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Bilag 1
Ydelsesbeskrivelse for Østsjællands Beredskab leverance af brandberedskab (First
respond) i Lejre Øst for perioden 2018-2019 for Vestsjællands Brandvæsen
version 1,2

I forlængelse af notat pr. 18. oktober 2017, beskriver nedestående i detaljer, under hvilke
rammer Østsjællands Beredskab forventes at løse den operative opgave med en " First respond" enhed i Vestsjællands Brandvæsens dækningsområde i Lejre Øst, fra 01. april 2018
og fremadrettet.
Østsjællands Bredskab er forkortet - ØSB
Vestsjællands Brandvæsen er forkortet - VSBR
Aftalens dækningsområde fremgår af kortbilaget - bilag 2 og omfatter" First respond" brand
og redningsberedskab for ca. 3.500 indbyggere i Lejre Øst, med en autosprøjte bemandet
med 1 holdleder og 3 brandmand med en afgangstid på maks. 5 min.
Vestsjællands beredskab fremsender til alle hændelser eks. ABA type B, en udrykningsenhed
jf. VSBVs gældende Pick-liste til alle indsatserne, med henblik på hurtig afløsning af ØSBs
"First respond" autosprøjte.
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Ved alarmering til hændelser i den restende del af gl. Lejre Kommune (område 2) vil de to
vagtcentraler være i dialog omkring den aktuelle placering af styrken fra Roskilde, således at
den afsendes som "First respond" supplement til førsteudrykningen fra Lejre, såfremt styrken fra Roskilde kan være væsentlig før fremme end førsteudrykningen fra Lejre i dette område, undtaget er ABA alarmer i området.
VSBV løser selv alle ikke hastende opgaver (KØ2).
VSBV leverer indsatsledervagten og samt specielberedskaber, som fx højderedningsberedskab, bådberedskab mv.
Ligeledes leverer VSBV vagtcentralfunktionen i forhold til overvågning/håndtering af alarmer
i området, samt kommunikation og evt. stabsstøtte under indsats.
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I nedestående skema er ydelsen specificeret:
Emne

Beredskab/dækningsområde

VSBV

ØSBR

XXXXXXXX

ØSBR varetager døgnet rundt - alle
ugens dage funktionen som " First
respond" sprøjte i Lejre Øst (område 1) Derudover kan denne tilkaldes til at udgøre samme funktion i
Lejre midt (område 2), hvis det
skønnes formålstjenligt af VSBVs
vagtcentral i samarbejde med ØSBs
vagtcentral.

Afgangstid og responstid
Det forudsættes en maximal afgangstid på 5 min. Jf. gældende
lovgivning.
Ligeledes forudsættes at de af beredskabskommisionen vedtagende

Bemærkninger

Områdeinddelingen fremgår af kortbilaget - bilag 2 til aftalen.
Opgaven i område 1 indeholdes i den årlige faste betaling med
de udrykninger som "First respond" sprøjte i område 1.
Derudover betales pr. udrykning i område 2. jf. prisbilaget,
bilag 3.
Såfremt beredskabet undtagelsesvist ikke kan opretholdes,
herunder hvis den normale responstid forventes væsentligt
overskredet, skal VSBVs vagtcentral øjeblikkeligt orienteres,
således vagtcentralen evt. kan træffe foranstaltninger der kan
imødegå dette.
XXXXXXXX
Det forudsættes at " First respond" sprøjten normalt afgår fra
brandstationen på Gl. Vindige vej i Roskilde eller fra området i,
eller umiddelbart omkring Roskilde by.
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servicemål for responstid i området
normalt overholdes.
Mandskab:

XXXXXXXX
Det forudsættes at mandskabet årligt gennemgår de 12 lovpligtige vedligeholdes øvelser. Det er til enhver tid ØSBs ansvar at alt mandskab der deltager på udrykninger i området
har den nødvendige lovpligtige uddannelse.

Bemandingen af " First respond"
sprøjten består af 1 holdleder og 3
funktionsudannede brandmænd.
Der planlægges 1-2 årlige lokalt
tilrettelagt øvelser hvor af mandskab fra ØSB kan deltage efter aftale

Køretøjer og materiel:
ØSB stiller en autosprøjte med de
under bemærkninger nævnte specifikationer til løsning af opgaven

ØSB inviteres til at deltage i 1-2 årlige lokalt tilrettelagte øvelser, fx gennemgang af særlige objekter, træning af mødeplaner
og lign. i området. Øvelsernes varighed vil normalt være ca. 2
timer og vil fortrinsvist være placeret uden for normal arbejdstid. Som udgangspunkt vil det primært den fuldtidsansatte
brandfolk fra ØSB som inviteres til at deltage, i det omfang
driften ved ØSB tillader det.
XXXXXXXX
Normalt udstyret autosprøjte med min. følgende specifikationer:




Vandtank på min. 2000 l. vand
Skumudstyr
Frigørelsesudstyr til alm forekommende frigørelses og
redningsopgaver
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Miljøudstyr til 1. indsats svarende til trin 1

ØSB afholder selv alle omkostninger til drift og vedligeholdes af
køretøjer og materiel der anvendes til løsning af opgaver under
aftalen.
Indsatslederfunktion:

XXXXXXXXX
Normalt vil det være indsatslederen der dækker resten af Lejre
området som vil varetage funktionen som indsatsleder. Men
det kan i særlige tilfælde hvor denne er optaget, være en indsatsleder fra et andet område i VSBV der varetager indsatlederfunktionen.

VSBV varetager indsatslederfunktionen i området der er dækket af
aftalen.
Indsatslederen deltager som udgangspunkt i alle indsatser

Jf. REFIL er " First respond" sprøjten fra ØSB underlagt VSBV
indsatsleder fra afgang fra stationen, til dem trykker fri på skadestedet.
Såfremt " First respond" sprøjten fra ØSB først ankommer til
skadestedet varetager HL fra ØSB rollen som teknisk leder jf.
REFIL. indtil ISL er fremme.
Vagtcentral og kommunikation:
VSBVs døgnbemandet vagtcentral
(VC) løser VC funktionen for det
område aftalen omfatter hvilket
indebærer:

XXXXXXXXX

XXXXXXXX
Alle indsatser i det område aftale omfatter, koordineres og afvikles i tæt samarbejde mellem VSBV VC og de indsatte styrker.
Det forudsættes at der etableres et tæt og effektivt samarbejde
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håndtering af 112 alarmer
tilslutning og overvågning af
ABA anlæg
håndtering af ABA alarmer
tæt dialog med ØSBs VC om
evt. afsendelse af "First respond" sprøjte i område 2
VC funktion for de indsatte
styrker
data/informations opsamling
i forbindelse med indsats
mv.

Kvalitetssikring
VSBV har udviklet og implementeret et kvalitetssikringssystem med
henblik på at afdække og følge op
på evt. afvigelser i forbindelse med
indsatser.
Såfremt der i forbindelse med indsatsler hvor styrker fra ØSB indgår,
sker afvigelser i forhold til de måle
parameter der opstillet i det nævnte
system, skal holdlederen fra ØSB

mellem ØSB og VSBV vagtcentraler omkring den praktiske udmøntning af aftalen i hverdagen herunder:





XXXXXXXXX

alarmering af "First respond" sprøjten fra ØSB
løsninger på kommunikation mellem de indsatte enheder via SINE - der benyttes som udgangspunkt skadestedssæt, også under fremkørsel
evt. afsendelse af "First respond" sprøjten fra ØSB til
hændelser i område 2, såfremt den vurderes at kunne
være fremme før primærstationen fra VSBV jf. instruks
- bilag 4
VSBV indkøber og installerer modul til IBS VC system
således der kan etableres 2 vejs "teknisk kommunikation" mellem de to VC

XXXXXXXX
VSBV kvalitetssikringssystem måler på følgende parameter:





korrekt afgangstid for 1. køretøj
korrekt udrykningstid for 1. udrykningen
korrekt bemanding på 1. udrykningen
evt. fejl på materiel der har væsentlig betydning for indsatsen

Håndtering af ovenstående sker i et online system med navnet
C3 som ligeledes håndter opsamling af de øvrige oplysninger i
forbindelse med indsats til brug for udfærdigelse af ODIN rap-
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efterfølgende aktivt medvirke til at
afdække afvigelsen.
Ligeledes skal ØSB deltage i evt.
dialog om evt. opfølgende tiltag
med henblik på at undgå fremtidige
afvigelser.
Øvrige forhold:
I forbindelse med aftalen betjenes
Holbækmotorvejen i - rute 21. som
overfor beskrevet.

port. Dette system stilles til rådighed for de holdledere der deltager i udrykninger fra ØSB.

XXXXXXXXX

XXXXXXXX
Der etableres udrykningsområder så motorvejen fremover
dækkes som følger:


VSBV varetager opgaven med at
indberette ODIN for de opgaver
som ØSB løser for VSBV i område
1+2.
Aftale om gensidig vederlagsfri assistance er ikke dække af denne
aftale





"First respond" sprøjten fra st. Roskilde dækker alle
hændelser i det vestgående spor fra kommunegrænsen
til og med afkørsel 15 - Gevninge, suppleret med styrken fra st. Kirke Hyllinge, som i resten af området
Styrken fra st. Kirke Hyllinge dækker alle hændelser i
det østgående spor fra tilkørsel 15 - Gevninge til kommunegrænsen
Der afsendes indsatsleder som i resten af VSBVs område
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Samarbejdsrelationer i forbindelse med indgåelse af aftalen
Vestsjællands Brandvæsens afdeling - Myndighed, Forebyggelse & Planlægning er bestiller
og ”kontraktholder” på aftalen, og varetager det overordnende tilsyn og samarbejde omkring
aftalen. Ligeledes varetager denne afdeling registrering og opfølgning på afvigelser på tilbudsgivers ydelser ligesom brandvæsnets indsatslederfunktion, som er en daglig samarbejdspartner på indsatserne, er forankret i denne afdeling. Det tilstræbes at afholdes 1 årligt
møde i 1. kvartal, omhandlende den overordene drift og styrring af aftalen. Såfremt der behov for yderligere møder aftales dette løbende.
Vestsjællands Brandvæsens afdeling – Operativ Drift og Service er ansvarlig for de to stationer i Lejre området (st. Hvalsø og st. Kr. Hyllinge) som mandskabet fra ØSB skal arbejde
sammen med til dagligt. Repræsentanter fra denne afdeling deltager ligeledes i ovestående
møder.
Vestsjællands Brandvæsens afdeling – sekretariat, vagtcentral og kommunikation er leverandør af vagtcentralydelsen til aftalen. Det forudsættes derfor at der er en tæt dialog og
samarbejde mellem denne afdeling og ØSBs vagtcentral med henblik på at få den daglige
drift omkring alarmering og kommunikationen mv. til at forløbe så effektivt og gnidningsfrit
så muligt. Repræsentanter fra denne afdeling deltager også i ovestående møder.
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