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Beredskabsstyrelsen udkast til udtalelse findes i sin fulde længde side 8 - 14.

Nr. Resumé af høringssvar VSBV Kommentar Forslag til handling
Beredskabsstyrelsen, 16. august 2018

1 Risikoprofil

Der er gennemført et omfattende analysearbejde, som konkluderer, at 
risikobilledet ikke har ændret sig væsentligt i forhold til den foregående 
planperiode. Der er dog i den nye risikoprofil beskrevet risici, som ikke 
fremgår af den tidligere risikoprofil, og der er risici, som nu er tillagt 
større eller mindre betydning end tidligere. 

Det anføres i planforslaget, at: ”Det er ikke et tegn på, at der er 
nyopståede risici eller emner, som er blevet mere risikofyldte, men 
derimod et tegn på, at de største ændringer i risikoprofilen er den måde, 
den er anskuet på.”

Beredskabsstyrelsen lægger til grund, at denne formulering især er 
møntet på forholdene i Kalundborg, hvorom det i planforslaget anføres:

”I forhold til risikoprofilen i Kalundborg har beredskabskommissionen på 
sit møde d. 25. maj 2018 besluttet, at opgraderingen af det operative 
beredskab i Kalundborg udtages til en nærmere faglig og økonomisk 
analyse, samt dialog med de berørte parter. Resultatet af analysen skal 
forelægges beredskabskommissionen inden udgangen af 2018, samtidig 
med et udkast til en revideret plan for RBD inden for det aktuelle 
område.”

Beredskabsstyrelsen forholder sig således ikke i denne udtalelse til 
forholdene i Kalundborg, men afventer et kommende planforslag for 
dette område, hvor det også vil fremgå, om der skal stilles særlige krav 
til responstiden for indsatslederen i dette område.

Taget til efterretning. Ingen ændringer
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2 Beredskabet på Orø, hvor der i dag er en hjælpeberedskabsstation med en 
kabinetankvogn (som bemandes med 1 holdleder og 3 brandmænd) ønskes 
ændret til et ”ø-beredskab”, og beredskabet på Sejerø ønsket opjusteret i 
forhold til uddannelse, men skal forblive et ø-beredskab.

Beredskabsstyrelsen finder ikke, at Orø kan sammenlignes med de andre øer 
i brandvæsenets dækningsområde, og styrelsen finder derfor ikke, at den 
foreslåede ændring vil være forsvarlig eller i overensstemmelse med de 
grundlæggende hensyn bag tilrettelæggelsen af brandvæsenet i Danmark, jf. 
ovenfor. 

Orø har således næsten 900 fastboende indbyggere (Sejerø har ca. 400 og 
Nekselø 18), der er et sammenhængende byområde, og der er en række 
særlige objekter på øen, som er beskrevet i planforslagets liste over 
risikoobjekter (Bilag 2.3). Antallet af hændelser på Orø er heller ikke 
sammenligneligt med antallet af hændelser på de øvrige øer. 

Beredskabsstyrelsen finder det positivt, at Vestsjællands Brandvæsen 
påtænker at opjustere uddannelsen af det mandskab, der indgår i 
beredskabet på Sejerø.

Når VSBV sidestiller Sejerø og Orø i én kategori 
skyldes det, at de to øer har en rimelig 
sammenlignelig infrastruktur og dermed et 
relativt ensartet risikobillede. Begge øer har et 
bymiljø med skole/dag- og eller 
døgninstitution, plejehjem/ældrecenter, 
forsamlingslokaler, kirke osv. Begge øer råder 
også over store sommerhusområder.

Orø´s befolkning er lidt over dobbelt så stor 
som på Sejerø, hvilket givet vis er årsagen til 
et større antal udrykninger på øen (sø-redning 
ej medtaget). Når der ses omfanget af større 
hændelser fx bygningsbrand, er tallene i 
samme størrelsesorden.

Responstiden fra brandstationen i Kr. Hyllinge, 
betyder, at størstedelen af øen kan nås 
indenfor 20-25 minutter. Vestsjællands 
Brandvæsen har derfor bedre mulighed for at 
betjene borgerne på Orø end på Sejerø, hvor 
øen i bedste fald vil kunne nås på en time og et 
kvarter. Endvidere er der også færgefart fra 
Holbæk til Orø. VSBV skønner derfor, at den 
øgede hyppighed af brandudrykninger på Orø i 
forhold til Sejerø modsvares af den væsentligt 
bedre responstid fra nærmeste brandstation fra 
fastlandet til Orø. 
 

Ingen ændringer

3 Andenudrykningen og redningsliften i Sorø samt den ene tankvogn i Asnæs 
udgår, da der er tale om en overdimensionering i forhold til at kunne 

Andenudrykningen og redningsliften i Sorø 
samt vandtankvogn i Asnæs er ikke en del af 
Vestsjællands Brandvæsens risikobaserede 

Ingen ændringer
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imødekomme de risici, der er identificeret i områderne inden for det fastsatte 
serviceniveau.

I henhold til planforslaget vil andenudrykningen i Sorø udgå, hvilket i praksis 
betyder, at den ene automobilsprøjte i Sorø ikke længere vil være en del af 
den planlagte dimensionering – og dermed ikke vil være medtaget i 
dimensioneringsplanens oversigt over de til rådighed værende køretøjer.

Det fremgår imidlertid af referat af møde i beredskabskommissionen den 25. 
maj 2018, at det forventes, at Sorø Kommune vil fastholde anden 
udrykningsenhed på brandstationen i Sorø (som en tilkøbsmulighed), og at 
beredskabskommissionen indstiller, at Sorø Kommune i en overgangsperiode 
på 5 år vederlagsfrit kan fastholde anden udrykningsenhed med den 
nuværende bemanding og det nuværende materiel. 

På den baggrund – og efterfølgende korrespondance med Vestsjællands 
Brandvæsen, jf. nedenfor – lægger Beredskabsstyrelsen til grund, at der 
også fremadrettet vil være mulighed for at afsende to udrykningsenheder fra 
brandstationen i Sorø. 

Styrelsen skal i tilknytning hertil bemærke, at den anden udrykningsenhed 
på brandstationen i Sorø – ligesom den øvrige del af redningsberedskabets 
dimensionering – vil være omfattet af beredskabslovgivningens 
bestemmelser, herunder krav til personellets uddannelse og vedligeholdelse 
af denne.

Af samme årsag finder Beredskabsstyrelsen også, at skemaet med oversigt 
over brandvæsenets køretøjer skal justeres, så det bringes i 
overensstemmelse med brandvæsenets faktiske antal og placering af 
køretøjer, der fremadrettet indgår i dimensioneringen.

Beredskabsstyrelsen har taget de øvrige foreslåede ændringer til 
efterretning, idet styrelsen især omkring redningsliften i Sorø har hæftet sig 
ved statistikken over den hidtidige anvendelse af denne redningslift, og at 
materiellet på 5 brandstationer, herunder brandstationen i Sorø, foreslås 

dimensionering og er dermed ikke medtaget i 
køretøjsoversigten. 

De kommunale tilkøb af forøget serviceniveau 
vil være omfattet af beredskabslovens 
bestemmelser om krav til uddannelse, 
vedligehold mv.  
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suppleret med springpude og flugtmasker.

4 Der vil fortsat være 5 indsatslederområder, hver med 1 indsatsleder på 
vagt, og der sker ikke ændringer i antallet og placeringen af 
brandstationer.

Taget til efterretning Ingen  ændringer

5 Serviceniveau

Det fremgår af planforslaget, at

”Det eksisterende serviceniveau, med afgangstid inden for 5 minutter for 
førsteudrykningen (første primære køretøj) og en responstid inden for 
henholdsvis 10, 15 og 20 minutter, fastholdes.”

Beredskabsstyrelsen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at 
kravet om afgang senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens 
afgivelse af alarmen gælder for hele førsteudrykningen og ikke kun første 
køretøj, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § 7.

Taget til efterretning Rettes i planforslag til 
Vestsjællands 
Brandvæsens 
risikobaserede 
dimensionering. 

6 Scenarieanalyser

Der er i flere af de analyserede scenarier ikke sammenhæng mellem de 
beskrevne nødvendige kapaciteter (skadestedsledelse, mandskab og 
materiel) og den førsteudrykning, der afsendes til disse hændelser, jf. 
listen over udrykningssammensætninger.

Beredskabsstyrelsen finder, at VSBV bør overveje, hvad formålet med 
scenarieanalyserne er, og hvilke konsekvenser resultatet af analyserne 
bør have for beredskabsplanlægningen, f.eks. i form af udarbejdelse af 
planer for assistance og afløsning, mødeplaner, mere differentierede 
udrykningssammensætninger m.v.

I planforslaget er der fokus på at udpege 
objekter og type hændelser, som der skal 
udarbejdes møde- og alarmeringsplaner på. 
Det vurderes at være 20-30 forskellige møde- 
og alarmeringsplaner der skal udarbejdes.

Ingen ændringer
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7 Holdleder som teknisk leder

Det fremgår af den reviderede tekst om holdlederen som teknisk leder, 
at denne ikke varetager den tekniske ledelse af den samlede 
opgaveløsning, da indsatslederen alarmeres til alle hændelser.

Da der kan være tilfælde/hændelsestyper, hvor indsatslederen ikke når 
at ankomme til skadestedet før indsatsopgaven er endeligt løst, finder 
Beredskabsstyrelsen, at det i planforslaget bør præciseres, hvornår og 
ved hvilke hændelsestyper holdlederen kan varetage den samlede 
opgave som teknisk leder.

Beredskabsstyrelsen finder det i øvrigt ikke beskrevet, hvordan den 
tekniske ledelse af indsatsen varetages – især tilkaldet af flere 
indsatsledere – ved flere samtidige hændelser i samme kommune 
(samme indsatslederområde).

Beredskabsstyrelsen finder endvidere, at det må være en fejl, at kurset 
”Holdleder som teknisk leder” skal slettes i oversigten over kravet til de 
forskellige personelgruppers uddannelse (afsnit 3.3.4), når det 
andetsteds i planforslaget (afsnit 3.3.3) beskrives, hvad der trænes på 
Vestsjællands Brandvæsens kursus ”Holdleder som teknisk leder”.

Der medsendes indsatsleder til samtlige 
hændelser. 
Når indsatsleder er afsendt til hændelsen, har 
indsatslederen det samlede ansvar for 
hændelsen. 
Der planlægges i den risikobaserede 
dimensionering ud fra, at holdleder alene virker 
som teknisk leder i forbindelse med ansvaret 
for iværksættelse af førsteindsatsen (hvis 
indsatslederen endnu ikke er nået frem), mens 
ansvaret for iværksættelse af den endelige 
indsats samt afslutning af indsatsen/opfølgning 
varetages af indsatslederen. 

Ved behov for tilkald af flere indsatsledere, i 
forbindelse med samtidige hændelser eller ved 
behov for skadestedsleder, koordineres den 
konkrete situation af vagtcentralen i 
samarbejde med chefvagten.

Holdlederen kan virke som teknisk leder på 
skadestedet ved førsteindsatsen, hvorfor at 
holdlederne gennemgår træning som teknisk 
leder på lokalt tilrettelagt efteruddannelse.   

Ingen ændringer, 
udover de som 
allerede er indarbejdet 
i tidligere revideret 
planforslag (sendt til 
styrelsen 03. august 
2018. "Rettelsesblad 
RBD - holdleder som 
teknisk leder")

8 Aftaler med naboberedskaber

Det fremgår af planforslaget, at der allerede er indgået aftaler og 
arbejdes på indgåelse af nye aftaler med naboberedskaberne. Det 
beskrives bl.a., at der overvejes aftaler om højderedning med 
Frederiksborg Brand & Redning samt Slagelse Brand og Redning.

Beredskabsstyrelsen skal i den sammenhæng pege på, at ved at 

Vestsjællands Brandvæsen finder det forsvarligt 
med udrykningstiden efter at have 
sammenholdt hyppighed på sådanne hændelser 
med det reelle behov for at rekvirere 
højderedningsberedskabet. 

Ingen ændringer
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planlægge for kun at kunne tilkalde højderedningsudstyr fra 
brandstationer uden for Vestsjællands Brandvæsens dækningsområde, vil 
der blive lange udrykningstider for køretøjer med sådant materiel til især 
de nordlige og vestlige egne af brandvæsenets dækningsområde.

9 Det frivillige beredskab

Det bør nærmere beskrives, hvorledes de frivillige vedligeholder deres 
kompetencer.

I strategiprojektet for de frivillige medtages 
en beskrivelse af, hvorledes de frivillige 
vedligeholder deres kompetencer.

Ingen ændringer

10 Evaluering

Beredskabsstyrelsen har tidligere givet udtryk for anerkendelse af den 
evaluering/kvalitetssikring, der allerede i dag gennemføres omkring 
brandvæsenets afgangs- og responstid samt udrykningens 
sammensætning og bemanding.

Beredskabsstyrelsen finder, at Vestsjællands Brandvæsen kunne 
overveje også at gennemføre evaluering/kvalitetssikring af elementer af 
selve den operative indsats. 

VSBV vil i den kommende planperiode 
overveje muligheden for 
evaluering/kvalitetssikring af den 
forebyggende- og operative indsats.

Ingen ændringer

11 Ø-beredskaberne

Beredskabsstyrelsen har fokus på uddannelsen af personel ved ø-
beredskaberne, og finder, at det bør beskrives nærmere, hvilken 
uddannelse mandskabet på Nekselø, Sejerø og halvøen Reersø skal 
gennemføre, og hvilke opgaver det på den baggrund vil være forsvarligt 
for dette mandskab at varetage.

VSBV vil i forbindelse med 
implementeringsarbejde med en beskrivelse 
af hvilken uddannelse mandskabet på 
Nekselø, Sejerø, Orø og Røsnæs skal 
gennemføre og hvilke opgaver det vil være 
forsvarligt at de løser.
Et udkast til uddannelsesplaner er beskrevet 
i planforslagets bilag 3.0; RBD 11 - 
harmonisering af ø-beredskaber (ø-
beredskabsplaner)

Ingen ændringer
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Fra: BRS-KOB-13 Petersen, Jan [mailto:BRS-KOB-13@brs.dk] På vegne af BRS-KTP-KOB, KOMMUNE OG 
BORGER
Sendt: 16. august 2018 11:28
Til: Lasse E. Hansen
Cc: Helle Søeberg; Daniel Weinreich; Mia Skov Tillan; BRS-KOB-CH Petersen, Henrik Gunnar; BRS-KOB-
SOCH Reland, Martin; BRS-KOB-13 Petersen, Jan; BRS-KOB-14 Dalgaard, Mads; BRS-SBS Hundebøl, Stine 
Bentien Schulz; BRS-KTP-KOB, KOMMUNE OG BORGER
Emne: Udkast til udtalelse over forslag til dimensioneringsplan for Vestsjællands Brandvæsen [RELEASABLE 
TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Sagsnr. 2018/001367

Til Vestsjællands Brandvæsen

Hermed fremsendes et udkast til Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til dimensioneringsplan for 
Vestsjællands Brandvæsen. Styrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til beskrivelsen af de 
faktuelle forhold i udkastet.

Beredskabsstyrelsen skal samtidig takke for fremsendelsen af det justerede skema med oversigten over den 
normerede bemanding (det vagtsatte mandskab) på de enkelte brandstationer, som styrelsen overordnet 
tager til efterretning.

Det skal dog bemærkes, at det samlede antal vagtsatte brandmænd (BM) på 83 ikke stemmer overens med 
summen af antallet på de enkelte brandstationer.

Det skal endvidere bemærkes, at der er yderligere to fejl i skemaet, idet det af planforslagets øvrige 
beskrivelse fremgår, dels at der også vil blive placeret springpude på brandstationen i Sorø (hvilket i øvrigt 
er nævnt i styrelsens udkast til udtalelse), dels at der ikke er en tanksprøjte på brandstationen i Kalundborg, 
jf. punkt 7 i Beredskabsstyrelsens mail af 12. juli 2018 og det vedhæftede skema i Vestsjællands 
Brandvæsens svarmail af 25. juli 2018.

Beredskabsstyrelsen skal i øvrigt i relation til oversigtsskemaet pege på styrelsens bemærkninger om 
beredskabet på Orø og andenudrykningen i Sorø i udkastet til udtalelse.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at Beredskabsstyrelsens endelige udtalelse først kan afgives, når styrelsen 
har modtaget svar på denne mail.

Med venlig hilsen

Jan Petersen
Chefkonsulent

BEREDSKABSSTYRELSEN
Kommune og Borger
Datavej 16, 3460 Birlerød
Telefon: +45 45 90 62 19 / Mobil: +45 22 26 75 52
E-mail: brs-ktp-kob@brs.fiin.dk
Personlig e-mail: jp@brs.fiin.dk
www.brs.dk
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