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Analyseskema
- oplæg til serviceniveau RBD 2018-2021

Emne: nr. 15. - forberedelse af særlige hændelser/terror

Indstilling/analyse opdrag:

1. Beskrivelse af behov for materiel og uddannelse mv. i forbindelse med indsats ved 
terror
2. Der skal fortsat være fokus på uddannelse og samarbejdsøvelser med øvrige 
myndigheder (Politi, præhospitalt beredskab, forsvaret m. fl.)
3. Der skal i samarbejde med de øvrige beredskaber på Sjælland, arbejdes videre med en 
model, for et fælles overblik over ressourcer, med udgangspunkt i de nuværende 
vagtcentralløsninger, i form af et virtuelt vagtcentralsamarbejde.

Analyse område:
 
1. Materiel behov
2. Uddannelse
3. Samarbejde med andre myndigheder

Udvalgte analyse parameter:

1. Antal hændelser, typer og indsatsbehov
2. Nuværende uddannelse og vedligehold.
3. Konsekvenser i forhold til risikoprofilen.

Resultat af analysen:

Jf. 1 Der har indtil nu, været få eksempler på særlige hændelser i Danmark, til trods for et 
øget risiko/trusselsbillede. Dog er redningsberedskabets opgave ved særlige 
hændelser/terrorhændelser, de samme som ved redningsberedskabet øvrige opgaver. Der 
hvor særlige hændelser/terrorhændelser adskiller sig, er på ledelsesniveau og hvem der 
har ansvaret på skadestedet. 
Jf. 2 I forbindelse med terrorpakken, er alle indsatsledere samt holdledere der dengang 
var ansat og uddannet, undervist i hændelser med terror og forholdsregler efter sådanne. 
Mandskabet er efter behov blevet undervist løbende i de overordnede retningslinjer.
Jf. 3 Se den faglige konklusion.

Faglig konklusion på analysen:

De måder og typer af terrorhændelser, der involverer redningsberedskabet, vil enten 
forekomme som "erkendt" eller en "ikke erkendt" hændelse. Det er politiet, som beslutter 
om hændelsen er "erkendt" eller "ikke erkendt". Ved en "erkendt" hændelse er det politiet, 
som styrer indsatsen og skadestedet, ellers er det redningsberedskabet. 
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De særlige risikovirksomheder der er i området, vil kunne være mål for terrorhandlinger, 
ligesom vejnet, havne, og øvrig infrastruktur mv. vil kunne være potentielle mål for 
terrorhandlinger

Samarbejdet med andre aktører ved en "erkendt" og "ikke erkendt" hændelse sker på både 
regionalt samt nationalt plan. Samarbejdet, der koordineres af politiet, har deltagelse af 
regions præhospitale beredskab, totalforsvaret, beredskabsstyrelsen og de kommunale 
beredskaber som repræsentanter for kommunerne.  

VSBV deltager på samarbejdsøvelser der træner sådanne hændelser, primært på strategisk 
ledelsesniveau og indsatslederniveau. 

VSBV har etableret en vagtordning, hvor der døgnet rundt er en chef/leder på vagt, der 
med en times varsel kan indtræde i den lokale beredskabstab under politiets ledelse.   

Det anbefales, at der fortsat er fokus på samtræning og fælles øvelsesvirksomhed med de 
øvrige aktører i samfundets beredskab på strategisk og taktisk niveau. Det giver det bedst 
mulige grundlag for et tæt og effektivt samarbejde, når de særlige hændelser rammer 
VSBVs område.
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