
Beredskabsplan Reersø.

Side 1 af 5

Dato: 13/4 2018
Rev: 
Initialer: TC/LH



Beredskabsplan Reersø.

Side 2 af 5

1. Indledning.

2. Beredskabets opbygning

3. Brandalarm

4. Stormflod

5. Olieforurening på kystnære områder

6. Krisehjælp

7. Uddannelse og øvelser

8. Instruks.



Beredskabsplan Reersø.

Side 3 af 5

INDLEDNING.
Beredskabsplanen beskriver beredskabets opbygning, samt overordnede anvendelse i forbindelse 
med tilløb til- eller uheld/ulykker og brande på Reersø. Planen er udarbejdet i forbindelse med den 
lovpligtige 4 årlige revision af den risikobarede Dimensionering af beredskabet på Reersø af Ve-
stsjællands Brandvæsen.

BEREDSKABETS OPBYGNING.
Beredskabet på Reersø består af en del af øens beboere. Brandfogeden er den daglige ansvarlige 
person for beredskabet. Brandfogeden refererer direkte til den udpegede ved Vestsjællands 
Brandvæsen. Stedfortræderen afløser Brandfogeden efter nærmere aftale dem imellem. Brand- og 
beredskabsassistenterne som er ansat i beredskabet på øen, er uddannet til at kunne løse forskel-
lige opgaver i forbindelse med uheld eller ulykker og brande på Reersø.

Beredskabet på Reersø kan kontaktes efter telefonliste på vagtcentralen.

BRANDALARM.
Øens borgere alarmeres til udrykning via sms fra vagtcentralen og opkald fra liste.
Beredskabet møder herefter ind på brandstationen på Reersø og tager den nødvendige personlige 
udrustning på. Materiellet fremføres herefter til adressen og der iværksættes personredning 
og/eller brandslukning. Udrykningsenhed fra st. Gørlev vil automatisk blive medsendt på alarmen.

STORMFLOD.
Ved stormflodsvarsel varsler vagtcentralen Reersø beredskab, via beredskabstelefonen. Beredska-
bet på Reersø vurderer situationen og iværksætter i samarbejde med operative ledelse de nød-
vendige lokale tiltag Vagtcentralen orienterer Reersø beredskab, såfremt der indtræffer ændringer 
i varslingerne. Kontakten, herunder tilbagemelding til vagtcentralen opretholdes til afvarslet igen. 
Vagtcentralen afvarsler via beredskabsnummeret på Reersø

OLIEFORURENING PÅ KYSTNÆRE OMRÅDER.
Ved olieforurening på kystnære områder på Reersø, alarmeres Brandfogeden eller hans sted-
fortræder alarmerer vagtcentralen. 
Hvis vagtcentralen modtager alarm fra politiet, kontakter vagthavende Reersø beredskab via alar-
mering procedure. Reersø beredskab rekognoscerer strandområderne på Reersø og melder tilbage 
om resultatet af SKTM. Brandfoged og operativafdeling aftaler herefter nærmere om opgaveløs-
ningen samt ressourcer.
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Brand.
Udvendig slukning, og begrænsning af brandudbredelsen indtil stor slukningshjælp ankommer.

KRISEHJÆLP.
I forbindelse med ulykker eller særlige hændelser som medfører behov for krisehjælp kontaktes
vagtcentralen ved Vestsjællands Brandvæsen.

UDDANNELSE OG ØVELSER.
Personalet ved Nekselø beredskab gennemfører en 8 timer uddannelse:
Velkomst og orientering om Vestsjællands Brandvæsen
_ Beredskabets opbygning
_ Indsats i forbindelse med stormflod
_ Indsats i forbindelse med olieforurening
_ Indsats i forbindelse med brand
_ Grundlæggende brandteori
_ Frokost
_ Brandmateriel
_ Udlægninger
_ Slukning med håndslukningsredskaber
_Spørgsmål og afslutning.
- Lokale forhold
Uddannelsen repeteres hvert år ved 4 timers øvelse forår og efterår. Øvelserne varierer i indhold 
og aftales nærmere med Brandfogeden.

RAPPORTERING.
Efter afvikling af øvelser og indsatser udfyldes en mandskabs- og hændelsesrapport. Rapporten
danner grundlag for indberetning af løn samt indberetning af hændelserne til ODIN
(Beredskabsstyrelsens udrykningssystem).
Der ydes honorar for de indsatser som er beskrevet i beredskabsplanen, eller efter nærmere aftale
Med operativafdeling.

1. Generelt. 1.1 Køretøjet vurderes for holdbarhed årligt.
1.2 Daglig drift og kontakt sker via Operativ afdeling
1.3 Alarmering sker via sms og telefonliste.
1.4 Enhederne skal kunne foretage udvendig slukning samt stå i røg-
fyldt miljø og arbejde.
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1.5 Enhederne skal kunne foretage SKTM rekognoscering. 
2. Sammensætning 2.1 Brandfoged.

2.2 Brandassistenter.
3. Øvelser 3.1 2 uddannelser pr år, af 4 timers varighed.

3.2 Hvert 4 år, 8 timers uddannelse/øvelse det pågældende år.
4. Indhold i øvelser 4.1 Betjening af pumpe. 

4.2 Udlægninger.
4.3 Særlige fare.
4.4 Muligheder for indsats ved personredning.

5. Køretøjer 5.1 Ø-slukningsenhed 
6. Materiel 6.1 udstyr til 1 c angreb, eller førsthjælpsslange.

6.2 4 sække kattegrus 
7. Vandforsyning 7.2 åbne vand evt. mindre vandtank på køretøj
8. Snitflader med 
regionen (prehospi-
tal)

Afdækkes evt.

9. Responstider til-
gående styrker

9.1 20 minutter på 1-3.
9.2 20 minutter på Automobilsprøjte-ISL-Tankvogn.

10. Tilgående styr-
ker

10.1 Tilgående styrker tilgår efter picklisten.

11. Kommunikation 11.1 Brandfoged via telefonliste
12. Eksterne 
13. Økonomi/over-
slag

13.1 vedligehold materiel                               5.000,- årligt
13.2 Vedligehold køretøj                              10.000,- årligt
13.3 Uddannelse ved anslået 1 + 8               10.800,- årligt
13.4 Opnormeret uddannelse inkl. forplejning 5.000,- hvert 3 år
1.3.5 Udskiftning køretøj (formodentlig tilgår et brugt fra en basissta-
tion.)

Huske liste/forslag 
til tiltag

- SMS kæde (egen vagtcentral)
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