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Opgradering af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde 
og havn - Udkast til kommissorium for analyse

Formål med analysen

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 25. maj 2018, at den foreslåede 
opgradering af det operative beredskab i Kalundborg erhvervsområde og havn udtages til 
en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Analysen 
skal også indeholde forslag til samarbejdsaftaler med andre beredskabsaktører (fx Svitzer) 
samt en vandforsyningsplan til brandslukning på Kalundborg havn. 

Resultatet af analysen skal forlægges beredskabskommissionen senest inden udgangen af 
2018 samtidig med et udkast til en revideret plan for risikobaseret dimensionering. 
Principielt fortsætter derfor den nuværende plan for risikobaseret dimensionering for 
Kalundborg by, indtil resultatet af analysen foreligger, og der kan vedtages en revideret 
plan for risikobaseret dimensionering for Kalundborg by. 

Inden da igangsættes en dialog med virksomhederne med henblik på at undersøge 
mulighederne for et samarbejde om at nedbringe den samlede risiko for utilsigtede 
hændelser (brande) samt sikre den mest effektive allokering af de ressourcer, der er behov 
for at sikre et tilstrækkeligt niveau for beredskabet (et samlet billede for virksomhedens, 
det kommunale og det statslige beredskab)

Det overordnede formål med analysen er at afklare, om der er behov for en opgradering af 
beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn. Analysen tager afsæt i følgende;

1) Den nuværende og politisk godkendte RBD for Kalundborg

2) Det eksisterende beredskabsmæssige set-up i relevante virksomheder

3) En afvejning mellem risiko, evt. investeringer og de indsatsmæssige effekter heraf

Parallelt med denne analyse påbegyndes et arbejde med afdækning af muligheder for en 
tilstrækkelig vandforsyning, fx skal der etableres faste installationer, skal der indkøbes 
store pumper, der kan suge fra havnen, skal der indgås aftale med Svitzer, kan der indgås 
aftale med det svenske skumslukkerfirma i Malmø? Det undersøges herunder om 
virksomhederne selv og indenfor eget område, kan forestå en evt. opgradering af 
tilstrækkelig vandforsyning.

Den store forskel på omkostningerne til de tre alternativer, som VSBV har opstillet, skyldes 
etableringen af døgnbemandede ressourcer.  Analysen skal undersøge, om der er behov for 
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og i givet fald, hvordan der ud fra en afvejning af risiko, ressourcer og indsats, kan ske en 
styrkelse af Beredskabet ved at samordne de samlede beredskabsressourcer ved konkrete 
hændelser, herunder VSBV og beredskabsmæssige ressourcer i virksomhederne.  

Grundlag.
Grundlag for analysen er risikoprofilen for Kalundborg by i den nugældende RBD: 
Vestsjællands Brandvæsens Plan for Risikobaseret Dimensionering, januar 2016. 

Pt. pågår en revision af den risikobaserede dimensionering for VSBV, men risikoprofilen for 
Kalundborg erhvervsområde og havn er stort set uændret.

Spørgsmål, der skal afklares ifm analysen
Opstilling af relevante scenarier baseret på risikoprofilen, incl. synliggørelse af 
sandsynligheder for scenarierne.

Opstilling af alternative muligheder for at iværksætte en forsvarlig 1. indsats.

Oplæg vedr. alternative muligheder for at iværksætte en forsvarlig 1. indsats med 
virksomheder (kan virksomheder løse en del af opgaven - på kontrakt svarende til 
Falckkontrakt - hvis de i forvejen har et døgnbemandet beredskab).

En/nogle virksomheder har deres egne beredskaber, kan de suppleres?

Hvis virksomhederne opgraderer deres egne beredskaber, kan de så opnå besparelser på 
forsikringen? 

Kan virksomhederne i samarbejde etablere nogle tiltag (vandforsyning, skumlager osv) 
som mindsker risikoen (og dermed forsikringspræmierne)?

Hvis virksomheder tilkøber yderligere bistand fra eksterne operatører (Svitzer), kan 
virksomhederne så opnå besparelser på forsikringen?

Hvilken betydning kan en evt. styrkelse af det samlede beredskab i Kalundborg have i form 
af evt. besparelser på virksomhedernes forsikringer?

Hvordan finansieres evt. styrkelse af beredskabet i Kalundborg?

Ressourcer
Opgaven løses af en ekstern rådgiver med bistand fra VSBV og Kalundborg Kommune. To 
rådgivere spørges. Udbudsformen er dialog ud fra denne beskrivelse og på basis af denne 
dialog kommer rådgiverne med et oplæg til en undersøgelse og en pris herfor. 

Udgiften til den eksterne rådgiver betales af VSBV. Spørgsmålet om finansieringen af en 
evt. opgradering af beredskabet i Kalundborg erhvervsområde og havn tages op efter 
afrapportering af analysen. Det noteres i øvrigt, at Beredskabskommissionen på et tidligere 
dagsordenspunkt på mødet den 24. august 2018 behandler spørgsmålet om alternative 
betalingsmodeller for til køb af serviceniveau.

Ved start af analysen leverer VSBV følgende materiale:

 Beskrivelse af risikoprofil 
 Beskrivelse af nuværende materiel og bemanding.
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 Notatet "Oversigt over virksomheder med stor brandbelastning, eksplosionsfare 
eller anden større sundhedsfare ved brand og ulykker i Kalundborg". opdateret.

 Kortlægning af, hvilke myndighedskrav, der er stillet til virksomhederne for at 
forebygge brande  

 Kortlægning af, hvilke yderligere tiltag, som virksomhederne har iværksat for at 
forebygge brande

I den første periode af analysen opstiller Rådgiveren et overblik over hvilke muligheder, 
den eksisterende lovgivning giver for at stille yderligere krav til virksomhedernes 
beredskab.

VSBV og Kalundborg Kommune stiller de fornødne ressourcer til rådighed for analysen.

Organisering
Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af:

 Ekstern rådgiver
 Ledelsesrepræsentant fra Kalundborg
 Ledelsesrepræsentant fra de øvrige ejerkommuner
 Operativ chef VSBV Lars Karlsen
 Beredskabsinspektør VSBV Daniel Weinreich 
 Beredskabsdirektør VSBV Helle Søeberg (formand)

Kommunaldirektørgruppen inddrages, når et udkast til rapporten foreligger.

Beredskabskommissionen og driftsforum orienteres løbende om status for analysen.

Beredskabsstyrelsen inddrages for en vurdering af de scenarier, som rådgiveren opstiller. 

Tidsplan
Sidste møde i 2018 i beredskabskommissionen er den 30. november. Rapporten kan derfor 
forelægges for beredskabskommissionen på et ekstraordinært møde i 
Beredskabskommissionen medio december 2018. 

Tidsramme Opgave Ansvarlig
- 5. august Materiale som grundlag for dialog med rådgiver 

færdiggøres
HS

- 31. august 2018 Dialog med og valg af rådgivere Kalundborg 
Kommune og HS

1. september Analyse starter Rådgiver
September Dialog med virksomheder indledes Kalundborg 

Kommune
Ultimo september Styregruppemøde HS
Primo oktober Ekstraordinært møde i Driftsforum HS
Ultimo oktober Styregruppemøde HS
15. november 2018 Udkast til rapport foreligger Rådgiver
15. november - 1. 
december

Drøftelse af udkast til rapport i styregruppe, 
driftsforum og kommunaldirektørgruppe

Styregruppe

1. december - 10. 
december

Færdiggørelse af rapport Rådgiver
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1. december - 10. 
december

Udarbejdelse af indstilling til 
beredskabskommission

Styregruppe

Medio december 2018 Behandling af rapport i beredskabskommissionen HS
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