nedbørsmængde, der overstiger 
24 mm på seks timer lokalt inden for et varslingsområde.  
Koblet regn er flere regn hændelser tæt efter hinanden. Der er intet varslingskriterium, da denne type nedbør 
sjældent er et spontant og lokalt afgrænset fænomen. Disse fænomener kan have direkte og afledte 
konsekvenser for især ejendom og infrastruktur, men kan også have konsekvenser for helbredet ved f.eks. 
menneskelig kontakt med kloakvand.  
Roskilde kommune har en stor banestation, som forbinder øst og vest Danmark, her kører dagligt mange 
gods- og passagertoge og et ekstremt regnvejr kan derfor bl.a. have store konsekvenser for togdriften i store 
dele af landet, hvis lavtliggende spor, kabler, sporskifter mv. oversvømmes. 

 
Vandbårne sygdomme 
Vandbårne sygdomme, skyldes forurening af vand med et bredt spektrum af mikroorganismer som bakterier, 
vira, parasitter og svampe. Vandbårne sygdomme kan medføre ubehagelige og alvorlige symptomer og i 
værste fald være dødelige. For Roskilde Brandvæsen kan det f.eks. have betydning, hvis en eller flere af 
kommunens vandværker, der leverer drikkevand, bliver forurenet.  

Der skal i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Brandvæsen udarbejdes en 
vandforsyningsplan, så det står klart hvem og hvordan en forurening af f.eks. drikkevandet skal håndteres. 

 
Nukleare ulykker 
En nuklear ulykke defineres som en ulykke på et anlæg, hvor nukleart materiale (plutonium og beriget uran) 
bliver produceret, forarbejdet, brugt, oplagret eller deponeret. I Roskilde Kommune er Forskningscenteret 

                                                           
2 Hanne Niemann, Beredskabsansvarlig hos FORS 
3 Borgere i Beredskabet, s. 51 
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Risø placeret, som i dag hører under Danmarks Tekniske Universitet. Risø havde fra 1960-2000 
tre forskningsreaktorer. I dag håndterer Dansk Dekommissionering nedrivningen og bortskaffelsen af de 
nukleare anlæg4. Der forefindes stadig mellem 5.000 og 10.000 tons radioaktivt affald, herunder 233kg 
særligt affald, som dog er kapslet ind, men stadig kan give udfordringer ved brand eller uheld. Derfor har 
Roskilde Brandvæsen et tæt samarbejde med Risø og de forskellige institutioner der har hjemme på stedet, 
herunder Dansk Dekommissionering for at sikre det bedst mulige forebyggende og afhjælpende indsats i 
tilfælde af en nuklear hændelse. 

Ligeledes produktionsvirksomheden Thermo Fisher Scientific, der råder over en strålekilde til brug for 
sterilisation.  

Derfor arbejder Roskilde Brandvæsen løbende på at holde sig rustet til, at håndtere en førsteindsats med de 
forskellige strålekilder herunder at blive assisteret af Beredskabsstyrelsen Hovedstaden. 

 
Ulykker med kemiske stoffer 
Ulykker med kemiske stoffer er oftest enten industriulykker eller transportulykker, hvor de involverede 
stoffers farlige egenskaber ved brand, eksplosion eller udslip kan medføre væsentlig fare for personer, 
ejendom og miljø. 
Større ulykker med kemiske stoffer opstår ved ukontrollerede hændelsesforløb under fremstilling, transport 
og opbevaring eller anvendelse. I Roskilde Kommune er der både transport med kemiske stoffer via 
godstransport på togstrækninger og transport på vejene, samt virksomheder der ligger inde med kemiske 
stoffer i større og mindre omfang. Konsekvenserne ved ulykker med kemiske stoffer kan både omfatte liv, 
helbred og miljø. 

 
Transportulykker 
Transportulykker omfatter ulykker med transportmidler, som involverer fysisk transport af mennesker eller 
gods samt ulykker i forbindelse med transportinfrastruktur og styringen heraf.  
I Roskilde Kommune er der som tidligere nævnt både en del luft- og togtrafik, som herved vil medføre en 
forøgelse af risikoen for ulykker. Større transportulykker kan forårsage omfattende materielle skader, dels 
på de involverede transportmidler og dels på omkringliggende infrastruktur og bebyggelse, som måtte blive 
ramt af de forulykkede transportmidler eller vragdele, som f.eks. ved flystyrt eller afsporinger og kollisioner 
med tog. 

 
Terrorhandlinger  
Terrorhandlinger omfatter efter straffelovens §114 en række alvorlige forbrydelser (drab, 
bombesprængning, brandstiftelse, kidnapning, flykapring mv.), som begås for at skræmme en befolkning i 
alvorlig grad eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, 

                                                           
4 
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknologi/Teknologiske_institutter_og_foreninger/Forsknin
gscenter_Ris%C3%B8 
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forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer. Risikoen for 
terrorangreb generelt i Danmark er højere end tidligere, men risikoen for, at blive offer for et terrorangreb 
er begrænset.  

PET har udarbejdet en vejledning til, at tænke terrorsikkerhed ind ved planlægningen af større 
arrangementer5. Ved større arrangementer er der en stor samling af mennesker på en begrænset plads, 
derfor er et større arrangement et oplagt mål for terrorister. I Roskilde Kommune afholdes hvert år en af 
Europas største festivaler (Roskilde Festivalen), som forøger befolkningsantallet i kommunen væsentligt i den 
uge festivallen står på. Derfor skal der tænkes terrorsikkerhed ind i planlægningen af Roskilde festivalen. 
Roskilde Brandvæsen kan assistere Roskilde Kommune i at indtænke terrorsikring ved bl.a. Roskilde 
Festivallen, men også ved andre arrangementer og betydelige objekter der ligger i kommunen, som f.eks. 
Roskilde Domkirke. 

Samarbejde og relationer i løsningen af denne og andre typer af sikkerhedshændelser er beskrevet under 
afsnittet Indsatsledelse/teknisk ledelse i planens afsnit 4. 

 

Den nationale forebyggelsesstrategi 
Ved at inkorporere Beredskabsstyrelsens nationale forebyggelsesstrategi i udarbejdelsen af en 
forebyggelsesstrategi til Roskilde Brandvæsen, reflekteres der over hvordan borgerne gennem øget 
risikobevidsthed og større handlekraft, selvhjulpenhed og hjælpsomhed før, under og efter alvorlige ulykker 
og katastrofer kan give færre dødsfald og tilskadekomne, og færre udgifter til skader i forbindelse med 
brande, stærke storme og oversvømmelser6.  

Den nationale forebyggelsesstrategi har et tydeligt borgerperspektiv med vægt på tryghed og større 
borgerinddragelse af borgere og virksomheder som ressource. Her spiller Roskilde Brandvæsen en afgørende 
rolle, da brandvæsnet vil stå for den lokale kontakt med borgere og virksomheder.  

Mange af de tiltag som vil blive nævnt i denne forebyggelsesstrategi forudsætter derfor et nært, tværgående 
samarbejde mellem myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere. 

Roskilde Brandvæsen vil igennem samarbejde med bl.a. FORS, ARGO, RISØ mfl. udarbejde øvelser for både 
redningsberedskabet og medarbejderne på de respektive virksomheder. Igennem øvelser kan samarbejdet 
mellem virksomhederne, beredskabet og andre instanser fra kommunen styrkes og der kan blive lagt vægt 
på, hvordan og hvornår nøglepersoner fra virksomhederne kan benyttes til løsningen af en opgave. Der vil 
derudover aftales rundvisninger, så Roskilde Brandvæsen har et bedre kendskab til områderne.  

Roskilde Brandvæsen vil også skabe bedre kontakt til kommunens foreningsliv, så der kan skabes bedre 
risikobevidsthed, og der kan støttes op om redningsberedskabets arbejde både på det forebyggende og 
afhjælpende plan. 

 

                                                           
5 https://www.pet.dk/Nyheder/2019/~/media/Publikationer/Tnkterrorsikkerhedvedstrrearrangementerpdf.ashx 
6 National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer 
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Konkrete forebyggelsestiltag 
De ovenstående risici der er blevet udpeget er hændelser der kan medføre store konsekvenser for Roskilde 
Kommune. Roskilde Brandvæsen skal derfor lave en plan for, hvordan mulige hændelser omhandlende 
ovennævnte risici skal/kan håndteres.  

Men ud over dette vil Roskilde Brandvæsen løbende udarbejde konkrete forebyggelsestiltag tilpasset andre 
risici i kommunen, samt deltage i de nationale kampagner udpeget af Danske Beredskaber og 
Beredskabsstyrelsen.  

 
Strategisk forebyggelse 
 
Brandsyn og procedure 
Roskilde Brandvæsen betragter brandsyn som et helt centralt element i den strategiske forebyggelse. Det er 
i stort omfang her, relationer opbygges og den tætte dialog opstår, hvilket i sammenhæng giver en solid 
platform for det vigtige arbejde, som forebyggelse repræsenterer. 
Som kort beskrevet i den risikobaserede dimensionering er der blevet udarbejdet en brandsynsprocedure til 
de beredskabsinspektører der går brandsyn i Roskilde Kommune.  

Brandsynsproceduren er opdelt i en forberedelsesfase, en gennemførelsesfase og registreringsfase. 

Under forberedelsesfasen skal beredskabsinspektøren finde byggesagen/byggetilladelsen og 
tegningsmateriale på det objekt der skal udføres brandsyn på. Dette medføre at inspektøren er godt 
forberedt når der bliver gået brandsyn, det kan f.eks. være ved at vide, hvad der er udlagt som flugtveje og 
hvad der ikke er, så der sikres at der er lovhjemmel i de evt. påbud der bliver givet.  

Der skal også under forberedelsesfasen læses de tidligere brandsynsrapporter for objektet, for at inspektøren 
under sin gennemgang kan tilsikre sig at de tidligere påbud er blevet efterlevet.  

I brandsynsproceduren står der også beskrevet hvordan et brandsyn skal gennemføres, herunder hvordan 
en dialog med den driftsansvarlige indledes og hvordan brandsynet skal afsluttes. Der ligger også et 
kontrolskema i brandsynsproceduren, som kan hjælpe den respektive inspektør med at strukturere 
brandsynet.  

Til registreringsfasen er der i proceduren beskrevet, hvilke forudsætninger der skal til for, at give en 
anbefaling, påbud eller et forbud. Ligeledes er der beskrevet hvordan en risikovurdering af et 
brandsynsobjekt udarbejdes. 

Proceduren tilstræber at skabe nogle rammer der dels giver et ensartet grundlag at gå brandsyn efter, og 
dels skaber udgangspunktet for kvalitetssikring og –styring. Forebyggende Afdeling arbejder endvidere med 
et koncept for certificering i stil med ISO-standarder. 
Forebyggende Afdelings brandsynsprocedure er indsat i sin helhed i slutningen af dette dokument. 

 
Den lokale beredskabsstab 
Roskilde Brandvæsen indgår i Den Lokale Beredskabsskab. Arbejdet her understøtter større akutte 
hændelser. Det er vores opfattelse, at dette arbejde bidrager til styrkelse af relationer og derigennem skaber 
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grundlaget for arbejdet med bl.a. Politidirektørens strategiske hensigter, der blandt andet 
præsenterer et forebyggelsesperspektiv på forskellige hændelsestemaer. 

 

Roskilde kommunes risikokoordinator 
På det lokale strategiske plan har Roskilde Brandvæsen et samarbejde med kommunens risikokoordinator. 
Risikokoordinatoren får bl.a. tilsendt alle brandsynsrapporter udarbejdet efter et brandsyn på de kommunale 
bygninger. Herved er der bedre mulighed for, at der hurtigt kan tages hånd om de evt. påbud/forbud der 
bliver påpeget på et brandsyn.  
Derudover bliver der i samarbejde med kommunens risikokoordinator arbejdet med at udvikle på de 
automatiske brandalarmsanlæg (ABA) på kommunens bygninger, så Roskilde Brandvæsen allerede ved 
modtagelsen af meldingen ved, hvilken detektor der er gået, og derved kan brandmandskabet køre direkte 
dertil frem for til brandcentralen. Dette vil medføre en hurtigere slukningsindsats ved en reel alarm, og kan 
herved reducere konsekvenserne ved af brand.  

 

Mindre erhvervsvirksomheder i Roskilde Kommune 
Roskilde Brandvæsen har også et løbende projekt rettet imod kommunens mindre erhvervsvirksomheder 
som autoværksteder, mindre håndværksmestre m.v. Projektet beskæftiger sig med imødegåelse af risici, der 
kan lede til brand eller personskade.  
Der er blevet lavet en forudgående undersøgelse af projektet med hjælp fra Katastrofe og 
Risikomanageruddannelsen. Dette er opstarten til et videre arbejde med at højne sikkerheden hos de mindre 
erhvervsvirksomheder. 

Roskilde Brandvæsen ønsker på sigt, at kunne tilbyde de mindre erhvervsvirksomheder, at der i et 
samarbejde bliver gennemgået virksomhedens robusthed og udarbejdet en beredskabsplan, og såfremt 
virksomheden ønsker det, kan der udføres et frivilligt brandsyn. For at virksomheden for mest mulig ejerskab 
over projektet er ønsket at de selv udarbejder deres beredskabsplan og Roskilde brandvæsen kun har en 
understøttende rolle under udarbejdelsen.  
Den afledte effekt af dette projekt kan muligvis også have forsikringsmæssig fordele for virksomheden7. 

 

Crowd management 
Roskilde Brandvæsen ønsker at kunne understøtte kommunen i forbindelse med sagsbehandling af de mange 
større arrangementer, der løber af stablen hen over året. Roskilde Brandvæsen vil i efteråret 2020 sende to 
medarbejdere på Crowd-management uddannelse afholdt af RF Experience. Dette vil medføre, at 
medarbejderne kan lave en mere helhedsorienteret sagsbehandling af de forskellige arrangementer.  

 

                                                           
7 Forsikring og Pension 
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Taktisk forebyggelse 
Med udgangspunkt i den nationale forebyggelsesstrategi og borgerinddragelse vil der blive udarbejdet 
målrettede kampagner. 

Haveforeninger 
Roskilde Brandvæsen vil gerne udarbejde en forebyggelsesstrategi for Roskilde Kommunes foreningsliv. For 
igen at gøre Roskilde Kommunes borgere, virksomheder og foreninger mere robuste i fremtidige hændelser.  

Roskilde Brandvæsen er derfor ved at udarbejde et pilotprojekt med udgangspunkt i foreningslivet. I første 
omgang vil projektet være rettet mod kommunens haveforeninger.  
Roskilde Kommune har flere haveforeninger med adskillige kolonihaver ol. som ligger tæt op af hinanden. 
Hvis en brand opstår i disse områder er der en risiko for, at det spreder sig til omkringliggende boliger. 
Roskilde Brandvæsen vil derfor invitere haveforeningernes beboer til en informationsaften, hvor der vil blive 
afholdt et oplæg om, hvordan borgerne mindsker risikoen for brand. Der vil tages udgangspunkt i 
Beredskabsstyrelsens og Danske Beredskabers kampagne materiale, herunder Beredskabsstyrelsens 
kampagne om røgalarmer, ukrudtsbrænder og grill (gas/kul). Ønsket er at denne informationsaften kan give 
haveforeningernes medlemmer en viden i, hvordan de kan undgå at en brand opstår og hvis uheldet er ude, 
hvordan de selv kan standse eller inddæmme en opstået brand indtil brandvæsnet ankommer og kan tage 
over. Hvis projektet har en effekt ønsker Roskilde Brandvæsen at udvide det til andre områder af Roskilde 
Kommunes foreningsliv.  

 

Uge 40 kampagne 
Skoler og redningsberedskaber har rundt omkring i landet indgået et samarbejde, hvor de i uge 40 står 
sammen om, at lære skolebørn, hvordan de omgås ild og hvad de stiller op, hvis uheldet er ude8.  

Roskilde Brandvæsen ønsker, at der ligeledes skal være et samarbejde i Roskilde Kommune mellem 
brandvæsnet og skolerne. Der vil blive taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens materiale for uge 40 – 
Fokus på brandforebyggelse. Der vil i løbet af uge 40 blive arrangeret, at skolernes elever kan besøge de 
lokale brandstationer (henholdsvis Roskilde og Jyllinge Brandstation), samt få undervisning i, hvad de skal 
gøre hvis en brand opstår. Der vil også blive benyttet undervisningsmaterialet ’Lær om brand’ henvendt til 0. 
og 1. klasse og ’Ild – en farlig ven’ henvendt til 4. og 5. klasse. 

Vi ser Uge 40-kampagnen som en forlængelse af den lokale brandskole, der i Roskilde Brandvæsen retter sig 
imod børnehaver, 0.- og 3.-klasser. 

 

Fyrværkeri 
Der har tidligere været hændelser, hvor borger har fyret fyrværkeri af efter brandfolk. Dette er noget Roskilde 
Brandvæsen ønsker at undgå, og vil derfor arbejde med en forebyggende tilgang til det. Roskilde Brandvæsen 
ønsker ligeledes, at skabe en forståelse for borgerne omkring brugen af fyrværkeri for, at undgå ulykker både 
på materiel og personer. 

                                                           
8 https://brs.dk/omstyrelsen/presse/temaer/uge40/Pages/uge40_laer_om_brand.aspx 
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Derfor er der flere medarbejdere hos Roskilde Brandvæsen som er uddannet 
fyrværkeridemonstratører gennem sikkerhedsstyrelsen. Som fyrværkeridemonstratør kan Roskilde 
Brandvæsens medarbejdere tage ud til skoler og ungdomsklubber og demonstrere hvordan de unge skal 
forholde sig ved brugen af fyrværkeri. De unge vil få et indblik i, hvad der kan gå galt, hvis man ikke følger 
instrukserne angivet på fyrværkeriet. Samtidig ønskes der, at der skabes et stærkere bånd imellem de unge 
og brandvæsnet. Formålet med dette tiltag er, at de unge får mere respekt for fyrværkeri og brandvæsnets 
arbejde, og at der herved vil opstå færre fyrværkeri relaterede brande og angreb. Ved 
fyrværkeridemonstrationerne vil der blive taget udgangspunkt i Sikkerhedsstyrelsens udarbejdede materiale.  

 

Brandsikker bolig 
I Danmark omkommer 50-80 personer i forbindelse med brand hvert år. Risikoen for at komme til skade eller 
omkomme, er særlig stor for de mest udsatte og sårbare borgere9. 
Roskilde Brandvæsen vil med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsen, Trygfonden og Danske Beredskabers 
udarbejdede kampagnemateriale for Brandsikker bolig samarbejde med Roskilde Kommunes sundhed og 
omsorgs afdeling om, at brandforebygge i de udsatte og sårbares hjem.  

Kommunens socialrådgivere skal derfor benytte et brandskema til, at udpege de borgere, der skønnes at 
have mest brug for et brandforebyggende hjemmebesøg. Ved et brandforebyggende hjemmebesøg kommer 
en repræsentant fra Roskilde Brandvæsen sammen med borgerens socialrådgiver. Der vil ved besøget tales 
om brandsikkerheden i boligen, og hvordan denne eventuelt kan forbedres, og borgeren får tilbud om 
opsætning af en røgalarm10.  

 

Objektplaner/mødeplaner 
For at Roskilde Brandvæsens operative mandskab er bedre forberedte ved en evt. ABA alarm udarbejder 
Roskilde Brandvæsen en objektplan eller mødeplan på alle de virksomheder/institutioner med automatisk 
alarmoverførsel som ligger i Roskilde Kommune. Der bliver udarbejdet objektplan på mindre objekter, som 
er et dokument Holdlederen/Indsatslederen kan få adgang til under fremkørsel. Heri vil der være beskrevet 
hvor ABA-skabet er placeret og hvilke tilkørselsveje der er dertil. Derudover kan der være dokumenteret 
særlige fare ol. eller hvor den nærmeste brandhane er.  
På større objekter eller objekter af særlig karakter udarbejdes der en mødeplan. Det vil være en mere 
omfattende plan som f.eks. kan indeholde placeringen af opmarch.  

De udarbejdede mødeplaner og objektplaner har også en forebyggende effekt. Dette skyldes at når en 
beredskabsinspektør kommer ud på objektet for, at udarbejde møde-/objektplanen giver det gode 
muligheder for at skabe en dialog med ejer/driftsansvarlig omkring planen, som kan medføre at personen for 
et bedre forebyggende perspektiv til sin ejendom.  

 

  

                                                           
9 https://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/brandsikkerbolig/Pages/brandsikkerbolig.aspx 
10 https://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/brandsikkerbolig/Pages/brandvaesen.aspx 
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Hvordan vi forbereder, gennemfører og registrerer brandsyn i Roskilde 
Brandvæsen. 

For at ensrette vores brandsyn samt tilsikre, at vi arbejder ud fra et ensartet grundlag, har vi 
udarbejdet denne procedure for brandsyn. Det er vigtigt at vi i vores tilgang til brandsynet er både 
faglige og saglige, og det indebærer bl.a. at vi har adgang til alle relevante dokumenter, inden vi 
går vores brandsyn. Herunder finder I arbejdsgangen for dette.  

 

Find den originale byggesag/byggetilladelse og byggesager på evt.  efterfølgende 
ombygninger  

• Hvilket BR er det opført under (hvad er reglerne/vilkårene)? 
• Er der særlige vilkår vedhæftet tilladelsen? 
• Foreligger der en brandstrategi behæftet med særlige vilkår (eks. i forhold til 

brandbelastning i særlige områder)? 
• Foreligger der en DKV plan (hvad siger denne)?  

o Såfremt der foreligger en DKV plan, så vil de punkter der står i denne også gøre sig 
gældende (og fra 2021 er det KUN det der gør sig gældende) 

Når du har fundet alt det ovenstående materiale, skriver du ned, hvad du skal være opmærksom 
på når du går synet  

 

Find tegningsmateriale (plantegninger) fra den originale byggesag eller ombygning  

Så har du mulighed for at se, om der er foretaget strukturelle ændringer i konstruktionerne, som 
ikke fremgår af byggetilladelsen. Eks. at der er opført vægge uden byggetilladelse, eller at der er 
blevet markeret ’frivillige’ flugtvejsdøre – det er vigtigt at vide, så du giver dine påbud og 
anbefalinger på det rette grundlag. 

 

Find gamle brandsynsrapporter  

• Har der været et mønster i de påbud der er givet? (Vurder eks. over en 5 årig periode, om 
der er tilbagevendende temaer, så er det måske noget du skal have særlig fokus på under 
dit brandsyn) 

Skriv ned hvilke påbud der er givet ved sidste brandsyn (hvis nogen), så du kan se om de er 
efterlevet, når du går dit brandsyn (dette fremgår også af Frida, såfremt det er blevet 
indrapporteret) 

 

Det er specielt vigtigt at gøre sig klart inden brandsynet, om eks.: 

• Flugtvejsgange er udlagt som dette eller som almindeligt gangareal  
• Om der foreligger indretningsplaner for visse områder  
• Om det er dikteret hvilken brandbelastning der må være i et særligt område (gør sig særligt 

gældende ved dimensionerede bygninger, hvor opholdsarealer også benyttes som 
flugtveje)  
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Hvordan varsles brandsynet?  

Brandsynet varsles altid gennem Frida. Husk at brandsynet skal varsles minimum 14 dage inden 
afholdelse.  

Vi tilstræber at efterkomme ’brandsynskundens’ ønsker ved tilrettelæggelse af brandsynet. 

Overvej hvilke objekter der kan varsles automatisk og hvilke du bør ringe til forinden for at aftale en 
tid. Virksomheder som har meget travlt som eks. Thermo-Fisher, Argo, Risø mv. vil sætte pris på, 
at kunne have indflydelse på hvornår brandsynet afholdes.  

Ved at ringe til ’kunden’ for at lave en aftale inden du booker brandsynet, bidrager du til at 
fastholde relationen på den lange bane. Her får du også mulighed for, at være i dialog med dem på 
forhånd og gøre opmærksom på kontrolskemaet som vedhæftes varslingsbrevet (bliver 
implementeret snarest).  

Det giver også mulighed for at italesætte, at vi gerne ser, at både en leder og den driftsansvarlige 
går med på brandsynet.  

 

Brandsynets gennemførelse  

• Indledende dialog – start brandsynet på kontoret og gennemgå hvad der skal ske og hvad 
der bliver lagt fokus på  

o Inden brandsynet påbegyndes kan du med fordel tale om hvorvidt virksomheden 
har nogle spørgsmål eller problemer, som du kan være behjælpelig med at opklare 
eller afklare 

o Sørg for at få opdateret oplysninger på kontaktpersonen (så vi kan lægge det i Frida 
og videregive informationen til VC, hvor det er relevant) 

o Gør opmærksom på at du enten tager noter på papir eller noterer på din iPad 
undervejs i brandsynet 

• Hvem går med på brandsynet?  
o Vær klar over hvem der går med og hvad deres funktion er, og sørg for at notere det 
o Som minimum bør det være den driftsansvarlige (det er i udgangspunktet lederen 

eller en der har fået uddelegeret ansvaret) eller dennes stedfortræder der går med 
på brandsynet 

• Dialog – vær i dialog med ’kunden’ undervejs når du går brandsynet. Det skaber en bedre 
relation. Det giver dig også mulighed for at tale mere om de ’bløde værdier’ og uddybe, 
hvorfor det er vigtigt at de følger de gældende regler 

• Hvis brandsynsobjektet har ABA eller AVS så skal du kontrollere at nøgleboksen og den 
ilagte nøgle virker efter hensigten  

Bløde værdier handler om, at vi ikke bare skal være dem der kommer, giver påbud, løfter 
pegefingrer og så går igen. Vi skal være dem de kan sparre med –husk dog, at vi ikke må rådgive. 
Vær sikker på, at du ikke siger noget, som kan blive opfattet som et påbud eller en tilladelse. Vi 
skal altid være venlige, uagtet at du er myndighed når du går dit brandsyn 
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Brandsynets afslutning  

• Afsluttende dialog – afslut brandsynet på kontoret og gennemgå hvad det er du har 
observeret og noteret dig undervejs. Spørg også om de har nogle spørgsmål eller om der 
er noget de er i tvivl om 

o Hvis du har foretaget brandsynet på iPad, så gennemgå rapporten med ’kunden’ og 
spørg om de er enige i det du har noteret dig (partshøring) -  hvis de har indsigelser, 
så har du mulighed for at tale med dem om det  
 Orienter ’kunden’ om at de modtager brandsynsrapporten på mail og bed 

dem underskrive rapporten i Frida  
o Hvis du undervejs i brandsynet har skrevet ned på papir, så gennemgå rapporten 

med ’kunden’ og spørg om de er enige i det du har noteret dig (partshøring) -  hvis 
de har indsigelser, så har du mulighed for at tale med dem om det.  
 Gør opmærksom på, at du skriver rapporten færdig hjemme på kontoret, og 

at de herefter vil få den tilsendt på mail  
o Brandsynsrapporten bliver automatisk sendt til Roskilde Kommunes 

risikokoordinator når der er tale om kommunale ejendomme 
 

 

Anbefalinger, påbud og forbud 

• Anbefalinger gives, når du er af den opfattelse, at et tiltag vil højne brand- og 
personsikkerheden eller kan hjælpe ’kunden’, men du ikke har hjemmel til at give et påbud  

o Det kan eksempelvis være en anbefaling om, at opsætte røgalarmer i udendørs 
krybberum i vuggestuer (vi kan ikke give påbud om, at der skal opsættes 
røgalarmer  

• Påbud gives, når der er sket overtrædelser af de driftsmæssige forskrifter eller anden 
lovgivning. Såfremt du ved at der findes hjemmelgrundlag i relaterede lovgivninger uden for 
vores myndighedsområde, kan du give påbud såfremt det har indvirkning på 
personsikkerheden. Påbuddet skal efterfølgende indberettes til relevante myndighed. (Vær 
helt sikker på dit grundlag før du gør dette)  

o Eksempelvis kan du give påbud, med hjemmel i Bygningsreglementet, vedr. ikke-
tætnede rørgennemføringer  

• Forbud gives KUN, når der er særlig fare for PERSONSIKKERHEDEN.  
o Du skal ALTID rådføre dig med din chef inden du giver et forbud mod anvendelse  
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Eksempel på, hvordan du kan strukturere informationen inden du går dit brandsyn 

Kontrolskema til brandsyn 

Adresse:  

 

Objekt:  

 

Kontaktinformation 1:  

 

Kontaktinformation 2:  

 

El-attest:  

 

Driftsjournal:  

 

Emne Din tekst Påbud/anbefaling/forbud 

Fokus område 1  

 

 

 

Fokus område 2  

 

 

 

Fokus område 3  

 

 

 

Særlige forhold:  

 

 

 

Emne Tekst fra tidligere Udført eller ej 

Tidligere påbud 1  
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Tidligere påbud 2  

 

 

 

Tidligere påbud 3  

 

 

 

Tidligere Anbefaling  

 

 

 

Tidligere Anbefaling  

 

 

 

Noter:  
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Strategi for  
vandforsyning til brandslukning 

 
Lovgrundlag. 
Af Beredskabslovens § 15 og Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt beredskab § 1 
stk. 3 fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig 
vandforsyning til brandslukning.  
 
Formål. 
Nærværende strategi har til formål at sikre, at det i slukningsområdet som helhed er muligt 
at leve op til de krav, der stilles iht. gældende lovgivning. 
 
Vandforsyning. 
Generelt kan vandforsyningen opdeles i vandforsyning fra permanente installationer – 
brandhaner – og mobil vandforsyning ved anvendelse køretøjer til at frembringe vand til 
brandslukning. 
I områder hvor brandhanenettet er fuldt udbygget og hvor der er sikkerhed for vedvarende 
vandforsyning, vil brandhanerne blive anvendt som primær vandforsyning. 
Der er i beredskabsområdet stor variation på vandledningsnettets kapacitet, hvorfor 
vandforsyning i stor udstrækning er baseret på mobil vandforsyning. I enkelte kommuner 
er brandhanenettet så dårligt, at der alene er anvendt mobil vandforsyning 
 
Brandhaner. 
For Beredskabsområdet gælder, at brandhanenettet er ved at blive tilpasset, således at 
brandhaner med relativt lav vandydelse på sigt nedlægges, samt at højtydende 
brandhaner bliver tilbage til understøttelse af den mobile vandforsyning. 
Strategisk godt placerede brandhaner med god vandydelse vil således fremover tilsikre at 
vandtankvogne ved rutedrift kan sikre kontinuerlig vandforsyning til brandslukning. 
Der tages udgangspunkt i, at en brandhane skal kunne yde min. 800 l./min., således at en 
tankvogn vil kunne fyldes på maksimalt 10 til 12 min.  
Tilpasningen af brandhanenettet foregår i samspil med forsyningsselskaberne i de enkelte 
kommuner, da disse besidder konkret viden om de enkelte vandledningers kapacitet. 
Særligt i forbindelse med industri og større ejendomskomplekser kan det være væsentligt, 
at der etableres brandhaner med en ydelse på ikke under 800 l./min. 
 
 
 
Mobil vandforsyning. 
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Den primære vandforsyning i forbindelse med brandslukning vil i 
altovervejende grad være den vandmængde, der medbringes på de køretøjer, der er 
disponeret til hændelsen.  
Disse køretøjer kan afhængigt af hændelsestypen suppleres med et antal vandtankvogne, 
der tilgodeser en successiv vandforsyning, der modsvarer det aktuelle behov under 
indsatsforløbet. 
Roskilde Brandvæsen råder over 3 vandtankvogne med en samlet kapacitet på ca. 24.000 
l. Herudover råder Roskilde Brandvæsen over en reservoir-container rummende ca. 
16.000 l. Den er forsynet med egen pumpe og kan således opsættes og forsyne 
udrykningsenhederne med slukningsvand. 
 
Roskilde Brandvæsen har valgt at tage andre forhold i betragtning, som ud over en 
matematisk/statistisk betragtning har indflydelse. Der er her set på store lokale forskelle på 
udbredelse og ydelse i brandhanenet. 
  
Roskilde Brandvæsen vil have fokus på samtidighed af hændelser samt disse hændelsers 
omfang og på denne baggrund evt. fortage en justering af tankvognskapaciteten. 
 
Scenarier. 
I den efterfølgende belysning tages udgangspunkt i 4 scenarier: bygningsbrand – 
butik/etageejendom, bygningsbrand – gård, bygningsbrand – industribygning samt brand 
over flere dage.  
 
Eksempel 1: bygningsbrand – villa/rækkehus. 
 
1. udrykning vil afgå med min. 11.000 liter medbragt vand. Ved et vandforbrug på 400 
l./min. har udrykningen en indsatstid på 27 min. uden yderligere tilførsel af vand.  
I et område med etagebyggeri har vandledninger generelt en høj ydelse, hvorfor det må 
forventes, at den medbragte vandmængde kan suppleres med vand fra brandhane, så 
yderligere mobil vandforsyning ikke er nødvendig. 
Alternativt kan udrykningen opgraderes med yderligere vandtankvogn(e) fra samme eller 
anden station med henblik på kontinuerlig vandforsyning.  
Assistance fra anden tankvogn kan forventes fremme på ca. 15 min. 
For at sikre en kontinuerlig vandforsyning i et omfang som her beskrevet skal benyttes 3 
vandtankvogne. 
 
Vandforbrug 400 l./min. 
Indsatstid for 1 vandtankvogn 20 min 
 
Samlet fyldetid for 1 vandtankvogn 22 min 

• Køretid fra brandsted til brandhane maks. 5 km.      5 min 
• Fyldning min. 800 l./min. inkl. tilslutning 12 min 
• Kørsel fra brandhane til brandsted maks. 5 km. 5 min 

Behov: 2 vandtankvogne 
 
Eksempel 2: bygningsbrand – gård. 
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1. udrykning vil afgå med min. 11.000 liter medbragt vand. Ved et vandforbrug på 400 
l./min. har udrykningen en indsatstid på 27 min. uden yderligere tilførsel af vand. I 
landområder med et brandhanenet med lav ydelse kan yderligere vandtankvogn(e) være 
nødvendige for at sikre en tilstrækkelig stor vandmængde.  
Dette scenarie fordrer i sin beskrivelse kun én tankvogn i førsteudrykningen, men ved en 
større bygningsbrand – eller sikring mod brandspredning – må det forventes, at yderligere 
transportkapacitet skal tilvejebringes. Assistance fra anden tankvogn kan forventes 
fremme på ca. 15 min. 
 
Vandforbrug 600 l./min. 
Indsatstid for 1 vandtankvogn 13 min 
Samlet fyldetid for 1 vandtankvogn 22 min 

• Køretid fra brandsted til brandhane maks. 5 km. 5 min 
• Fyldning min. 800 l./min. inkl. tilslutning 12 min 
• Kørsel fra brandhane til brandsted maks. 5 km. 5 min 

Behov: 3 vandtankvogne 
 
Eksempel 3: bygningsbrand – industribygning. 
 
1. udrykning vil afgå med min. 11.000 liter medbragt vand. Ved et vandforbrug på 1.000 
l./min. har udrykningen en indsatstid på 11 min. uden yderligere tilførsel af vand. 
Assistance fra anden tankvogn kan forventes fremme på ca. 15 min.  
 
Uden nogen stedlig vandforsyning fra brandhanenet vil et kontinuerligt forbrug af denne 
størrelse fordre 4 vandtankvogne ved en køretid til højtydende brandhane på maks. 5 min. 
Såfremt der lokalt kan tilvejebringes 400 l./min. fra brandhane, vil hver tankvogn have en 
indsatstid på ca. 15 min.(600l./min.). I denne situation vil hændelsen kræve tre 
vandtankvogne. 
 
Vandforbrug 800 l./min. 
Indsatstid for 1 vandtankvogn 11 min 
Samlet fyldetid for 1 vandtankvogn 21 min 
 

• Køretid fra brandsted til brandhane maks. 5 km. 5 min 
• Fyldning min. 800 l./min. inkl. tilslutning. 12 min 
• Kørsel fra brandhane til brandsted maks. 5 km. 5 min 

Behov: 4 vandtankvogne 
 
Eksempel 4:  brand over flere dage. 
 
1. udrykning vil afgå med min. 11.000 liter medbragt vand. Ved et vandforbrug på 800 
l./min. har udrykningen en indsatstid på 13 min. uden yderligere tilførsel af vand.  
Assistance fra anden tankvogn kan forventes fremme på ca. 15 min.  
Dette scenarie opererer med, at der etableres mobil vandforsyning fra nærmeste 
brandhanenet.  
Med vandforsyningen med vandtankvogne i pendulfart vil behovet for supplerende 
vandtankvogne være som følger ud fra vandforbrug, køretid og brandhaners vandydelse.  
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Vandforbrug 1.000 l./min. 
Indsatstid for 1 vandtankvogn 8 min 
Samlet fyldetid for 1 vandtankvogn 22 min 

• Køretid fra brandsted til brandhane maks. 5 km. 5 min 
• Fyldning min. 800 l./min. 12 min 
• Kørsel fra brandhane til brandsted maks. 5 km. 5 min 

Behov: 4 vandtankvogne 
 
Med udgangspunkt i ovenstående vil det være muligt at vedligeholde 2 samtidige større 
indsatser eller 3 samtidige mindre indsatser, hvor al vandforsyning finder sted ved 
fremføring på vandtankvogne. Dette under forudsætning af, at køreafstande og 
vandydelse holdes inden for de opsatte præmisser. 
Der er i visse af eksemplerne indregnet vandmængde fra autosprøjte. Det vil medføre 
indhug i denne reserve. Der ska således i rette tid træffes en ledelsesmæssig beslutning 
om tilvejebringelse af yderligere tankvognskapacitet, såfremt hændelsen fordrer 
signifikante vandmængder til slukning. 
 
 
Anden vandforsyning. 
Ved længerevarende hændelser vil der kunne etableres fast vandforsyning enten via egen 
slangetender, andet beredskabs slangetender eller Beredskabsstyrelsens slangegrupper. 
 
I tilfælde af behov for yderligere vandforsyning end den på køretøjerne medbragte 
vandmængde, vil det være muligt at trække på et andet beredskabs 
vandtankvognskapacitet subsidiært slangetendere. 
 
Station Vandtankvogn Andet Assistancetid til 

nærmeste grænse. 
Slangerup 5.000 l. Tanksprøjte Ca. 10 min. 
Egedal 8.000 l.  Ca. 10 min. 
Ballerup 8.000 l.  Ca. 10 min. 
Taastrup 8.000 l.  Ca. 5 min. 
Hvalsø 8.000 l.  Ca. 15 min. 
Ringsted 8.000 l.  Ca. 15 min 
Hedehusene 8.000 l.  Ca. 15 min 
I ALT 53.000 l.   

 
 
 
 
 
Perspektiver for fremtidens vandstrategiplan. 
 
 Roskilde Brandvæsen udfaser slangetender, der erstattes af 2 stk. pumpetrailer (er 
anbskaffet) som har en kapacitet på 4 x 2000 l. fra åbent vand.  
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Højtydende brandhaner etableres som POI (point of interest) i SimaCar. 
Dette letter vejfinding/reducerer køretid. Om muligt suppleres med markering af, om de 
står på separate vandledninger. 
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Indkvartering og forplejning 

 
 

Roskilde kommune, råder over en 
række kapaciteter til 
indkvartering og forplejning i 
kommunen.  

Beskrivelsen kortlægger 
hvorledes kapaciteterne er 
indrettet, og placeret. 

Samlet råder Roskilde kommune 
over 8 lokationer der er 
registreret, og som kan bruges til 
forplejning samt midlertidig 
indkvartering.  

På kortet kan ses de forskellige 
kapaciteter, som geografisk 
dækker hele Roskilde kommune. 
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Roskilde kommune 
Roskilde kommune ønsker jf. den helhedsorienteret beredskabsplan, at planlægge med en indkvartering og 
forplejningskapacitet der lagerføres og opretholdes som en akutbeholdning på op til 250 personer. 

Beredskabet. 

Frivilligstyrken i Roskilde råder over 50 frivillige som kan bistå ved indkvartering og forplejning.  

Beredskabet råder over: 

- 1 Indkvarterings container, samt et lager af reserve materiel.  
- 1 stort grovkøkken på brandstationen i Roskilde, som kan aktiveres i tilfælde af katastrofer.  

Desuden har Beredskabet indgået aftale med Trekroner Plejecenters storkøkken, som i tilfælde af en 
katastrofe kan køkkenpersonalet assistere med tilberedning af forplejning. Der er ligeledes indgået aftale 
med ekstern leverandør omkring levering af råvarer. 

Køkkenpersonale og levering af råvarer kan aktiveres hele døgnet, året rundt. 

Beredskabet har indgået lokale aftale med dagligvarekæde og butikker, hvor beredskabet kan afhente 
råvarer til forplejning, samt yderligere indkvarteringsmateriel. Disse aftaler er også gældende uden for 
normal åbningstid. 

Indkvarteringssteder og forplejningssteder. 

Indkvarteringsstederne i Roskilde består af 8 offentlige skoler opdelt i 6 områder, hvor der findes en 
beredskabsinstruks for hver enkelt. 

Ud over Trekroner Plejecenters storkøkken, kan dele af skolerne bruges til lettere fremstilling af forplejning. 

Endvidere vil der være mulighede for at få forplejning fra lokale hoteller, restauranter, pizzeriaer, 
cateringsfirmaer m.m. 
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Indkvarterings 
sted 

Beskrivelse Adresse Antal personer Materiel mv. 

Område 1 
Gundsø 
Margretheskolen  

Kan modtage 
personer der har 
behov for 
midlertidig ophold. 
 

Margrethevej 7, 
Gundsømagle 
4000 Roskilde 

Siddende: 
250 
Overnattende: 
250 

Der skal 
medbringes 
Indkvarterings 
materiel.  
Skolen råder over 
et større køkken.  
 
 
 

Område 1 
Jyllinge 
Baunehøjskolen 

Kan modtage 
personer der har 
behov for 
midlertidig ophold. 

Baunegårdsvej 
85 
4040 Jyllinge 

Siddende: 
250 
Overnattende:  
250 

Der skal 
medbringes 
Indkvarterings 
materiel. 
Skolen råder over 
et større køkken 
  

Område 2 
Himmelev 
Himmelev skole 

Kan modtage 
personer der har 
behov for 
midlertidig ophold. 
 
 

Ollerupvej 5, 
4000 Roskilde 

Siddende:  
250 
Overnattende:  
250 

Der skal 
medbringes 
Indkvarterings 
materiel. 
Skolen råder over 
et større køkken 
 

Område 3 
Svogerslev 
Lynghøjskolen 
 

Kan modtage 
personer der har 
behov for 
midlertidig ophold. 
 
 

Lynghøjen 107, 
Svogerslev  
4000 Roskilde 

Siddende:  
250 
Overnattende:  
250 

Der skal 
medbringes 
Indkvarterings 
materiel. 
Skolen råder over 
et større køkken 
 

Område 4 
Roskilde 
Østervangskolen 

Kan modtage 
personer der har 
midlertidig behov 
for ophold. 
 

Astersvej 15 
4000 Roskilde 

Siddende:  
250 
Overnattende:  
250 

Der skal 
medbringes 
Indkvarterings 
materiel. 
Skolen råder over 
et større køkken 
 

Indkvarterings 
sted 

Beskrivelse Adresse Antal personer Materiel mv. 

Område 5 
Vindinge 
Vindinge Skole              

Kan modtage 
personer der har 
midlertidig behov 
for ophold. 
 
 

Stærkendevej 5, 
Vindinge,  
4000  Roskilde 

Siddende: 
250 
Overnattende: 
250 

Der skal 
medbringes 
Indkvarterings 
materiel. 
Skolen råder over 
et større køkken 
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Opsamling og fremtidig kapacitets muligheder 

I hele beredskabsområdet vurderer beredskabet - ud fra erfaringer og de risikobaserede dimensioneringer - 
at en fuld kapacitetsudnyttelse på 250 personer i et område, som i særlige tilfælde vil være det maksimale 
behov, da borgere selv søger familier, venner mv. som indkvarteringsløsning. 

Uagtet hvor i beredskabsområdet der er behov for indkvartering og forplejningsfaciliteter, kan der stilles 
faciliteter til rådighed for op 250 personer. Dette vurderes at kunne dække det akutte kortvarige behov. 

Indkvarteringsmateriellet hos beredskabet er mobile, hvilket gør enhederne i stand til at yde bistand til hele 
beredskabsområdet inden for relativ kort tid. 

Sammenfatning. 

Med afsæt i en samlet vurdering, er beredskabet i stand til at stille passende indkvarteringsfaciliteter med 
tilhørende forplejning til rådighed for op til 250 personer i en kortvarig akutfase, på en eller flere af de 8 
skoler som geografisk dækker hele kommunen.   

Det vil være muligt, at etablere de nødvendige indkvartering og forplejningspladser med få timers varsel, 
uanset hvor i beredskabsområdet opgaven skal udføres. 

 

 

 

 
     
Område 6 
Viby 
Dåstrup  Skole 

Kan modtage 
personer der har 
midlertidig behov 
for ophold. 
 
 

Bueager 2,  
4130 Viby 
Sjælland 

Siddende:  
250 
Overnattende: 
250 

Der skal 
medbringes 
Indkvarterings 
materiel. 
Skolen råder over 
et større køkken 
 

Område 6 
Gadstrup  
Gadstrup Skole 

Kan modtage 
personer der har 
midlertidig behov 
for ophold. 
 

Ramsømaglevej 
17,  
4621 Gadstrup 

Siddende: 
250 
Overnattende:  
250 

 

Der skal 
medbringes 
Indkvarterings 
materiel. 
Skolen råder over 
et større køkken 
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Pickliste for Roskilde Brandvæsen 
             

             

  
 

           

KODE ÅRSAG   Bemanding:   Køretøjer:      

Bygningsbrand Brand & Miljø  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

BBBu Bygn.brand-Butik Brand i butik, forretningsejendom m.v., herunder objekter og 
installationer indendøre 

 1 1 5  1 1  1    

BBCa Bygn.brand-Carport, 
fritliggende Brand i fritliggende carport uden fare for andre bygninger   1 3   1      

BBEt Bygn.brand-Etageejendom Brand i etageejendom, f.eks. hotel, kontorejendom, beboelse eller 
lignende 

 1 1 5  1 1  1    

BBGa Bygn.brand-Garage, 
fritliggende Brand i fritliggende garage, uden fare for andre bygninger   1 3   1      

BBGD Bygn.brand-Gård/fare for 
dyr Brand på landbrug med større dyrehold, hvor der er fare for dyr   1 1 5  1 1 1     

BBGå Bygn.brand-Gård Brand på landbrug  1 1 5  1 1 1     

BBIn Bygn.brand-Industribygning Brand i lagerbygning, produktionsvirksomhed, værksted m.v., 
herunder objekter indendøre 

 1 1 5  1 1 1     

BBIS Bygn.brand-Industribygn.-
Særligt objekt Brand i industribygning - Særligt objekt   1 1 5  1 1 1     

BBIt Bygn.brand-Institution Brand i børnehave, skole, plejeinstitution m.v.  1 1 5  1 1 1     

BBKo Bygn.brand-Kolonihavehus Brand i kolonihavehus eller fritliggende havehus, legehus m.v.    1 3   1      

BBLe Bygn.brand-Lejlighed Brand i lejlighed, herunder objekter og installationer indendøre   1 1 5  1 1  1    

BBMi Bygn.brand-Mindre brand Begrænset omfang – ingen risiko for spredning   1 3   1      

BBSo Bygn.brand-Sommerhus Brand i sommerhus, herunder objekter og installationer indendøre  1 1 5  1 1 1     

BBUd Bygn.brand-Udhus, 
fritliggende 

Brand i fritliggende udhus, skur eller lignende, uden fare for andre 
bygninger 

  1 3   1      

BBVi Bygn.brand-Villa/Rækkehus Brand i villa eller rækkehus, herunder objekter og installationer 
indendøre 

 1 1 5  1 1 1     
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     Bemanding:   Køretøjer:          

Container/affald (brand) Brand & Miljø  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

BCAf Affaldsoplag i det fri-Brand Brand i større affaldsoplag i det fri, f.eks. på byggeplads eller 
losseplads 

 1 1 5  1 1 1    

BCBy Container i bygning-Brand Brand i container under tag – risiko for spredning  1 1 5  1 1 1    

BCFr Container i det fri-Brand Brand i fritstående container – ingen risiko for spredning   1 3   1     

BCMi Container-Mindre brand Begrænset omfang – ingen risiko for spredning   1 3   1     

BCSk Skraldespand i det fri-Brand Brand i fritstående skraldespand eller lignende meget begrænset 
brand i det fri 

  1 3   1     

                   

     Bemanding:   Køretøjer:          

EL-installationer (brand) Brand & Miljø  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

BEAn EL-instal.-Brand-Anlæg i det 
fri Brand i el-skab i det fri   1 3   1        

BELe EL-instal.-Brand-Nedfaldne 
el-ledninger Brand i og/eller omkring nedfaldne el-ledninger i det fri  1 1 3  1 1        

BEMi EL-instal.-Brand-Mindre Begrænset omfang – ingen risiko for spredning   1 3   1        

BETr EL-instal.-Brand-
Transformatorstation Brand i transformatorstation  i det fri  1 1 3  1 1        

BEVi EL-instal.-Brand-Vindmølle Brand i vindmølle  1 1 5  1 1 1       

                   

     Bemanding:   Køretøjer:          

Gas (Lugt/udsivning/brand) Brand & Miljø  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

BGiB Gas-Gaslugt i bygning Gaslugt i bygning - kilde ukendt  1 1 3  1 1        

BGiF Gas-Gaslugt i det fri Gaslugt i det fri – kilde ukendt  1 1 3  1 1        

BGLe Gas-Ledningsbrud, ej 
antændt Udsivende gas fra ledningsbrud – evt. evakuering  1 1 5  1 1 1       

BGLu Gas-Gaslugt – eftersyn Gaslugt – kilde kendt – usikkerhed, men umiddelbart ingen fare  1 1 3  1 1         

BGUd Gas-BRAND i udsivende gas Brand i udsivende gas fra ledningsbrud  1 1 5  1 1 1       
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     Bemanding:   Køretøjer:          

Naturbrand Brand & Miljø  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

BNHa Naturbrand-Halmstak Brand i halmstak på mark  1 1 5  1 1 1      

BNHe Naturbrand-Hede/Klit Brand i hede, klit  1 1 5  1 1 1      

BNMa Naturbrand-Mark 
m/Afgrøder Brand i afgrøder på roden (uhøstet)  1 1 5  1 1 1      

BNMH Naturbrand-Mark, Høstet Brand i stubmark, herunder løs halm på mark  1 1 5  1 1 1      

BNMi Naturbrand-Mindre brand Begrænset omfang – ingen risiko for spredning  1 1 3  1 1       

BNSk Naturbrand-Skråning/Grøft Brand i vejskråning, baneskråning, grøftekant  1 1 3  1 1       

BNSP Naturbrand-Skov/Plantage Brand i skov, plantage  1 1 5  1 1 1      

                   

     Bemanding:   Køretøjer:          

Skorstensbrand Brand & Miljø  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

BSEf Skorst.brand-Eftersyn Skorstensbrand, hvor branden nok er gået ud, men eftersyn 
ønskeligt    1 3   1        

BSHT Skorst.brand-Hårdt tag Skorstensbrand på ejendom med hårdt tag, f.eks. tegl, tagpap, 
eternit og skiffer    1 3   1        

BSSt Skorst.brand-Stråtag Skorstensbrand på ejendom med stråtag   1 1 5  1 1 1       
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     Bemanding:   Køretøjer:      

Transportmidler (brand) Brand & Miljø  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

BTBF Brand-Bil i det fri Brand i personbil i det fri – ingen risiko for spredning   1 3   1       

BTBT Brand-Bil under tag Brand i bil med fare for antændelse af bygning  1 1 5  1 1 1      

BTFM Brand-Fly, Militært Brand i militært fly, herunder jagerfly, helikopter og transportfly  1 1 5  1 1 1      

BTFP Brand-Fly, Passagerer Brand i civilt passagerfly, herunder transportfly og træningsfly  1 1 5  1 1 1      

BTGo Brand-Tog, Godstog Brand i godstog, herunder brand i det trækkende lokomotiv   1 1 5  1 1 1      

BTLa Brand-Landbrugsredskab Brand i landbrugsredskab – ingen risiko for spredning   1 3   1       

BTLB Brand-Lastbil/Bus Brand i lastbil eller bus samt andre store køretøjer  1 1 5  1 1 1      

              

BTMC Brand-MC/Knallert Brand i motorcykel, knallert, cykel eller lignende småt – ingen risiko 
for spredning  

  1 3   1       

BTPa Brand-Tog, Passagertog Brand i passagertog, herunder brand i det trækkende lokomotiv   1 1 5  1 1 1      

BTSK Brand-Skib ved kaj Brand i skib, som ligger ved kaj   1 1 5  1 1 1      

BTSL Brand-Skib på land/dok Brand i skib i det fri på land eller i dok   1 1 5  1 1 1      

BTSS Brand-Skib på sø Brand i skib på indsø eller lignende  1 1 5  1 1 1      

                   

     Bemanding:   Køretøjer:          

Mindre forurening Brand & Miljø  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

BMFF Min. forurening-v/FUH Forurening af kørebane efter FUH   1 3   1     

BMFM Min. forurening-Mindre 
spild Mindre spild af olie/benzin/gylle m.v. - breder sig ikke voldsomt   1 3   1     

BMFO Min. forurening-Oliefilm på 
vand Oliefilm eller olie på vandoverflade – sø, å eller havn  1 1 5  1 1   1 1 
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     Bemanding:   Køretøjer:          

Større forurening Brand & Miljø  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

BSFA Str. forurening-
Ammoniakudslip Udslip af ammoniak – beskyttelsesdragt påkrævet   1 1 7  1 1 1   1 

BSFB Str. forurening-Benzinudslip Større udslip af benzin – breder sig ukontrollabelt   1 1 5  1 1    1 

BSFG Str.forurening-Gylleudslip Større udslip af gylle - breder sig ukontrollabelt   1 1 5  1 1 1    

BSFK Str. forurening-
Kemikalieudslip Udslip af aggressivt kemikalie – beskyttelsesdragt påkrævet   1 1 7  1 1 1   1 

BSFO Str. forurening-Olieudslip Større udslip af dieselolie m.v. – breder sig ukontrollabelt   1 1 5  1 1    1 

                   

     Bemanding:   Køretøjer:          

Indsatsleder Brand & Miljø  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

BIEf ISL-Eftersyn Anmelder anmoder om at få ISL ud og bedømme/vejlede  1    1           

BIFo ISL-Forespørgsel 112 anmoder om en opringning fra ISL vedr. aktuel anmeldelse  1               

              

              

     Bemanding:   Køretøjer:      

Færdselsuheld FUH-AMB & REDNING  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

RFBr FUH-Brand i bil Brand i bil ved FUH – herunder fare for brand i bil ved FUH   1 1 5  1 1 1       

RFFa FUH-Fastklemte BIL Fastklemte i køretøj (bil) ved FUH – herunder indespærrede i 
køretøj    1 1 5  1 1 1       

RFFL FUH-Fastklemte LASBIL/BUS Fastklemte i køretøj (lastbil/bus) ved FUH – herunder 
indespærrede i køretøj    1 1 5  1 1 1       

RFFB FUH-Fastklemte/Brandfare 
BIL 

Fastklemte i køretøj (bil) ved FUH – herunder indespær. i 
køretøj/fare for brand   1 1 5  1 1 1       

RFFS FUH-Fastklemte/Brandfare 
LASTBIL/BUS 

Fastklemt i køretøj (lastbil/bus) ved FUH – herunder indespær. i 
køretøj/fare for brand   1 1 5  1 1 1       

RFTi FUH-Tilskadekomne>5 FUH med mere end 5 kvæstede   1 1 5  1 1 1       

RFBV FUH-Bil i vand Køretøj helt eller delvist under vand ved FUH    1 1 5  1 1 1       
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     Bemanding:   Køretøjer:           

Personredning FUH-AMB & REDNING  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

RPFM Redn.-Fastklemt, Maskine 
o.l. Person hel eller delvist fastklemt i maskine eller liggende   1 1 5  1 1 1       

RPTi Redn.-Tilskadekomne>5 Ulykke med mere end 5 kvæstede    1 1 5  1 1 1       

RPSa Redn.-Sammenstyrtning Sammenstyrtningsulykke, f.eks. bygning, stillads eller tribune   1 1 5  1 1 1       

RPBy Redn.-
Bygning/højderedning Person i fare for at styrte ned fra f.eks. tagryg   1 1 5  1 1  1     

RPJo Redn.-Jord-/Sandskred Person begravet ved f.eks. sand- eller jordskred   1 1 5  1 1 1       

RPMa Redn.-Mast/højderedning Person i fare for at styrte ned fra f.eks. mast eller vindmølle   1 1 5  1 1  1     

RPSi Redn.-Silo/Brønd Person faldet ned i brønd eller silo   1 1 5  1 1  1     

RPSk Redn.-Skrænt Person, som er styrtet ned ad en skrænt eller lignende   1 1 5  1 1  1     

              

     Bemanding:   Køretøjer:           

Drukneulykke FUH-AMB & REDNING  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

RDSø Redn.-Drukneulykke 
søer/havn Ulykke, hvor person er i umiddelbar fare for drukning   1 1 5  1 1   1  

RDFj Redn.-Drukneulykke Fjord Ulykke, hvor person er i umiddelbar fare for drukning   1 1 5  1 1   1  

RDHa Redn.-Drukneulykke havet Ulykke, hvor person er i umiddelbar fare for drukning   1 1 5  1 1   1  

              

     Bemanding:   Køretøjer:           

Togulykke FUH-AMB & REDNING  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

RJPa Togulykke-Passager Togulykke passagertog   1 1 5  1 1 1      

RJGo Togulykke-Gods Togulykke godstog   1 1 5  1 1 1    
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     Bemanding:   Køretøjer:           

Fly - standby Roskilde FUH-AMB & REDNING  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

RAS1 Fly - standby 
1/sikkerhedslanding 

Anmodning fra lufthavn om redningsudstyr i forb. m. 
sikkerhedslanding fly 

                     

RAS2 Fly - standby 
2/sikkerhedslanding 

Anmodning fra lufthavn om redningsudstyr i forb. m. 
sikkerhedslanding fly 

                     

RAS3 Fly - standby 
3/sikkerhedslanding 

Anmodning fra lufthavn om redningsudstyr i forb. m. 
sikkerhedslanding fly 

 1 1 5  1 1 1       

                     

     Bemanding:   Køretøjer:           

Flyulykke  FUH-AMB & REDNING  ISL HL BM   Ledelseskøretøj Autosprøjte Vandtankvogn Drejestige Båd Miljøvogn 

RAPa Flyulykke-Passager Flyulykke civilt passagerfly, herunder transportfly og træningsfly   1 1 5  1 1 1       

RAMi Flyulykke-Militært Flyulykke militært fly, herunder jagerfly, helikopter og transportfly   1 1 5  1 1 1       
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Roskilde Brandvæsen 
Uddannelsescenteret 
Uddannelsescenteret(UDDC) har til formål at opkvalificere operativt mandskab og skabe større faglighed i 
organisationen, på baggrund af det overordnede mål: 

”Vi vil have medarbejdere, som kontinuerligt uddanner og træner sig i at kunne honorere 
nuværende og fremtidige opgaver, som både er klimarelateret eller menneskeskabte, såvel 
fysisk som teoretisk”. Citat fra ”Roskilde Brandvæsen Visonspapir 2019. 

Strategi 
Uddannelsescenterets strategiske plan, som stadig er under udvikling, for at opnå målet, er opdelt i fem faser: 

Fase Mål Formål Hvordan Tidsambition 
1 Grundlæggelse og 

etablering 
   

2 Udvikling af uddannelser og 
medarbejdere 

   

3 Udvikling af uddannelser og 
medarbejdere, fokus på 
instruktørvirket 

   

4 Udvikling af uddannelser og 
medarbejdere, fokus på 
deltageres læringsmål 

   

5 De enkelte funktioner har 
opnået respektive 
uddannelsesniveauer 

   

Fase 
2-5 

forfra 

Udvikling – implementering- 
drift 

   

 

Beredskabsstyrelsen fastsætter uddannelses- og vedligeholdskrav, på baggrund af Kvalifikationsrammen for 
Livslang Læring(KLL), som danner grundlag for undervisningen i Roskilde brandvæsens uddannelsescenter, 
sammen med de fire pædagogiske principper: 

- Være anvendelsesorienteret og praksisnær 

- Lægge op til samspil og samarbejde, 

- Indeholde og udfordre deltagerens refleksion, 

- Involvere og aktivere deltageren. 

Bogen ”Instruktørvirke i Forsvaret” er anvendes som inspirationskilde, og i forbindelse med Læringsmålene 
anvendes LRH-taksonomien. 

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring 
Undervisningsministeriet betegner kvalifikationer som læringsudbytte, hvilket anerkender det er muligt at opnå 
en kvalifikation, på andre måder end gennem det etablerede uddannelsessystem.  Det betyder, for 
redningsberedskabets vedkommende, at en brandmand eksempelvis kan blive realkompetencevurderet, for 
det tillærte i arbejdslivet, foreningslivet og respektive kurser, hvilket spænder vidt fra de teoretiske - til de 
praktiskfunderede uddannelser. KLL styrker arbejdsgivere, beskæftigede og studerende i og på tværs af 
landegrænser og uddannelser, at gennemskue niveauer af læringsudbytte. Roskilde Brandvæsen bestræber 
sig på at udvikle kompetencer på tværs af organisationen, og drage nytte heraf. 
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Viden, færdigheder og kompetencer 
Niveaubeskrivelser er formuleret, så læringsmål og udbytte kan rumme forskellige grader og niveauer: 
”Grundlæggende, ”Alsidigt” og ”Komplekst”, som den enkelte undervisningslektion tager højde for. 

Viden Færdigheder Kompetencer 
Viden og forståelse om et emne, både 
teoretisk og praktisk. Viden basseres 
ud fra tre dimensioner: 

- Hvorfor vi handler 
- Hvordan vi handler 
- Hvad vores handling skal 

resultere i. 

Er det, som man kan gøre eller 
udføre. De kan både være praktiske, 
kognitive, kreative og kommunikative 
færdigheder. 

Er evnen til at anvende viden og 
færdigheder i en given kontekst. Her 
er ansvar og selvstændighed centrale 
begreber 

 

Funktioner og uddannelsesniveauer for operativt personel 
Uddannelsesgrundlaget for de enkelte funktioner, er uafhængige af ansættelsesforhold, men tidsperspektivet 
for opnåelse af kvalifikation kan variere. Til hver funktioner vil der være respektive uddannelsesspor, for at 
ressourcer anvendes bedst muligt. 

Funktion Viden, færdigheder og kompetencer inddeles i niveauerne 
”Grundlæggende, ”Alsidigt” og ”Komplekst”, som den enkelte 

undervisningslektion tager højde for. 

 Grundlæggende Alsidigt Komplekst 
Brandmand    
Chauffør    

HL    
ISL    

Instruktør    
 

De beredskabsfaglige opgaver fordeler sig på henholdsvis funktion og ansættelsesforhold. Det forventes, at 
opgaverne kan løses selvstændigt eller under ledelse af en instruktør, Holdleder eller Indsatsleder. 

Opgaver Instruktør i 
UDDC 

Fuldtidsansat Deltidsansat Frivillig 

M1+M2+M3     
V1+V2     
S1     
Bådberedskab     
Overfladeredder     
Speciel 
brandslukningsudstyr 

    

Ren brandmand     
OSV     
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Uddannelsescenteret bemanding og ansvarsområder 
Uddannelsescenterets ansatte, fordeles på 6 årsværk. Der vil være en primær- og sekundærfunktion, med 
dertilhørende opgaver. For at kvalificeres undervisningen, inddeles instruktørerne på baggrund af et særligt 
fagligt område, hvilket bringes i spil til undervisning på tværs af operative funktioner.  

Navn Primær funktion Sekundær funktion Faglig og MAT/område 
ansvar 

Leder Personaleleder og koordinator til øvrige 
afdelinger. 

Instruktør -  
Forberedelse og 
afvikling af 
undervisning. 

Delmål opfyldes tilfredsstillende 

1 Instruktør -  Forberedelse og afvikling af 
undervisning. 

Køretøjsansvarlig Specielbrand/BTT og CBRN 

2 Instruktør, forberedelse og afvikling af 
undervisning 

Drifts relaterede 
opgaver 

Bådberedskab 
Overfladeredder 
Højderedning/faldsikring 
Omskoling 
 

3 Instruktør, forberedelse og afvikling af 
undervisning 

Kontaktperson for 
frivillige og kadetter 

Basis brand + Redning 

4 Instruktør, forberedelse og afvikling af 
undervisning 

Massetilskadekomst Førstehjælp 
Undervisningslokaler 

5 Uddannelsesplanlægger Koordinering mellem 
niveauer 

Instruktørudvikling 
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1. Årligt udrykningsantal i perioden 2016 – 2019 fordelt på blinde, falske og reelle alarmer. 
 

 
 

2016 560 
2017 559 
2018 525 
2019 517 

 

 Fra 2016 til 2019 ses et fald i det generelle udrykningsantal på mere end 7%, og her ses over 

perioden en faldende tendens. På de enkelte kategorier ses ikke helt samme billede. 

På blinde alarmer er der fra 2016 til 2019 et fald på over 10 %, men over perioden er det 

gennemsnitlige årlige antal blinde alarmer 266, så årene 2017 og 2019 ligger tæt på det 

gennemsnitlige antal. 

I perioden er det gennemsnitlige antal årlige reelle alarmer 259. Her er det således årene 

2016 og 2018, der ligger tæt på gennemsnittet. Kalenderår 2019 ligger 6,5% under 

gennemsnittet og repræsenterer et fald på 4,3% i forhold til 2016. 

Der er ikke foretaget en vurdering af falske alarmer, idet antallet er så lavt. 
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2. Geografisk fordeling af udrykninger 

 

 
 

 

3. Antallet af årlige udrykninger i perioden 2016 – 2019 fordeler sig således på henholdsvis  
 
kvartaler 
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fordeling på døgnet hhv. 12 timers opgørelse og løbende graf 

 

 
 

 
 

4. Antallet af samtidige hændelser i perioden ses som relativt stabilt, når kalenderåret 2016 fraregnes. 

Antallet af samtidige hændelser er opgjort ved at medtage alarmer, der indgår på vagt-
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/alarmcentralen før seneste tidligere alarm er afsluttet. 

Det vurderes, at der med et gennemsnit (fraregnet 2016) på 8 samtidige alarmer pr. år i Roskilde 

Brandvæsen er tilstrækkelige ressourcer til at håndtere disse. 
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5. De årlige udrykninger fordelt på alarmkategorier: 
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Efterstående graf beskæftiger sig alene med naturbrande med henblik på at belyse 
antalsmæssige variationer med baggrund i klimatiske forhold.  
Naturbrande er således ”overrepræsenteret” i kalenderåret med baggrund i den lange tørkeperiode. 
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6. Geografisk dækningsområde 
 
Roskilde Brandvæsen formulerer følgende med henblik på fastlæggelse af 
responstidsområder. 
 
1.  I bymæssig bebyggelse med ældre bygningsmasse, større forretningsgader, 
kombinerede erhvervs- og boligbyggeri, boligbyggeri i flere etager samt større 
erhvervs- og industriområder fastlægges den maksimale responstid til 10 minutter. 
 
2.  Bebyggelse i større og mindre landsbyer med ensartet bygningsmasse, som altover- vejende 
består af fritliggende bygninger, der anvendes til boliger samt små erhvervs- områder fastlægges 
den maksimale responstid til 15 minutter. 
 
3.  I tyndt befolkede områder med spredt bebyggelse med anvendelse til såvel bolig- 
som erhvervsformål fastlægges den maksimale responstid til 20 minutter. 
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På kortet, der er downloadet fra ODIN GIS, ses udstrækningen af de beskrevne 
responstidsområder med baggrund i 80 % fremkommelighed som valgt parameter. Der regnes endvidere med 
afgangstider på hhv. hhv. 1 min. for St. Roskilde og 5 min. for St. Jyllinge. 
Den orange farve repræsenterer det område, hvori slukningskøretøjer kan være fremme inden for 10 minutter. 
Tilsvarende beskriver grå farve det område, inden for hvilket slukningskøretøjer er fremme inden for maks. 15 
minutter. 
Afslutningsvis beskriver blå farve hvor slukningskøretøjerne er fremme senest efter forløbet af 20. min. 
Der er således ingen umiddelbar sammenhæng imellem de beskrevne tidsmæssige krav til responstid for 
bebyggelsestyper og denne fremstilling af ”det muliges kunst”. 

 
 

Den samlede dækning i Rokilde Kommune fremkommer ved sammenlægning af de to efterstående kort, 
som viser respektive dækningsområder for de to brandstationer med samme farvekodning som 
foranstående anvendt. . 
 
St. Roskilde med afgangstid på 1 min. og 80% fremkommelighed 
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 St. Jyllinge med afgangstid på 5 min. og 80% fremkommelighed 
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 Den samlede dækning af Roskilde Kommune med afgangstider på hhv. 1. og 5 min. og 80%  
 Fremkommelighed. 
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Efterstående kort angiver i hvilket omfang Roskilde Brandvæsen kan bistå andre beredskaber inden for 
respektive responstider. 
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Roskilde Brandvæsen 
Bilag 8 

 

Intern ODIN-vejledning. 

 

Roskilde Brandvæsen benytter ODIN-platformen til indberetning af de udrykningsalarmer, 
der tilgår Beredskabet. 
For at kunne tilvejebringe et ensartet og detaljeret datagrundlag til den løbende vurdering 
af tilvejebringelse af ressourcer til de enkelte hændelser, er det væsentligt, at udfyldelse af 
alle beredskabets ODIN-rapporter sker ud fra en ensartet tilgang til rapportens enkeltdele. 

Specielt er det vigtigt med en objektiv vurdering af det til alarmen afsendte mandskab og 
materiel.  
Ud over det efterfølgende beskrevne skal det på denne plads understreges, at vurderingen 
skal være, hvorvidt en eventuel brug af mandskab var nødvendig for opgavens løsning, 
eller om brugen skyldtes, ”at de jo alligevel var der”. 

Ligeledes gælder for køretøjer, at ”indsat” dækker over, at køretøjet og dets materiel var 
nødvendige for opgavens løsning. Det er i forhold til Roskilde Brandvæsens robusthed 
vigtigt, at et køretøj afsender statusmelding ”fri”, så snart det er klart, at det ikke skal 
benyttes på et skadested. 

De efterfølgende skærmbilleder er kort kommenteret, hvor der skal være særlig 
opmærksomhed i forhold til udfyldelse. 
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Roskilde Brandvæsen 
Bilag 8 

 

 

 

 

 
Vurdér om placering 
på kortudsnit er kor-
rekt. 
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Roskilde Brandvæsen 
Bilag 8 

 

 

Servicemål for udryk-
ningstiden udfyldes af 
Vagtcentralen.  

Punkt 14, Bilag 1: Risikobaseret Dimensionering



 

 

 

’   

4 
 

Roskilde Brandvæsen 
Bilag 8 

 

 

 

Bygningsvalg træffes 
så præcist, som de 
prædefinerede liste 
tillader. 

I beskrivelsesfeltet anføres indlednings-
vis mandskabsnummer og initialer på 
VC-medarbejder. 

Herefter indskrives i videst muligt om-
fang de hovedtemaer i indsatsen, der 
er fremkommet under HL/ISL tilbage-
meldinger såvel som i den løbende dia-
log. 

Afkrydsning af mulig-
hed for fakturering af 
udrykningen ved ISL 
foranstaltning.  
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Roskilde Brandvæsen 
Bilag 8 

 

 

 

Udrykningsart: 

Primær: 1.-udrykning til alarm i ”eget” område – den lokale station. 

Sekundær: 1. udrykning til alarm i naboområde – nabostations område. 

Assistance: Supplerende enheder til en i forvejen iværksat hændelse.(Andet 
Beredskabs område) 

Afløsning: Indkaldt til afløsning af tidligere alarmerede ressourcer 

På brandstation: Indkaldt i beredskab 

 
 

Indsatsopgave: 

Indsat: Benyttes når køretøjet eller materiel herfra har været anvendt i op-
gaveløsningen. Ikke aktuel hvis alene personale indgår. 

Mødt på skadested: Benyttes når køretøjet indgår i udrykningssammensæt-
ningen, men ikke benyttes i opgaveløsningen. Benyttes såfremt alene perso-
nale indgår i opgaveløsning. 

Aflyst: Benyttes når fremkørsel afbrydes inden ankomst til skadested. 
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Roskilde Brandvæsen 
Bilag 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgavetype: 

Indsat: Benyttes når den enkelte person har været anvendt i opgaveløsnin-
gen. Altså ikke nødvendigvis ensartet opgavetype for alle på samme køretøj. 

Mødt på skadested: Benyttes når den enkelte person indgår i udryknings-
sammensætningen, men ikke benyttes i opgaveløsningen.  

Aflyst: Benyttes når fremkørsel afbrydes inden ankomst til skadested. 

Mødt på station: Benyttes ved indkald i beredskab – også på anden station. 

Punkt 14, Bilag 1: Risikobaseret Dimensionering



 

 

 

’   

7 
 

Roskilde Brandvæsen 
Bilag 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktion: 

Benyt ”brandmand, andre funktioner” til mandskab, der 
er indkaldt i beredskab. 
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Roskilde Brandvæsen 
Bilag 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialmateriel: 
Her anføres det ”specialudstyr”, der er angivet i den præ-
definerede menu. 
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Roskilde Brandvæsen 
Bilag 8 
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Roskilde Brandvæsen 
Bilag 8 
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S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 1 

 

Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser  

 
Indledning 

Arbejdet med scenariebeskrivelser henholdsvis kapacitetsanalyser har taget sit udspring 
i en indledningsvis sammenstilling af de forskellige 112-alarmkoder, som p.t. indgår på 
årsagskodelisten. Formålet har været at finde alarmtyper, der i et vist omfang er sam-
menlignelige - altså at flere hændelsestyper hører under en scenariebeskrivelse.  

Efter grupperingen er der for hver enkelt gruppe valgt den årsagskode, der vurderes at 
være den mest ressourcekrævende. Det er således ”det værste” scenarie, der er beskre-
vet. Scenariebeskrivelserne er suppleret med et skema udvisende udrykningssammen-
sætningen til alle omfattede årsagskoder/alarmtyper. Disse udrykningssammensætnin-
ger er specificeret på såvel mandskab som køretøjer i bilag 5.  

I oplægget til den anbefalede fremtidige bemanding for Roskilde Brandvæsen er medta-
get de muligheder, der ligger i at beredskaberne i medfør af beredskabsloven i ekstraor-
dinære situationer skal stille ressourcer til rådighed, ligesom det vurderes særdeles gun-
stigt at Beredskabsstyrelsen Hovedstaden har til huse i Hedehusene med en relativt kort 
responstid til følge. 
Eksempler på scenarier, der vurderes som ikke-dimensionerende, er højvandsscenariet 
henholdsvis scenariet med en omfattende tagbrand. 
 
Konklusion og anbefaling 

Det anbefales således, at Roskilde Brandvæsens daglige beredskab udgøres af en kapa-
citet på 2 ½ udrykningsenhed i vagt.  
En sådan kapacitet giver Roskilde Brandvæsen evnen til at håndtere tre samtidige ”hver-
dagshændelser”, én større hændelse samtidig med én hverdags hændelse eller én stor 
hændelse.  
Ud over den vagtsatte personalekapacitet bliver alle deltidsansatte alarmeret ved større 
hændelser, hvilket i praksis erfaringsmæssigt medfører, at brandvæsnet som minimum 
vil kunne mønstre 3 udrykningsenheder bemandet 1+5.  
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S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 2 

 

Meldingstype: 

Bygn. brand-Butik 

112-beskrivende: 

Brand i butik, forretnings-
ejendom m.v., herunder 
objekter og installationer 
indendøre 

 

Scenariet dækker ligele-
des: 
 

Bygn.brand-etageejendom 

Bygn.brand-institution 

Bygn.brand-lejlighed 

 

 

Titel:  

Brand i butik under beboelse  

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 >21 5                     

16-20 4                     
11-15 3   x      x  x       x   
6-10 2                     
1-5 1                     

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 
 
 

2 

En eller få let-
tere  kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyrrel-
ser 
Forsinkelse af drift 
på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio Risiko for varige 
skader 

Betydelige forstyr-
relser. 

Forsinkelse af drift 
på > 1 måned Fy-
ring af medarbej-
dere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forstyr-
relser  
Forsinkelse af drift 
på >3 måneder 
Tab af kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/Døde 

>10 mio Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse 
af funktionen 
Ophør af virksom-
hedsdrift 

 

Tidspunkt:  

Scenariet udspilles en 
hverdagsmorgen kl. 
06.00. 
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S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 3 

Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 
80% ud fra kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svare til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 
 
Meteorologiske forhold:  

Udbredt skydække med en vestlig vind på ca. 10 m/s. Temp.: 6° 

Beskrivelse af objekt:  

Kontorforsyning med sammenbygget lager. Over forretningen findes en etage med lejelejligheder. Ovenover en etage med klubværelser. 
Der er 42 beboere jf. BBR. 

Beskrivelse af situation ved ankomst: 

Der er kraftig brand i lagerlokale med flammer ud af to vinduer. 
Der er røgspredning til overliggende etager.  

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

Evt. bilag 

 

 Antal  2016 2017 2018 2019 Total 

Bygn.brand-Butik 2 2 3 8 15 
Bygn.brand-etageejendom 16 24 23 11 74 

Bygn.brand-institution 7 5 3 5 20 

Bygn.brand-lejlighed 1 1 1 2 5 
 

Forebyggelseskapacitet 
Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

o Ingen 

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o Kampagne for opsætning af røgmeldere, visning af informationsfilm ”det brænder”. 
o Kampagne omkring oplag i trappeopgang 

 
I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de på 
gældende udrykninger. 
 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

BBBu Bygn.brand-Butik Brand i butik, forretningsejendom m.v., herunder objekter 
og installationer inden døre. 

1 1 5 

BBEt Bygn.brand-etageejendom Brand i etageejendom, f.eks. hotel, kontorejendom, bebo-
else eller lignende 

1 1 5 

BBIt Bygn.brand-institution Brand i børnehave, skole, plejeinstitution m.v. 1 1 5 

BBLe Bygn.brand-lejlighed Brand i lejlighed, herunder objekter og installationer inden-
døre 

1 1 5 
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S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 4 

Indsatsforløb          
  Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 
Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
Indsatsleder 1 1 1 1 1 1 1 1     
Holdleder   1 1 2 2 2 2 1     
Vandforsyning      1            
Pumpepasning   1 1 2 2 1         
Eftersøgning   2 2 2             
Indvendigslukning    2 2 2           
Udvendigslukning       1 4           
Ventilation      1             
Opskæring af tag       1 2           
Luft eget område         2 2 2       
Efterslukning           6         
Oprydning           3 7       
Reetablering + Odin             3 5     
Egne styrker   5 7 13 13 13 13 7   
Materiel                     
ISL-vogn 1 1 1 1 1 1 1 1     
Automobilsprøjte   1 1 2 2 2 2 1     
Drejestige      1 1 1 1 1     
Tankvogn     1 2 2 2 2 1     
Luft eget område         1 1 1       

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Indsatsleder situationsbedømmer og rekvirerer 2. slukningsenhed med 6 mand 

T2 Røgdykkerhold indsættes til eftersøgning og evakuering på 1.sal 

T3 Eftersøgning og evakuering fortsætter og der påbegyndes slukning i stueetage 

Endelig ind-
sats 

 

T4 
2. slukningsenhed ankommer og der påbegyndes udvendig slukning og etablering af vand-
forsyning 

T5 
Eftersøgning og evakuering afsluttes og l slukningen intensiveres. Der etableres ekstra luft 
til røgdykkere samt opskæring af taget 

T6 Massiv efterslukning samt påbegyndelse af oprydning 

T7 Oprydning og reetablering af 2. slukningsenhed 

T8 Reetablering  og rapportskrivning 
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S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 5 

 

Meldingstype: 
Byg villa/rækkehus 

112-beskrivende: 
Brand i villa eller rækkehus, herun-
der objekter og installationer inden-
døre  

Scenariet dækker ligeledes: 
Bygn.brand-Carport, fritliggende 
Bygn.brand-Garage, fritliggende 

Bygn.brand-Kolonihavehus 

Bygn.brand-Mindre brand 

Bygn.brand-Sommerhus 
Bygn.brand-Udhus, fritlig-
gende 
 

 Container i bygning-brand 
 
 Container i det fri-brand 
 
 Container-mindre brand 
 
 Skraldesp. i det fri-brand 
  
 Skort.brand-Eftersyn 
 
 Skort.brand-Hårdt tag 
 
 Skort.brand-Stråtag 
 

Titel: 

Brand i villa/rækkehus 

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 >125 5                     

95-125 4                     

71-94 3  X      X   X       X   

51-70 2                     

<50 1                     

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 

2 

En eller få let-
tere  kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyrel-
ser 
Forsinkelse af 
drift på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio. Risiko for varige 
skader 

Betydelige for-
styrrelser. 

Forsinkelse af 
drift på > 1 må-
ned, fyring af 
medarbejdere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forsty-
relser  
Forsinkelse af 
drift på >3 
Måneder. Tab af 
kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio. Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse 
af funktionen 
Ophør af virksom-
hedsdrift 

 

Tidspunkt:  

Hverdag kl. 06.00 
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S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 6 

Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% ud fra 
kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svare til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 
 
Meteorologiske forhold:  

Let overskyet med en vestlig vind på ca. 3 m/s. Temp. 10° 

Beskrivelse af objekt:  

1-plans Rækkehus sammensat af tre beboelser. Rækkehusene er fra 1990. 

Beskrivelse af situation ved 
ankomst: 

 Ild i rækkehus i stuen. Røg ud fra vin-
duet. Der savnes 2 personer. Fare for 
spredning af brand til naboer  

 

 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

Evt. bilag 

Antal 2016 2017 2018 2019 Total 

Bygn.brand-Villa/Rækkehus 20 28 20 24 92 

Bygn.brand-Carport, fritliggende 4 0 3 1 8 

Bygn.brand-Garage, fritliggende 1 0 3 1 5 

Bygn.brand-Kolonihavehus 2 1 1 0 4 

Bygn.brand-Mindre brand 5 3 9 4 21 

Bygn.brand-Sommerhus 0 2 0 0 2 

Bygn.brand-Udhus, fritliggende 4 4 4 2 14 

Container i bygn.-brand 0 2 0 4 6 

Container i det fri-brand 13 17 15 19 64 

Container-mindre brand 3 4 2 3 12 

Skraldelspand i det fri-brand 3 11 7 19 40 
 

Forebyggelseskapacitet 

Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

 Ingen. 

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

Flere kampagner der skal gøre beboerne mere bevidste om brandsikkerhed, samt vigtigheden i at have en røgalarm 
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S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 7 

 

 

I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de pågældende 
udrykninger. 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

BBVi Bygn.brand-Villa/Rækkehus Brand i villa eller rækkehus, herunder objekter og installationer in-
dendøre 

1 1 5 

BBUd Bygn-brand-Udhus, fritlig-
gende 

Brand i fritliggende udhus, skur eller lignende uden fare for andre 
bygninger 

 1 3 

BBSo Bygn.-Brand-Sommerhus Brand i sommerhus, herunder objekter og installationer indendøre 1 1 5 

BBMi Bygn.brand-Mindre brand Begrænset omfang – ingen risiko for spredning  1 3 

BBKo Bygn.brand-Kolonihavehus Brand i kolonihavehus eller fritliggende havehus, legehus mv.  1 3 

BBGa Bygn.brand-Garage, fritlig-
gende 

Brand i fritliggende garage uden fare for andre bygninger 
 1 3 

BBCa Bygn.brand-Carport, fritlig-
gende 

Brand i fritliggende carport uden fare for andre bygninger 
 1 3 

BSEf Skort.brand-Eftersyn Skortstensbrand, hvor branden nok er gået ud, men eftersyn øn-
skeligt 

 1 3 

BSHT Skort.brand-Hårdt tag Skortstensbrand på ejendom med hårdt tag, f.eks. tegl, tagpap, 
eternit, og skiffer 

 1 3 

BSSt Skort.brand-Stråtag Skortstensbrand på ejendom med stråtag 1 1 5 

 

Indsatsforløb       
 Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
Indsatsleder 1 1 1 1 1 1 1    

Holdleder  1 1 1 1 1 1    

Vandforsyning           

Pumpepasning  1 1 1 1 1     

Eftersøgning  4         

Indvendigslukning   4 2       

Ventilation    2       

Efterslukning     3      

Oprydning      4     

Reetablering + Odin       5    

Egne styrker 1 7 7 7 7 7 7    

Materiel           

ISL-vogn 1 1 1 1 1 1 1    

Automobilsprøjte  1 1 1 1 1 1    

Tankvogn  1 1 1 1 1 1    

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Indsatsleder laver situationsbedømmelse. 

T2 Røgdykkere indsættes til eftersøgning og redning af person.  

T3 Indvending slukning påbegyndes 

Endelig indsats  
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S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 8 

T4 Indvendig slukning fortsættes og der foretages taktisk ventilation 

T5 Efterslukning påbegyndes 

T6 Oprydning 

T7 Reetablering af materiale og rapportskrivning 

T8  

T9  

T10  
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S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 9 

 

Meldingstype:  

Bygn.brand gård/fare for dyr 

 

112-beskrivelse: 

Brand på landbrug med større 
dyrehold, hvor der er fare for 
dyr. 

 

Scenariet dækker ligeledes: 

Bygn.brand, gård 

 

Titel: 

Brand i gård med dyrehold 

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 ≥16 5                     

11-15 4                     

6-10 3                     

2-5 2 x       X   x       X   

<1 1                     

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 
 

2 

En eller få let-
tere kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyr-
relser 
Forsinkelse af 
drift på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio Risiko for varige 
skader 

Betydelige for-
styrrelser. 

Forsinkelse af 
drift på 1 > uge 
men < 1 måned 

Fyring af medar-
bejdere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forsty-
relser  
Forsinkelse af 
drift på >1 måne-
der  
Tab af kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio. Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse af funktio-
nen 
Ophør af virk-
somhedsdrift 

 

Tidspunkt: 

Hverdag  kl. 21.00 

Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% 
ud fra kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svarer til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 
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S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 10 

Meteorologiske forhold: 

Udbredt skydække med en vestlig vind på ca. 12 m/s. Temp. 10° 

Beskrivelse af objekt:  

Landbrugsbyggeri fra 1950. Staldbygning med brandsikkert loft. Stuehus 18m. fra staldbygning. Større hestehold i stalden. 

Beskrivelse af situation ved ankomst: 

Staldbygning: 

Kraftig brand i staldbygning. 
Flere rideheste befinder sig i bygningen 
Ingen fare for brandspredning til øvrige bygninger. 
Ca. 10 heste er reddet ud og løber rundt på området. 

 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

 

Evt. bilag 

 

Antal 2016 2017 2018 2019 Total 
Bygn.brand-Gård/fare for dyr 

 
2 
 

0 
 

0 
 

1 
 

3 
 

Bygn.brand-Gård 4 1 2 3 10 
 

Forebyggelseskapacitet 

Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

o Ingen 

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o Dansk rideforbund arbejder på en kampagne der sendes ud til landets rideskoler ol. omhandlende forebyggelsesinitiativer. Der kan i 
forbindelse med dette foretages rundering om aftenen, hvor der fjernes brandbart materiale, samt antændelseskilder, hvis muligt. 
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S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 11 

 

 

I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de pågældende ud-
rykninger, samt bemandingerne på de enkelte køretøjer. 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

BBGD Bygn.brand-Gård/fare for dyr Brand på landbrug med større dyrehold, hvor der er fare for dyr 1 1 5 

BBGå Bygn-brand-Gård Brand på landbrug 1 1 5 

 

Indsatsforløb Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Indsatsleder 1 1 1 1 1 1 1 1   

Holdleder  1 1 2 2 2 2 1   

Vandforsyning    1 1      

Pumpepasning  1 1 2 2 1     

Dyreredning  4 4 3       

Indvendig slukning    2 2      

Udvendig slukning     4      

Ventilation    2 1      

Luft eget område     2 2 2    

Efterslukning      6     

Oprydning      3 7    

Reetablering + Odin       3 5   

Egne styrker 1 7 7 13 13 15 15 7   

Materiel           

ISL-vogn 1 1 1 1 1 1 1 1   

Automobilsprøjte  1 1 2 2 2 2 1   

Tankvogn   1 2 2 2 2 1   

Luft eget område     1 1 1    

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Indsatsleder  laver situationsbedømmelse og rekvirere 2. slukningsenhed med 6 mand. 

T2 Der iværksættes redning af dyrehold i bygning 

T3 Der iværksættes redning af dyrehold udvendigt. 

Endelig indsats  

T4 Indvendig slukning og ventilation samt forsat redning af dyrehold. Vandforsyning etableres. 

T5 Udvendig og indvendig slukning samt forsat ventilation 

T6 Efterslukning, etablering af luft til røgdykker samt påbegyndelse af oprydning 

T7 Oprydning på skadested og 2. slukningsenhed hjemsendes. 

T8 Reetablering af materiale og rapportskrivning 

T9  

T10  
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S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 12 

 

Meldingstype: 

FUH-fastklemte/brandfare 
lastbil/bus 

 

112-beskrivende: 

Fastklemt i køretøj (lastbil/bus) ved FUH 
– herunder indespær. i køretøj/fare for 
brand  

Scenariet dækker ligeledes: 

FUH-brand i bil 
FUH-fastklemte BIL 
FUH-fastklemte LASTBIL/BUS 
FUH-fastklemte/brandfare BIL 
 
 
 

Titel: 

Færdselsuheld lastbil mod personbil 

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 >21 5                     

16-20 4                     

11-15 3                     

6-10 2    x    X   x      X    

≤5 1                     

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 

2 

En eller få let-
tere kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyrel-
ser 
Forsinkelse af 
drift på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio. Risiko for varige 
skader 

Betydelige for-
styrrelser. 

Forsinkelse af 
drift på > 1 må-
ned, fyring af 
medarbejdere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forsty-
relser  
Forsinkelse af 
drift på >3 
Måneder. Tab af 
kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio. Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse 
af funktionen 
Ophør af virk-
somheds-drift 

 

Tidspunkt:  

Hverdagsmorgen kl. 06.45 
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Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% ud 
fra kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svare til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 
 

Meteorologiske forhold:  

En juni-aften med en let vestlig vind. Temperaturen er 12° 

Beskrivelse af objekt:  

Lastbil og personbil i sammenstød i vejkryds. 

Beskrivelse af situation ved ankomst: 

En sættevogn rammer en gittermast, der bærer vejbelysning, 
hvorefter chaufføren mister herredømmet over køretøjet og 
rammer en mindre personbil. 

Lastbilchaufføren sidder fastklemt efter sammenstødet med 
masten. Føreren af personbilen er ligeledes fastklemt. 

 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 
 Evt. bilag 

 

 

Antal 2016 2017 2018 2019 Total 

FUH-fastklemte Lastbil/Bus 1 3 0 2 6 

FUH-fastklemte/brandfare 
Lastbil/Bus 0 0 0 0 0 

FUH-fastklemte Bil 
 

18 21 15 10 64 

FUH-brand i bil 
 

0 0 1 0 1 

FUH-fastklemte/brandfare Bil 
 

0 1 1 1 3 

Forebyggelseskapacitet 

Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

o Ingen. 

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o Ingen. (En del af disse er stjålne biler hvor ilden påsættes). 

 

Udrykningssammensæt til respektive alarmkoder 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

RFFL FUH-fastklemte Lastbil/Bus Fastklemte i køretøj (lastbil/bus) ved FUH – herunder inde-
spærrede i køretøj 

1 1 5 

RFFS FUH-fastklemte/brandfare 
Lastbil/Bus 

Fastklemt i køretøj (lastbil/bus) ved FUH – herunder inde-
spær. i køretøj/fare for brand 

1 1 5 

RFFa FUH-fastklemte Bil Fastklemte i køretøj (bil) ved FUH – herunder indespær-
rede i køretøj 

1 1 5 
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RFBr FUH-brand i bil Brand i bil ved FUH – herunder fare for brand i bil ved FUH 1 1 5 

RFFB FUH-fastklemte/brandfare 
Bil 
 

Fastklemte i køretøj (bil) ved FUH – herunder indespær. i 
køretøj/fare for brand 1 1 5 

 

Indsatsforløb       

 Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

ISL 1 1 1 1 1      

Holdleder  1 2 2 2      

Førstehjælp  2 2        

Frigørelse  2 6        

Pumpepasning  1 2        

Miljøindsats    4       

Oprydning    4 6      

Reetablering + Odin    2 4      

Egne styrker 1 7 13 13 13      

Materiel           

Automobilsprøjte  1 2 2 2      

Tankvogn  1 2 2 2      

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Rekvirerer yderligere én udrykningsenhed under fremkørsel. Indsatsleder laver situationsbedømmelse.  

T2 Førstehjælp og forberedelse til frigørelse. 

T3 Endelig frigørelse af to personer 

Endelig ind-
sats 

 

T4 Udstrømmede væsker opsuges/opsamles. Kørebane rengøres i øvrigt. 

T5 Reetablering af materiale og rapportskrivning. 

T6  

T7  

T8  

T9  

T10  
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Meldingstype: 
Bygn.-brand industribygn. 
– særligt objekt. 

112-beskrivende: 

Brand i industribygning - 
Særligt objekt  

Scenariet dækker ligeledes: 
Bygn.brand-Industribyg-
ning 

Titel: 

Ild i industribygning 

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 ≥41 5                     

31-40 4                     

21-30 3                     

11-20 2                     

≤10 1  X       X   X      X   

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 

2 

En eller få let-
tere  kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyrel-
ser 
Forsinkelse af 
drift på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio. Risiko for varige 
skader 

Betydelige for-
styrrelser. 

Forsinkelse af 
drift på > 1 må-
ned, fyring af 
medarbejdere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forsty-
relser  
Forsinkelse af 
drift på >3 
Måneder. Tab af 
kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio. Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse 
af funktionen 
Ophør af virksom-
hedsdrift 

 

Tidspunkt:  

Hverdag kl. 18.30 

Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% ud fra 
kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svare til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 
 
Meteorologiske forhold:  

Let overskyet med en sydvestlig vind på 6 m/s. Temp. 16° 
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Beskrivelse af objekt:  

Virksomheden er udenlandsk ejet m. ca. 420 medarbejdere på adressen – fordelt over adskillige bygningsafsnit. Der 
produceres plastobjekter til syge- og plejesektoren. 
Disse steriliseres ved at glide forbi en radioaktiv kilde. 

Beskrivelse af situation ved 
ankomst: 

Der er opstået brand i en 
plaststøbemaskine. En hydrau-
likslange er sprunget og olie-
skyen er antændt af varmen 
fra støbemaskinen. 
Branden har spredt sig til op-
samlede færdigprodukter i 
nærheden af produktionsma-
skinen. 
Der udvikles en kraftig røg i 
forbindelse med branden. 
 
Ved hændelsen aktiveres det 
automatiske brandalarman-
læg, hvorved 1. udrykningen 
afsendes. Der suppleres fra 
virksomheden med en melding 
via 112. 

 

 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

Evt. bilag 

Antal 2016 2017 2018 2019 Total 

Bygn.brand-Industribygning 
–Særligt objekt 0 0 1 0 1 

Bygn.brand-Industribygning 9 8 11 5 33 
 

Forebyggelseskapacitet 

Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

 Ingen. 

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

Frivilligt brandsyn på de mindre erhvervsvirksomheder, som ikke i forvejen er brandsynspåkrævet 
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I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse 
med de pågældende udrykninger. 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

BBIs Bygn.brand-Industribygning 
– særligt objekt 

Brand i industribygning – Særligt objekt 
1 1 5 

BBIn Bygn.brand-Industribygning Brand i lagerbygning, produktionsvirksomhed, værksted mv., her-
under objekter indendøre 

1 1 5 

 

Indsatsforløb       
 Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
Indsatsleder 1 1 1 1 1 1     

Holdleder  1 1 2 2 2     

Vandforsyning  1 1 2 2      

Pumpepasning  1 1 2 2      

Sikring  1 1 1       

Indvendigslukning  2 2 2       

Udvendig slukning    2       

Luft    3 3      

Oprydning     5      

Reetablering + Odin      10     

Egne styrker 1 7 7 15 15 13     

Materiel           

ISL-vogn 1 1 1 1 1 1     

Automobilsprøjte  1 1 2 2 2     

Drejestige    1 1 1     

Tankvogn  1 1 2 2 1     

Luft    1 1      

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Indsatsleder laver situationsbedømmelse og rekvirerer 2. Udrykningsenhed. 6 mand. 

T2 Røgdykkerhold indsættes til indvendig slukning for at hindre brandudbredelse 

T3 Der forsættes med indvendig slukning 

Endelig indsats  

T4 2. Udrykningsenhed indsættes til udvendig slukning og etablering af luft 

T5 Efterslukning og der påbegyndes oprydning på skadested. Reetablering af 2. udrykningsenhed. 

T6 Reetablering af materiale og rapportskrivning. 

T7 Indsatsleder laver situationsbedømmelse og rekvirerer 2. Udrykningsenhed. 6 mand. 

T8  

T9  

T10  
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Meldingstype: 

EL-instal.-Brand, Transformator-sta-
tion 
 

112-beskrivende: 

Brand i transformatorstation i det fri  

Scenariet dækker ligeledes: 

EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri 

EL-instal.-Brand-Nedfaldne el-ledninger 

EL-instal.-Brand-Mindre 

EL-instal.-Brand-Vindmølle 

 

 

Titel: 

Brand i transformatorstation 

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 

>20 5                     

16-20 4                     

11-15 3                     

6-10 2                     

<5 1 X       X   X      X    

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 

2 

En eller få let-
tere  kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyrel-
ser 
Forsinkelse af 
drift på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio. Risiko for varige 
skader 

Betydelige for-
styrrelser. 

Forsinkelse af 
drift på > 1 må-
ned, fyring af 
medarbejdere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forsty-
relser  
Forsinkelse af 
drift på >3 
Måneder. Tab af 
kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio. Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse 
af funktionen 
Ophør af virksom-
hedsdrift 

 

Tidspunkt:  

Hverdag kl. 06.00 
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Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% 
ud fra kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svare til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 
 

Meteorologiske forhold:  

Overskyet, lette regnbyger. Temp. 5° og vestlig vind ca. 10 m/s. 

Beskrivelse af objekt:  

Transformatorstation sammenbygget med rækkecarport m. 20 P-pladser. Transformator fuldmuret bygning. Carport er en let konstruktion med 
muret bagvæg. 

Beskrivelse af situation ved ankomst: 

Kraftig røgudvikling fra transformatorstation. 

Endvidere ild i oplag af kasserede havemøbler, beklædning i 
plastsække samt papkasser. 

 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

Evt. bilag 

 

 

Antal 2016 2017 2018 2019 Total 

EL-instal.-Brand-Transfor-
matorstation 0 1 0 0 1 

EL-instal.-Brand-Anlæg i det 
fri 0 1 2 2 5 

EL-instal.-Brand-Nedfaldne 
el-ledninger 1 0 0 0 1 

EL-instal.-Brand-Mindre 0 0 1 1 2 

EL-instal.-Brand-Vindmølle 0 0 0 0 0 

Forebyggelseskapacitet 
Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

o Ingen 

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o Oplysningskampagne til vognmænd og entreprenører.  

 

I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de 
pågældende udrykninger. 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

BEAn EL-instal.-Brand-Anlæg i 
det fri 

Brand i el-skab i det fri 
 1 3 

BELe EL-instal.-Brand-Nedfaldne 
el-ledninger 

Brand i og/eller omkring nedfaldne el-ledninger i det fri 
1 1 3 
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BEMi EL-instal.-Brand-Mindre Begrænset omfang – ingen risiko for spredning  1 3 

BETr EL-instal.-Brand-Transfor-
matorstation 

Brand i transformatorstation  i det fri 
1 1 3 

BEVi EL-instal.-Brand-Vindmølle Brand i vindmølle 1 1 5 

 

 

Indsatsforløb    Andre aktører   

 Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Indsatsleder 1 1 1 1 1      

Holdleder  1 1 1 1      

Udvendig slukning  2 2        

Pumpepasning  1 1 1       

Sikring af ulykkessted    2       

Ventilation   2 2       

Oprydning           

Reetablering + Odin     5      

Egne styrker 1 5 7 7 7      

Materiel           

Automobilsprøjte 1 1 1 1 1      

Tankvogn   1 1 1      

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Indsatsleder laver situationsbedømmelse og tilkalder tankvogn samt Elforsyning 

T2 Røgdykkere indsættes til udvendig slukning i affald 

T3 Området sikres, der efterslukkes udvendigt. Ventilation af transformator forberedes 

Endelig ind-
sats 

 

T4 Elforsyning ankommet som afbryder strøm, og røgdykkerhold ventilerer. 

T5 Reetablering af materiale og rapportskrivning. Elforsyning overtager skadested. 

T6  

T7  

T8  

T9  

T10  

 

 

 

 

Punkt 14, Bilag 1: Risikobaseret Dimensionering



Bilag 9 - Scenariebeskrivelser   

 

S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 21 

 

Meldingstype: 

Brand-lastbil/bus 

 

112-beskrivende: 

Brand i lastbil eller bus samt andre store 
køretøjer 

 

Scenariet dækker ligeledes: 

Brand-Bil i det fri 

Brand-Landbrugsredskab 

Brand-MC/Knallert 

Titel: 

Brand i lastbil  

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 >40 5                     

31-40 4                     

21-30 3                     

11-20 2                     

<10 1  x       x   x     x    

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 

2 

En eller få let-
tere kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyrel-
ser 
Forsinkelse af 
drift på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio. Risiko for varige 
skader 

Betydelige for-
styrrelser. 

Forsinkelse af 
drift på > 1 må-
ned, fyring af 
medarbejdere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forsty-
relser  
Forsinkelse af 
drift på >3 
Måneder. Tab af 
kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio. Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse 
af funktionen 
Ophør af virk-
somheds-drift 

 

Tidspunkt:  

Hverdagsmorgen kl. 06.45 
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Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% ud 
fra kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svare til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 
 

Meteorologiske forhold:  

En juni-morgen med en let vestlig vind. Temperaturen er 12° 

Beskrivelse af objekt:  

Lastbil på motorvej i myldretiden 

Beskrivelse af situation ved ankomst: 

Ild i lastbil med anhænger læsset med halm. Lastbilen er på 
ved til Avedøreværket i myldretiden. 

Chauffør og en bilist er lettere forbrændt i forsøget på at 
slukke branden. 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

Evt. bilag 

 

 

Antal 2016 2017 2018 2019 Total 

Brand-Lastbil/Bus 2 1 1 3 7 

Brand-Bil i det fri 
 

17 16 16 17 66 

Brand-Landbrugsredskab 
 

2 3 4 1 10 

Brand-MC/Knallert 2 4 2 1 9 

Forebyggelseskapacitet 
Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

o Ingen. 

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o Ingen. (En del af disse er stjålne biler hvor ilden påsættes). 

 

Udrykningssammensæt til respektive alarmkoder 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

BTLB Brand-Lastbil/Bus Brand i lastbil eller bus samt andre store køretøjer 1 1 5 

BTBF Brand-bil i det fri Brand i personbil i det fri – ingen risiko for spredning  1 3 

BTLa Brand-landbrugsredskab Brand i landbrugsredskab – ingen risiko for spredning  1 3 

BTMC Brand-MC/knallert Brand i motorcykel, knallert, cykel eller lignende småt – in-
gen risiko for spredning 

 1 3 
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Indsatsforløb       

 Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

ISL 1 1 1 1       

Holdleder  1 1 1       

Udvendig slukning  4 4        

Pumpepasning  1 1        

Vandforsyning   2        

Oprydning    4       

Reetablering + Odin    1       

Egne styrker 1 7 9 7       

Materiel           

Automobilsprøjte  1 1 1       

Tankvogn  1 2 2       

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Indsatsleder laver situationsbedømmelse 

T2 Røgdykkere indsættes til udvendig slukning. Yderligere tankvogn tilkaldes. Trafikken omlægges. 

T3 
Fortsat slukning. Tung bjergning rekvireres. Vejdirektoratet underrettes om behov for nødreparation af 
vejbanen. 

Endelig ind-
sats 

 

T4 Reetablering af materiale og rapportskrivning. 

T5  

T6  

T7  

T8  

T9  

T10  
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Meldingstype:  

Naturbrand, mark m/afgrøder 

 

112-beskrivelse: 

Markbrand i forbindelse med 
høstning 

 

Scenariet dækker ligeledes: 

Naturbrand-Halmstak 

Naturbrand-Hede/Klit 

Naturbrand-Mark, Høstet 

Naturbrand-Mindre brand 

Naturbrand-Skråning/Grøft 

Naturbrand-Skov/Plantage 

Affaldsoplag i det fri-Brand 

 

Titel: 

Markbrand i forbindelse med høstning 

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 ≥21 5                     

16-204 4                     

11-15 3                     

6-10 2 x        x   x    x     

<5 1                     

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 
 

2 

En eller få let-
tere kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyr-
relser 
Forsinkelse af 
drift på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio Risiko for varige 
skader 

Betydelige for-
styrrelser. 

Forsinkelse af 
drift på 1 > uge 
men < 1 måned 

Fyring af medar-
bejdere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forsty-
relser  
Forsinkelse af 
drift på >1 måne-
der  
Tab af kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio. Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse af funktio-
nen 
Ophør af virk-
somhedsdrift 

 

Tidspunkt: 

Hverdag  kl. 11.00 
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Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% 
ud fra kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svarer til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 

 

 

 

 

 

Meteorologiske forhold: 

Skyfri himmel med en vestlig vind på ca. 12 m/s. Temp. 19° 

Beskrivelse af objekt:  

Mark med afgrøder. Afgrøderne er tørre grundet høje temperaturer i længere tid og uden regn. 

Beskrivelse af situation ved ankomst: 

Landmanden er i gang med sin høstning, da der opstår brand 
under landbrugsmaskinen, som spreder sig på marken. 
Landmanden er nået væk fra området. 

 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

 

Evt. bilag 

 

Antal 2016 2017 2018 2019 Total 

Naturbrand-Mark m/afgrøder 
 1 1 3 4 9 

Naturbrand-Hede/Klit 
 0 0 1 

 0 1 
 

Naturbrand-Mark, Høstet 2 2 6 1 11 

Naturbrand-Mindre brand 11 11 21 15 58 

Naturbrand-Skov/Plantage 0 0 3 1 4 

Naturbrand-Skråning/Grøft 0 0 4 4 8 

Affaldsoplag i det fri-Brand 2 3 5 2 12 
 

Forebyggelseskapacitet 

Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

o Ingen 

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o Kampagner i forbindelse med tørkeperioder 
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I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de pågældende ud-
rykninger, samt bemandingerne på de enkelte køretøjer. 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

BNMs Naturbrand-Mark m/afgrøder  Brand i afgrøder på roden (uhøstet) 1 1 5 

BNHa Naturbrand-Halmstak Brand i halmstak på mark 1 1 5 

BNHe Naturbrand-Hede/klit Brand i hede, klit 1 1 5 

BNMH Naturbrand-Mark, Høstet Brand i stubmark, herunder løs halm på mark 1 1 5 

BNMi Naturbrand – Mindre brand Begrænset omfang – ingen risiko for spredning 1 1 3 

BNSk Naturbrand-Skråning/Grøft Brand i vejskråning, baneskråning, grøftekant 1 1 3 

BNSP Naturbrand-Skov/Plantage Brand i skov, plantage 1 1 5 

 

Indsatsforløb Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Indsatsleder 1 1 1 1 1      

Holdleder  1 1 1 1      

Vandforsyning  1 1        

Pumpepasning  1 1        

Udvendig slukning  3 3        

Efterslukning    2       

Oprydning    3       

Reetablering + Odin     5      

Egne styrker 1 7 7 7 7      

Materiel           

ISL-vogn 1 1 1 1 1      

Automobilsprøjte  1 1 1 1      

Tankvogn  1 1 1 1      

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Indsatslederen laver situationsbedømmelse 

T2 Røgdykkerhold indsættes til slukning og der etableres vandforsyning.  

T3 Kontrol af vandforsyning og forsat slukning af naturbrand 

Endelig indsats  

T4 Efterslukning og oprydning 

T5 Reetablering af materiale og rapportskrivning 

T6  

T7  

T8  

T9  

T10  
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Meldingstype: 

Større forurening-Benzinudslip 

112-beskrivende: 

Større udslip af benzin – breder sig ukon-
trollabelt  

Scenariet dækker ligeledes: 
 
Str. Forurening olieudslip 
Str.forurening-Gylleudslip 
Min. Forurening-v./FUH 
Min. Forurening-mindre spild 
Min. Forurening-oliefilm på vand 

 

Scenarienummer og titel: 

Olieudslip fra tankbil i forbindelse med trafikuheld 

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 >25 5                     

21-25 4                     

16-20 3                     

11-15 2                     

<10 1 X       X      X   X    

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 

2 

En eller få let-
tere kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyrel-
ser 
Forsinkelse af 
drift på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio. Risiko for varige 
skader 

Betydelige for-
styrrelser. 

Forsinkelse af 
drift på > 1 må-
ned, fyring af 
medarbejdere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forsty-
relser  
Forsinkelse af 
drift på >3 
Måneder. Tab af 
kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio. Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse af funktio-
nen 
Ophør af virk-
somhedsdrift 

 

Tidspunkt:  

Hverdag kl. 20.00 

Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% ud 
fra kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svare til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 
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Meteorologiske forhold: 

Beskrivelse af objekt:  

Et tankvogn med anhænger er kørt i grøften, der står i forbindelse med mindre sø. 

Beskrivelse af situation ved ankomst: 

Lastbil og anhænger ligger op ad den ene brink i grøften efter 
at have undveget en cyklist, der i forbindelse med uheldet 
vælter. 
En del af anhængerens rørføring er revet op i forbindelse med 
uheldet, så benzin fra ét tankafsnit strømmer ud og løber fra 
åen ud i den lille sø. 

 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

Evt. bilag 

 

 

Antal 2016 2017 2018 2019 Total 

Str. forurening-Benzinudslip 0 0 0 0 0 

Str. forurening-Olieudslip 0 0 1 0 1 

Større gylleudslip 0 0 0 0 0 

Min. Forurening- v./FUH 15 15 18 11 59 

Min. Forurening-mindre spild 19 24 15 11 69 

Min. forurening-Oliefilm på 
vand 2 0 4 2 8 

Forebyggelseskapacitet 

Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

o  

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o  

 

I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de 
pågældende udrykninger. 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

BSFB Str. forurening-Benzinud-
slip 

Større udslip af benzin – breder sig ukontrollabelt 
1 1 5 

BSFO Str. forurening-Olieudslip Større udslip af dieselolie m.v. – breder sig ukontrollabelt 1 1 5 

BSFG Str.forurening-Gylleudslip Større udslip af gylle - breder sig ukontrollabelt 1 1 5 

BMFF Min. Forurening- v./FUH Forurening af kørebane efter FUH  1 3 

BMFM Min. Forurening-mindre 
spild 

Mindre spild af olie/benzin/gylle m.v. - breder sig ikke 
voldsomt 

 1 3 

BMFO Min. forurening-Oliefilm på 
vand 

Oliefilm eller olie på vandoverflade – sø, å eller havn 
1 1 5 
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Indsatsforløb       

 Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Indsatsleder 1 1 1 1 1 1     

Holdleder  1 1 2 1 1     

Pumpepasning  1 1 1 1      

Skumudlægning  2 2 2 2      

Opsamling  2 2 2       

Tætning    2       

Aflukning af å    3       

Oprydning     8      

Reetablering + Odin      5     

Egne styrker 1 7 7 13 13 7     

Materiel           

ISL-vogn 1 1 1 1 1 1     

Automobilsprøjte  1 1 2 2 1     

Vandtankvogn    1 1      

Miljøvogn  1 1 1 1 1     

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Indsatslederen bedømmer situationen og der rekvireres yderligere udrykningsenhed til opsamling.  

T2 
Der udlægges skum til sikring af skadestedet. Kar placeres under brudstedet. Kemidykkerhold indsættes 
til afpropning. Miljøvagt tilkaldes. 

T3 Forsat kontrol af skumlag samt opsamling 

Endelig ind-
sats 

 

T4 Tilkaldt mandskab indsættes til aflukning af grøften samt deltagelse i opsamling og tætning af tankbil. 

T5 
Fortsat vedligehold af skumlag samt oprydning. Tilkaldt udrykningsenhed reetablerer deres udstyr og 
hjemsendes. 

T6 Reetablering af materiale og rapportskrivning 

T7  

T8  

T9  

T10  

 

 

 

 

Punkt 14, Bilag 1: Risikobaseret Dimensionering



Bilag 9 - Scenariebeskrivelser   

 

S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 30 

Meldingstype:  

Redn.-Drukneulykke søer/havn 

 

112-beskrivelse: 

Drukneulykke - Person kørt i 
havnen 

 

Scenariet dækker ligeledes: 

Redn.-Drukneulykke Fjord 

Redn.-Drukneulykke havet 

 

Titel: 

Person kørt i havnen 

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 ≥16 5                     

11-15 4                     

6-10 3                     

2-5 2  x     x    x     x     

<1 1                     

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 
 

2 

En eller få let-
tere kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyr-
relser 
Forsinkelse af 
drift på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio Risiko for varige 
skader 

Betydelige for-
styrrelser. 

Forsinkelse af 
drift på 1 > uge 
men < 1 måned 

Fyring af medar-
bejdere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forsty-
relser  
Forsinkelse af 
drift på >1 måne-
der  
Tab af kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio. Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse af funktio-
nen 
Ophør af virk-
somhedsdrift 

 

Tidspunkt: 

Hverdag  kl. 06.00 

Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% 
ud fra kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svarer til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 
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Meteorologiske forhold: 

Mørkt og skydække med vestlig vind på ca. 12 m/s. Temp. 5° 

Beskrivelse af objekt:  

Bil kørt i havn 

Beskrivelse af situation ved ankomst: 

Bil kørt i havnen i person savnes 

Opstigende luftbobler ca. 10m. fra kajen havnen er 7m. dyb 

 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

 

Evt. bilag 

 

Antal 2016 2017 2018 2019 Total 

Redn.-Drukneulykke Søer/havn 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

Redn.- Drukneulykke Fjord 4 2 2 1 9 
 

Forebyggelseskapacitet 

Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

o Ingen 

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o Ingen 
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I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de 
pågældende udrykninger, samt bemandingerne på de enkelte køretøjer. 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

RDSø Redn.-Drukneulykke søer/havn  Ulykke, hvor person er i umiddelbare fare for drukning 1 1 5 

RDFj Redn.-Drukneulykke Fjord Ulykke, hvor person er i umiddelbare fare for drukning 1 1 5 

RDHa Redn.-Drukneulykke havet Ulykke, hvor person er i umiddelbare fare for drukning 1 1 5 

 

Indsatsforløb Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Indsatsleder 1 1 1 1 1      

Holdleder  1 1 1 1      

Båd  5 5        

Oprydning    5       

Reetablering + Odin     5      

Egne styrker 1 7 7 7 7      

Materiel           

ISL-vogn 1 1 1 1 1      

Automobilsprøjte  1 1 1 1      

Båd  1 1 1 1      

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Indsatslederen laver situationsbedømmelse og rekvirerer nærmeste dykkerberedskab. 

T2 Båden og mandskab gøres klar og sættes i vandet 

T3 Forsat eftersøgning fra båd 

Endelig indsats  

T4 Oprydning 

T5 Reetablering af materiale og rapportskrivning 

T6  

T7  

T8  

T9  

T10  
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Meldingstype:  

Redn.-Sammenstyrtning 

 

112-beskrivelse: 

Person fastklemt under stillads 

 

Scenariet dækker ligeledes: 

Redn.-Fastklemt, Maskine ol. 

Redn.-Tilskadekomne>5 

Redn.-Bygning/Højderedning 

Redn.-Jord-/Sandskred 

Redn.-Mast/Højderedning 

Redn.-Silo/Brønd 

Redn.-Skrænt 

Titel: 

Person fastklemt under stillads 

 

Risikomatrice 
H

yp
pi

gh
ed

 ≥41 5                     

31-40 4                     

21-30 3                     

11-20 2                     

<10 1  x     x    x     x     

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 
 

2 

En eller få let-
tere kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyr-
relser 
Forsinkelse af 
drift på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio Risiko for varige 
skader 

Betydelige for-
styrrelser. 

Forsinkelse af 
drift på 1 > uge 
men < 1 måned 

Fyring af medar-
bejdere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forsty-
relser  
Forsinkelse af 
drift på >1 måne-
der  
Tab af kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio. Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse af funktio-
nen 
Ophør af virk-
somhedsdrift 

 

Tidspunkt: 

Hverdag  kl. 15.45 
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Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% 
ud fra kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svarer til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 

 

 

 

 

 

Meteorologiske forhold: 

Regner, vind på ca. 12 m/s. Temp. 5° 

Beskrivelse af objekt:  

Under arbejde på stillads, kollapser stilladset og 1. person bliver fastklemt under det. 

Beskrivelse af situation ved ankomst: 

Person fastklemt under stillads. 

Rimelig blæsende, og derfor fare for at blive ramt af løse gen-
stand både for indsatspersonel og tilskadekommen 

 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

 

Evt. bilag 

 

Antal 2016 2017 2018 2019 Total 
Redn.-Fastklemt, Maskine ol. 

 
3 

 
3 
 

2 
 

2 
 

10 
 

Redn.-Jord-/Sandskred 1 0 0 0 1 

Redn.-Mast/Højderedning 0 1 0 0 1 

Redn.-Skrænt 0 2 1 0 3 
 

Forebyggelseskapacitet 

Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

o Ingen 

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de pågældende udrykninger, 
samt bemandingerne på de enkelte køretøjer. 
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Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

RPSa Redn.-Sammenstyrtning Sammenstyrtningsulykke, f.eks. bygning, stillads eller tribune 1 1 5 

RPFM Redn.-Fastklemt, Maskine ol Person hel eller delvist fastklemt i maskine eller lignende 1 1 5 

RPTi Redn.-Tilskadekomne >5 Ulykke med mere end 5 kvæstede 1 1 5 

RPBy Redn. Bygning/Højderedning Person i fare for at styrte ned fra f.ek.s tagryg 1 1 5 

RPJo Redn.-Jord-/Sandskred Person begravet ved f.eks. sand- eller jordskred 1 1 5 

RPMa Redn.-Mast/højderedning Person i fare for at styrte ned fra f.eks. mast eller vindmølle 1 1 5 

RPSj Redn.-Silo/Brønd Person faldet ned i brønd eller silo 1 1 5 

RPSk Redn.-Skrænt Person, som er styrtet ned ad en skrænt eller lignende 1 1 5 

 

Indsatsforløb Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Indsatsleder 1 1 1 1 1      

Holdleder  1 1 1 1      

Sikring af ulykkessted  2 1        

Sikring af ulykkessted  3 4        

Oprydning    5       

Reetablering + Odin     5      

Egne styrker 1 7 7 7 7      

Materiel           

ISL-vogn 1 1 1 1 1      

Automobilsprøjte  1 1 1 1      

Redningstrailer  1 1 1 1      

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Indsatslederen laver situationsbedømmelse. 

T2 Sikring af skadested samt opstart af frigørelse og kontakt til stilladsfirma 

T3 Forsat frigørelse og sikre ikke yderlig udvikling af ulykken 

Endelig indsats  

T4 Oprydning 

T5 Reetablering af materiale og rapportskrivning 

T6  

T7  

T8  

T9  

T10  
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Meldingstype: 

Brand-Tog, Passagertog  

112-beskrivende: 

Brand i passagertog, herunder brand i 
det trækkende lokomotiv 

Scenariet dækker ligeledes:  

Brand-tog, godstog 

Togulykke-passager 

Togulykke-godstog 

Titel: 

Brand regionaltog 

 

 

 

Risikomatrice 
H

yp
pi

gh
ed

 >20 5                     

16-20 4                     

11-15 3                     

5-10 2                     

<5 1   x     x   X       x   

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 

2 

En eller få let-
tere kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyrel-
ser 
Forsinkelse af 
drift på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio. Risiko for varige 
skader 

Betydelige for-
styrrelser. 

Forsinkelse af 
drift på > 1 må-
ned, fyring af 
medarbejdere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forsty-
relser  
Forsinkelse af 
drift på >3 
Måneder. Tab af 
kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio. Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse af funktio-
nen 
Ophør af virk-
somhedsdrift 

 

Tidspunkt:  

Hverdag kl. 20.00 

Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% ud 
fra kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svare til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 
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Meteorologiske forhold:  

Skydække = overskyet 

Beskrivelse af objekt:  

Brand i Regionaltog som står ved perron 

Beskrivelse af situation ved ankomst: 

Brand i Regionaltog forreste passagervogn interiør. Denne og næste 
vogn er rømmet. 

Der er sket røgspredning til næste vogn. 

 

 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

Evt. bilag 

 

 

Antal 2016 2017 2018 2019 Total 

Brand-Tog, Passagertog 1 0 1 0 2 

Brand-tog, godstog 0 0 0 0 0 

Togulykke-Passagertog 0 0 0 0 0 

Togulykke-godstog 0 0 0 0 0 

Forebyggelseskapacitet 
Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

o  

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o  

 

I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de 
pågældende udrykninger. 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

BTPa Brand-Tog, Passagertog Togulykke passagertog 1 1 5 

BTGo Brand-tog, godstog Togulykke godstog 1 1 5 

RJPa Togulykke-Passagertog Togulykke passagertog 1 1 5 

RJGo Togulykke-godstog Togulykke godstog 1 1 5 

 

  

Punkt 14, Bilag 1: Risikobaseret Dimensionering



Bilag 9 - Scenariebeskrivelser   

 

S c e n a r i e b e s k r i v e l s e r  Side 38 

Indsatsforløb       

 Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Indsatsleder 1 1 1 1 1 1     

Holdleder  1 1 1 1 1     

Pumpepasning  1 1 1       

Indvendigslukning   2 2       

Jording   4 1 1       

Ventilation   1 1       

Oprydning     5      

Reetablering + Odin      5     

Egne styrker 1 7 7 7 7 7     

Materiel           

ISL-vogn 1 1 1 1 1 1     

Automobilsprøjte  1 1 1 1 1     

Tankvogn  1 1 1 1 1     

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Indsatsleder laver situationsbedømmelse 

T2 Skadestedets sikres og der etableres jording foran og bagved tog 

T3 Indvendig slukning samt ventilation samt opsyn af jording 

Endelig ind-
sats 

 

T4 Efterslukning samt ventilation samt opsyn af jording  

T5 Oprydning herunder kald af BaneDanmark til nedtagning af arbejdsjording 

T6 Reetablering af materiale og rapportskrivning 

T7  

T8  

T9  

T10  
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Meldingstype: 

Brand-Skib ved kaj 

112-beskrivende: 

Brand i skib, som ligger ved kaj 

Scenariet dækker ligeledes: 

Brand, skib på land/dok 

Brand, skib på sø 

Scenarienummer og titel: 

Brand på skib  

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 >11 5                     

9-11 4                     

5-8 3                     

2-4 2                     

<1 1 x       x   X     x     

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 

2 

En eller få let-
tere kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyrel-
ser 
Forsinkelse af 
drift på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio. Risiko for varige 
skader 

Betydelige for-
styrrelser. 

Forsinkelse af 
drift på > 1 må-
ned, fyring af 
medarbejdere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forsty-
relser  
Forsinkelse af 
drift på >3 
Måneder. Tab af 
kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio. Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse af funktio-
nen 
Ophør af virk-
somhedsdrift 

 

Tidspunkt:  

Hverdag kl. 12.00 

Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% ud 
fra kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svare til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 

Meteorologiske forhold:  

Overskyet næsten vindstille. Temp. På 10°. 

Beskrivelse af objekt:  

Ild i maskinrum på fragtskib. 
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Beskrivelse af situation ved ankomst: 

Brand i motorrummet på skib ved kaj. Der er alarmeret brand-
rulle til besætning, der er påbegyndt indsats ved ankomst. 

 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

 

Evt. bilag 

 
 Antal 2016 2017 2018 2019 Total 

Brand-Skib ved kaj 1 0 0 0 1 

Brand-Skib på sø 0 0 1 0 1 

Brand-Skib på land/dok 0 0 0 0 0 

Forebyggelseskapacitet 

Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

o  

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o  

 

I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de 
pågældende udrykninger. 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

BTSK Brand-Skib ved kaj Brand i skib, som ligger ved kaj 1 1 5 

BTSL Brand-Skib på land/dok Brand i skib i det fri på land eller i dok 1 1 5 

BTSS Brand-Skib på sø Brand i skib på indsø eller lignende 1 1 5 
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Indsatsforløb       

 Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Indsatsleder 1 1 1 1 1 1     

Holdleder  1 1 2 2 2     

Vandforsyning           

Pumpepasning  1 1 2 1      

Indvendig slukning  4 4 6       

Ventilation    2 2      

Oprydning     7      

Reetablering + Odin      4     

Egne styrker 1 7 7 13 13 7     

Materiel           

ISL-vogn 1 1 1 1 1 1     

Automobilsprøjte  1 1 2 2 1     

Tankvogn  1 1 2 2 1     

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Indsatsleder laver situationsbedømmelse og rekvirerer 2. udrykningsenhed. 

T2 Røgdykkerhold indsættes til indvendig slukning 

T3 Forsat indvendig slukning 

Endelig ind-
sats 

 

T4 
2. udrykningsenhed indsættes til at lave indvendig slukning. Vandforsyning fra tankvogne. Taktisk ventila-
tion og forsat indvendig slukning 

T5 Der etableres luft og der påbegyndes oprydning. 2. udrykningsenhed reetablerer og hjemsendes. 

T6 Reetablering af materiale og rapportskrivning 

T7  

T8  

T9  

T10  
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Meldingstype: 

Brand-fly, passager 

112-beskrivende: 

Brand i civilt passagerfly, herunder 
transportfly og træningsfly  

Scenariet dækker ligeledes: 

Brand-fly, militært 

Flyulykke, passagerfly 

Flyulykke, militært 

Fly - standby 3/sikkerhedslanding 

Scenarienummer og titel: 

Flystyrt forretningsfly med efterfølgende brand 

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 >7 5                     

6-7 4                     

4-5 3                     

2-3 2                     

<1 1    x     x   x      x   

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 

2 

En eller få let-
tere  kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyrel-
ser 
Forsinkelse af 
drift på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio. Risiko for varige 
skader 

Betydelige for-
styrrelser. 

Forsinkelse af 
drift på > 1 må-
ned, fyring af 
medarbejdere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forsty-
relser  
Forsinkelse af 
drift på >3 
Måneder. Tab af 
kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio. Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse af funktio-
nen 
Ophør af virk-
somhedsdrift 

 

Tidspunkt:  

Hverdagsformiddag kl. 10.15. 

 

Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% 
ud fra kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svare til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 
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Meteorologiske forhold:  

Klart og skyfrit. Temperatur 13°. Vind 8 m/s fra sydvestlig retning. 

Beskrivelse af objekt:  

 

Beskrivelse af situation ved ankomst: 

Flyet styrtede ned på en mark under indflyvningen til lufthav-
nen.  

Der udbryder brand ombord. Flere passagerer er kvæstede. 

 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

Evt. bilag 

Antal 2016 2017 2018 2019 Total 

Brand-fly, passager 0 0 0 0 0 

Brand-fly, militært 0 0 0 0 0 

Flyulykke passagerfly 2 1 2 0 5 

Flyulykke, militært 0 1 0 0 1 

Fly - standby 3/sikkerheds-
landing 1 2 2 3 8 

 

Forebyggelseskapacitet 

Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

o  

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o  

 

I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de 
pågældende udrykninger. 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

BTFP Brand-fly, passager Brand i civilt passagerfly, herunder transportfly og træ-
ningsfly 

1 1 5 

BTFM Brand-fly, Militært Brand i militært fly, herunder jagerfly, helikopter og trans-
portfly 

1 1 5 

RAPa Flyulykke-Passager Flyulykke civilt passagerfly, herunder transportfly og træ-
ningsfly 

1 1 5 

RAMi Flyulykke-Militært Flyulykke militært fly, herunder jagerfly, helikopter og 
transportfly 

1 1 5 

RAS3 Fly - standby 3/sikkerheds-
landing 

Anmodning fra lufthavn om redningsudstyr i forb. m. sik-
kerhedslanding fly 

1 1 5 
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Indsatsforløb    Andre aktører   

 Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Indsatsleder 1 1 1 1 1 1     

Holdleder  1 2 2 1      

Slukning/Sikring  4 2 2       

Pumpepasning  1 2 1       

Eftersøgning/indvendig 
slukning   4 2       

Førstehjælp   2        

Oprydning    5       

Reetablering + Odin     5      

Egne styrker 1 7 13 13 7      

Materiel           

Indsatslederbil 1 1 1 1 1      

Automobilsprøjte 1 1 2 2 1      

Vandtankvogn  1 2 2 1      

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 ISL tilkalder yderligere 1 udrykningsenhed under fremkørsel. Indsatsleder laver situationsbedømmelse. 

T2 Der udlægges skum for slukning af brand og sikring af skadested i f.t. udstrømmende brændstof. 

T3 Der trænges ind i flykroppen til eftersøgning/slukning 

Endelig ind-
sats 

 

T4 
1. udrykningsenhed afslutter indsats indvendigt. 2. udrykningsenhed foretager oprydning efter egen ind-
sats 

T5 Reetablering af materiale og rapportskrivning 

T6 Afventer flyhaverikommissionen 

T7  

T8  

T9  

T10  
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Meldingstype: 

Varsel om forhøjet vandstand, 1,5 m over 
dagligt vande. 

Over maksimal vandstand natten til lørdag. 

Titel: 
Klimaindsatser. 

 

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 > 10 5                     

1-10 

 

4                     
0,1-1 

 

3                     
0,01-0,1 2 x        x   x     x    
< 0,01 

 

1                     

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 
 
 

2 

En eller få let-
tere kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyrel-
ser 
Forsinkelse af drift 
på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio. Risiko for varige 
skader 

Betydelige forstyr-
relser. 

Forsinkelse af drift 
på > 1 måned, fy-
ring af medarbej-
dere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forstyrel-
ser  
Forsinkelse af drift 
på >3 
Måneder. Tab af 
kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/Døde 

>10 mio Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse af funktio-
nen 
Ophør af virksom-
hedsdrift 

 

 

Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% ud fra 
kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svare til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 

Meteorologiske forhold:  

Kraftig blæst fra NV, 24 m/s i middelvinden. 

 Beskrivelse af objekt:  

En på ca. 3 km. strækning langs Værebro Å samt kysten mod Roskilde Fjord i/ved Jyllinge Nordmark og ca. 400 m kyststrækning i bunden af Roskilde 
Fjord.  
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Beskrivelse af situation ved ankomst: 

1. Vandstigninger i de lavtliggende områder nærmest ved ky-
sten 

2. vandstander stiger stadig til de omkringliggende sommer-
husområder 

 

Tidsmæssig inddeling: 

T1: man 1100 – tir 0800 
T2: tir 0800 – tir 2000 
T3: tir 2000 – ons 0800 
T4: ons 0800 – ons 2000 
T5: ons 2000 – tor 0800 
T6: tor 0800 – tor 2000 
T7: tor 2000 – fre 0800 
T8: fre 0800 – fre 2000 
T9: fre 2000 – lør 0800 
 

Forebyggelseskapacitet 
Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o Etablering af kombineret løsning. Permanent sikring til given højde med mulighed for supplering af mobil løsning. 

 
I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de 
pågældende udrykninger. 

 
Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

 Varsel om forhøjet vand-
stand Varsel om forhøjet vandstand, 1,5 m over dagligt vande. 

Over maksimal vandstand natten til lørdag. 
1 1 5 
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Indsatsforløb       

 Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Indsatsleder 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Holdleder  4 4 5 5 6 6 6 4 3 

Etablering af mobile dæmnin-
ger  15 1 21 21 40 40 40 10  

Fyldning af sandsække  20 20 20 20 20 20 20   

Udlægning af sandsække     30 30 30 30 10  

Belysning   2  2  8  4  

Pumpepasning  4 4 4 4 4 4 8 8  

Stab/situationsrum  3 (1) 3(1) 3 (1) 3 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1)  

Tilsyn/eftersyn af dæmninger.         8  

Forplejning  2 2 2 4 4 4 4 4  

Reetablering + Odin          30 

Egne styrker 1 46 46 53 25 25 25 25 25 34 

Mandskabsbehov 1 51 53 58 92 112 120 112 56 34 

Materiel           

ISL-vogn/ledelseskøtj. 1 2 2 2 2 4 4 4 4  

Autosprøjte/basiskøtj.  2 2 2 2 4 4 4   

Sandsækkefylder  1 1 1 1 1 1 1 1  

Containerlastbil  3 3 3 3 8 8 8 3  

Mandskabsbiler  2 2 2 4 4 4 4 2  

Pumpeenheder  2 2 2 2 2 2 4 4  

Belysningssæt   1  1  4  2  
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Bemærkninger: 

Indsatsforløb  

T1 
Indsatsleder laver situationsbedømmelse. Der indkaldes 2 skadestedsledere til briefing, 
Chefvagt og vagtcentral orienteres. Klargøring af O-rum på beredskabsstationen, Politi ori-
enteres. Indkaldelse af eget mandskab   

T2 
Indsættelse af tilkaldt mandskab, 3 mand til O-rum, 4 udrykningsenheder (24 mand) til 
etablering af mobile dæmninger, supplerende beredskab til fyldning af sandsække, BRS med 
sandsækkefylder (4 mand plus 1 til O-rum) 

T3 
Forsat fyldning af sandsække og etablering af mobile dæmninger. BRS etablerer Lys i områ-
det. 

T4 
Der forsættes med etablering af mobile dæmninger. Forplejning kører kontinuerligt, Der re-
kvireres ydreligere mandskab fra BRS til afløsning af mandskab. 

T5 
BRS indsættes til udlægning af sandsække og lys. Der forsættes med etablering af mobile 
dæmninger og fyldning af sandsække. Der rekvireres yderligere mandskab fra BRS til etab-
lering af mobile dæmninger. 

T6 Der indsættes på yderligere etablering af mobile enheder. O rum opgrades med 2 mand. 

T7 
Der forsættes med etablering af mobile dæmninger og fyldning af sandsække. Mandskabet 
arbejde på tværs af eget og andre aktører. BRS laver lys i området. 

T8 
Der indsættes mandskab til pumpekapacitet, og der påbegyndes rundering på udlagte mo-
bile dæmninger og sandsække diger. Der er forsat produktion af sandsække. Hjemmevær-
net indkaldes til hjælp til tilsyn af diger. 

T9 
Der etableres fast tilsyn af diger på hele strækningen af hjemmeværnet. Der påbegyndes 
hjemsendelse af overskuds mandskab. 

T10 Alle aktører er hjemsendt og eget personale reetablere materiale og rapportskrivning. 
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Meldingstype: 

Bygningsbrand/institution 

Tagbrand – spredning til bygning. 

 

Titel:  

Tagbrand – spredning til bygning 

 

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 > 76 5                     

51-75 4 x      x    x        x  

26-50 3                     

11-25 2                     

<10 1                     

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 
 
 

2 

En eller få let-
tere  kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyrel-
ser 
Forsinkelse af drift 
på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio Risiko for varige 
skader 

Betydelige forstyr-
relser. 

Forsinkelse af drift 
på > 1 måned, fy-
ring af medarbej-
dere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forstyrel-
ser  
Forsinkelse af drift 
på >3 
Måneder. Tab af 
kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/døde 

>10 mio Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse af funktio-
nen 
Ophør af virksom-
hedsdrift 

 

Tidspunkt:  
Onsdag kl. 17.43 

 

Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 80% ud fra 
kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svare til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 

 

 

 

 

 

 

 

Meteorologiske forhold:  

Let overskyet. Vind fra sydøst 6 m/s. 

 Beskrivelse af objekt:  
Jyllinge hallerne er et bygningskompleks, der rummer to haller, svømmehal, multihal, fitnesscenter samt kantine og forsamlingslokale. 
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Beskrivelse af situation ved ankomst: 
Kraftig tagbrand i område over indgang og foyer.  
Brandspredning og fuldt udviklet rumbrand i foyer, kantine og 
forsamlingslokale. 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 
Evt. bilag 

 
 

Antal 2016 2017 2018 2019 Total 

Bygn.brand-Etageejendom 16 24 23 11 74 

Forebyggelseskapacitet 
Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o Etablering af anlæg med direkte alarmoverførsel. 
o Udarbejdelse af mødeplan.  
o Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med naboberedskaber. 
En så ressourcekrævende indsats betragtes som værende ikke-dimensionerende, hvor-
for kendskab til og aftale om gensidig støtte beredskaber imellem samt rekvisition af 
Beredskabsstyrelsen er væsentlig for indsatsens afvikling. 

 
I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de 
på- 
gældende udrykninger. 
 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

BBEt Bygn.brand-Etageejendom Brand i etageejendom, f.eks. hotel, kontorejendom, bebo-
else eller lignende 

1 1 5 
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Indsatsforløb       

       

 Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 

Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Indsatsleder 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

Holdleder  1 1 2 4 6 6 6 4 2 

Udvendig slukning  4 3 4 6 6 4    

Indvendig slukning    2 8 12 20 20 8  

Vandforsyning   1 2 6 8 6 6 2 1 

Pumpepasning  1 1 2 4 6 6 6 2 1 

Opskæring af tag     4 4     

Efterslukning          4 

Forplejning      2 2 2   

Oprydning        4 8 4 

Reetablering + Odin          4 

Egne styrker 1 7 7 13 33 46 46 46 25 17 

Materiel           

ISL-vogn 1     2 2 2 1 1 

Automobilsprøjte  1  2 4 6 6 6 4 2 

Drejestige    1 2 2 2 2 1 1 

Tankvogn  2  3 5 8 8 5 5 2 

Miljøbil           

 
Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 
Indsatsleder laver situationsbedømmelse. Rekvirerer yderligere 4 udrykningsenheder. Alt 
disponibelt supplerende beredskab indkaldes. Politi på stedet påbegynder evakuering og 
afspærring.  

T2 Røgdykkerhold indsættes til for at hindre brandspredning til andre bygninger. 

T3 
Udvendig slukning påbegyndes. Og der etableres vandforsyning. BRS rekvireres til afløs-
ning senere i indsatsen. 

Endelig indsats  

T4 
Tilkaldt 2. Udrykningsenhed indsættes til at hindre brandudbredelse. Der påbegyndes op-
skæring af tag. Politiet forsætter med evakuering og afspærring af skadestedet. 

T5 
3.og 4. udrykningsenhed indsættes til slukning af brand og etablering af vandforsyning. 
Der forsættes med opskæring af tag. 

T6 
Supplerende styrker indsættes til slukning og bemanding af pumper. De indsættes samti-
dig til forplejning af alt mandskab på skadestedet. 

T7 
BRS indsættes til afløsning af indsat mandskab. Mandskab der har været i gang over lang 
tid, hjemsendes. 
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T8 
Slukning forsættes indvendigt, og der påbegyndes reetablering af indkaldte udrykningsen-
heder. 

T9 Efterslukning påbegyndes. BRS hjemsendes så snart efterslukning påbegyndes. 

T10 Etablering af materiale og rapportskrivning. 
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Meldingstype: 

Str. Forurening - Am-
moniakudslip 

112-beskrivende: 

Lastbil væltet, indehol-
dende ammoniak i fordrå-
bet tilstand 

 

Scenariet dækker ligele-
des: 

Str. Forurening-Benzinud-
slip 

Str.forurening-Gylleudslip 

Str.forurening-Kemikalieud-
slip 

Str.forurening-Olieudslip 

 

Titel:  

Udslip af ammoniak fra væltet lastbil  

 

Risikomatrice 

H
yp

pi
gh

ed
 >21 5                     

16-20 4                     
11-15 3                     
6-10 2                     
1-5 1    x    x   x      x    

Konsekvens 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Mennesker Værdier Miljø Samfund 

1 
Ingen < 10.000 Ubetydelig på-

virkning 
Ingen/mindre for-
styrrelser 
 
 

2 

En eller få let-
tere  kvæstede 

10.000 - 
100.000 

Større påvirk-
ning 

Kortere forstyrrel-
ser 
Forsinkelse af drift 
på <1 uge 

3 

Flere lettere 
kvæstede 

 

100.000 - 1 mio Risiko for varige 
skader 

Betydelige forstyr-
relser. 

Forsinkelse af drift 
på > 1 måned Fy-
ring af medarbej-
dere 

4 

En eller få livs-
farligt kvæ-
stede/døde 

1-10 mio. Mindre varige 
skader 

Alvorlige forstyr-
relser  
Forsinkelse af drift 
på >3 måneder 
Tab af kunder 

5 

Flere livsfarligt 
kvæstede/Døde 

>10 mio Større varige 
skader 

Kritisk oprethol-
delse 
af funktionen 
Ophør af virksom-
hedsdrift 

 

Tidspunkt:  

Scenariet udspilles en 
hverdagsmorgen kl. 
07.45 
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Beskrivelse af slukningsområdet 

I RBD er der taget udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens ” Tema 3 – Dimensionering – GIS” med udgangspunkt i en fremkommelighed på 
80% ud fra kendte udrykningsdata gennem de sidste år. 
 
Dette svare til en fremkommelighed på: 
 
Svarende til Motorvej 96 km/timen 
                  Hovedvej 80 km/timen 
                  Byvej 64 km/timen 
 
Meteorologiske forhold:  

Skyfrit med vestlig vind på ca. 3 m/s. Temp.: 6° 

Beskrivelse af objekt:  

Lastbil der transportere ammoniak i fordråbet tilstand er forulykket på Københavnsvej 

Beskrivelse af situation ved ankomst: 

Lastbil væltet på Københavnsvej, spærrer for trafikken  

Chauffør lettere kvæstet, men er selv kommet ud af lastbil 

Mange personer omkring ulykkesstedet der er i fare for indån-
ding af ammoniak 

Billede/tegning af risikoobjekt og beliggenhed  

 

Evt. bilag 

 

 Antal  2016 2017 2018 2019 Total 

Str.forurening-Ammoniak-
udslip 

  1  1 

Str.forurening-Kemikalieud-
slip   1  1 

Str.forurening-Olieudslip   1  1 
 

Forebyggelseskapacitet 
Eksisterende forebyggelsesinitiativer: 

o Ingen 

Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer 

o Ingen 

 
I nedenstående skema er en oversigt over de assistancetyper der afsendes i forbindelse med de på 
gældende udrykninger. 
 

Kode BMK:1 Uddybende ISL HL BM 

BSFA Str. Forurening-Ammoni-
akudslip 

Udslip af ammoniak – beskyttelsesdragt påkrævet 
1 1 7 

BSFB Str. Forurening-Benzinud-
slip 

Større udslip af benzin – breder sig ukontrollabelt 
1 1 5 

BSFG Str.forurening-Gylleudslip Udslip af gylle – breder sig ukontrollabelt 1 1 5 

BSFK Str.forurening-Kemikalie-
udslip 

Udslip af aggressivt kemikalie – beskyttelsesdragt påkræ-
vet 

1 1 7 

BSFO Str.forurening-Olieudslip Større udslip f dieselolie mv. – breder sig ukontrollabelt 1 1 5 
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Indsatsforløb          
  Mandskabsforbrug pr. tidsenhed 
Opgave T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
Indsatsleder 1 1 1 1 1        
Holdleder   1 1 1 1        
Kemikalierøgdykkere   2 2 2            
Sikringshold   1 1            
Pumpepasning  1 1        
Oprydning     5             
Egne styrker 1  6 6 9 2      
Materiel                     
ISL-vogn 1 1 1 1 1        
Automobilsprøjte   1 1 1 1        
Miljøvogn   1 1 1 1        
Tankvogn    1 1 1 1        

 

Bemærkninger: 

Førsteindsats  

T1 Indsatsleder situationsbedømmer 

T2 Kemikaliehold indsættes til at stoppe spildet 

T3 Spildet inddæmmes 

Endelig ind-
sats 

 

T4 Oprydning efter spild 

T5 Reetablering  og rapportskrivning 

T6  

T7  

T8  
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Opfølgning på Beredskabskommissionsmøde den 30-6-2020. 

 

I forbindelse med gennemgang af den nye RBD blev spørgsmål fra Jens Børsting rejst, hvorvidt 

planen favnede såvel Plejehjem som store arrangementer. 

Vores opfattelse er, at planen favner det stillede spørgsmål, og vi vil her komme med henvisninger 

i materialet, som vi mener underbygger vores opfattelse. 

Spg. Plejehjem og planer 

Institutioner som både inkluderer plejeinstitutioner, skoler og andre uddannelsesinstitutioner er 

underlagt tekniske forskrifter og har udarbejdet Objekt-planer for det respektive sted. Der er såle-

des ikke lavet en specifik beskrivelse, da der er store forskelle på de Objekt-planer, som er udar-

bejdet til det respektive sted, men RBD beskriver, at de er underlagt regelsættet fra tekniske for-

skrifter.  

Henvisning. 

Plan for Risikobaseret dimensionering. S. 18 

Udrykninger til objekter, hvor tekniske forskrifter har været bestemmende for 

indretning, sker altid med deltagelse af indsatsleder. Dette gælder endvidere 

for eksempelvis plejeinstitutioner, skoler og andre uddannelsesinstitutioner. 

 

Plan for Risikobaseret dimensionering. S. 20 

4.4. Objektplaner, instrukser og procedurer 

Roskilde Brandvæsen har fastsat følgende definitioner for objektplaner, in-

strukser og procedurer. Specielt for objektplaner er der med implementerin-

gen af denne plantype sket en markant ændring i de forudsætninger, der lig-

ger til grund for fastlæggelse af (første)indsatsen. Derudover vil udarbejdel-

sen af objektplaner som beskrevet i bilag 2 have en forebyggende effekt, da 

der skabes en dialog med ejer/driftsansvarlige. 

Objektplaner er planer 

• hvor der sker en direkte alarmoverførsel. Disse planer angiver som mini-

mum placering af nøgleboks og brandcentral. 

 

• hvor udrykningssammensætningen sker på baggrund af specielle lokale 

forhold, herunder at objektet rummer særlige farer, udgør vitale dele af in-

frastrukturen eller er af uerstattelig værdi.  
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Bilag 2. afsnit Objekt og Mødeplaner s. 8 

Objektplaner/mødeplaner 

For at Roskilde Brandvæsens operative mandskab er bedre forberedte ved en evt. 

ABA alarm, udarbejder Roskilde Brandvæsen en objektplan eller mødeplan på alle de 

virksomheder/institutioner med automatisk alarmoverførsel som ligger i Roskilde 

Kommune. Der bliver udarbejdet objektplan på mindre objekter, som er et dokument, 

Holdlederen/Indsatslederen kan få adgang til under fremkørsel. Heri vil der være be-

skrevet, hvor ABA-skabet er placeret, og hvilke tilkørselsveje der er dertil. Derudover 

kan der være dokumenteret særlige fare ol. eller hvor den nærmeste brandhane er.  

På større objekter eller objekter af særlig karakter udarbejdes der en mødeplan. Det 

vil være en mere omfattende plan som f.eks. kan indeholde placeringen af opmarch.  

Spg. vedr. Arrangementer 

Hvad angår spørgsmålet omkring større arrangementer, så er det en individuel vurdering fra gang 

til gang og som ikke er dimensionerende for vores daglige beredskab. Vi har arrangementer som 

Dyrskuet, Roskilde Festival og lignende, og til disse arrangementer bliver der udarbejdet en sikker-

hedsplan fra arrangøren. Ud fra denne plan dimensionere vi specifikt vores beredskab, som det 

eksempelvis ses under Roskilde Festival, og som det også vil ses, når Tour dé France kommer til 

byen.  

For at have bedst mulige kompetencer sikre vi uddannelse blandt vores personale med henvisning 

til Bilag 2. ”Forebyggelsesstrategien” 

Henvisning. 

Bilag 2. afsnit Crowd management s. 6 

Crowd management 

Roskilde Brandvæsen ønsker at kunne understøtte kommunen i forbindelse med 

sagsbehandling af de mange større arrangementer, der løber af stablen hen over 

året. Roskilde Brandvæsen vil i efteråret 2020 sende to medarbejdere på Crowd-

management uddannelse afholdt af RF Experience. Dette vil medføre, at medarbej-

derne kan lave en mere helhedsorienteret sagsbehandling af de forskellige arrange-

menter.  

 

Steen spurgte til vandforsyningsstrategi og pickliste. 

Der havde indsneget sig en fejl i det eksempel, som var vist i eksempel 1. Tidligere stod der ”Byg-

ningsbrand – butik/etageejendom”. Et sådan pick udløser en stige i første udrykningen og ikke en 

vandtankvogn. Eksemplet skulle rettelig hedde ”Bygningsbrand – Villa/rækkehus”. 
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Eksemplet er brugt til beregning af vandforbrug under en indsats, men er nu rettet så eksemplet 

svarer overens med picklisten. 

Det skal dog bemærkes, at picklisten kan være dynamisk, hvis man får ny viden på et område og 

kan derfor ad tid ændre sammensætning. 

Henvisning. 

Bilag 3. Strategi for vandforsyning til Brandslukning s. 2 

Eksempel 1: bygningsbrand – villa/rækkehus. 

1. udrykning vil afgå med min. 11.000 liter medbragt vand. Ved et vandforbrug på 

400 l./min. har udrykningen en indsatstid på 27 min. uden yderligere tilførsel af vand.  

I et område med etagebyggeri har vandledninger generelt en høj ydelse, hvorfor det 

må forventes, at den medbragte vandmængde kan suppleres med vand fra brandha-

ne, så yderligere mobil vandforsyning ikke er nødvendig. 

Alternativt kan udrykningen opgraderes med yderligere vandtankvogn(e) fra samme 

eller anden station med henblik på kontinuerlig vandforsyning.  

Assistance fra anden tankvogn kan forventes fremme på ca. 15 min. 

For at sikre en kontinuerlig vandforsyning i et omfang som her beskrevet skal benyt-

tes 3 vandtankvogne. 

  

De andre kommentarer på tekstnære rettelser er indarbejdet i det færdige dokument. 

 

Med venlig hilsen  

Lars Robetje 
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