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Analyseskema
- oplæg til serviceniveau RBD 2018-2021

Emne: nr. 9 - tilpasning af miljøberedskab 

Indstilling / analyse opdrag:
1. Der placeres trin 1 miljøberedskab på alle stationer
2. Der suppleres med trin 2 i Lumsås, Holbæk, samt Kalundborg.

Udvalgte analyse parameter:
1. nuværende bestykninger af miljømateriel 
2. behov for miljøberedskab i forhold til risikoprofilen.
3. opgørelse over miljøhændelser 

Resultat af analysen:

Jf. 1. Det er meget forskelligt, hvordan og i hvilket omfang de enkelte stationer er 
bestykket til håndtering af miljøopgaver.

Jf. 2. Der findes en række virksomheder jævnt fordelt i VSBVs dækningsområde, hvor der i 
forhold til produktion og oplag er en øget risiko for miljøuheld. Ligeledes transporteres der 
dagligt miljøfarlige stoffer gennem VSBVs område på veje og skinner.

Det er derfor brug for, at der er et jævnt fordelt og tilstrækkeligt basismiljøberedskab (trin 
1) placeret på alle basisstationer, som lokalt hurtigt kan iværksætte en effektiv 
førsteindsats, indtil evt. nødvendig assistance med specialmateriel kan nå frem. På 
udvalgte stationer (Lumsås, Kalundborg og Holbæk) placeres supplerende specialmiljø-
materiel (trin 2), som kan tilkaldes til støtte for den lokale basisstation ved komplicerede 
miljøuheld.

Jf. 3. i perioden 2014-2017 har der været 91 indsatser i forbindelse med større miljøuheld, 
hvoraf hovedparten er sket på kørebaner og har været relativt ukomplicerede.

Faglig konklusion på analysen:
På hver basisstation bør der foretages en vurdering af det lokale risikobillede for at 
afdække, om der er behov for supplerende miljømateriel udover det basale trin 1 
miljømateriel. 

Der bør overvejes, om der skal fastlægges en responstid på det supplerende trin 2 
miljømateriel ved assistancer til resten af VSBVs område. Ligeledes bør det overvejes, om 
supplerende trin 2 miljømateriel skal indgå i alarmerings- og mødeplaner for objekter, hvor der 
stor risiko for miljøuheld fx i forbindelse med brande mv. 

I forbindelse med implementering af denne RDB bør der udarbejdes en oversigt over, hvilke 
miljøopgaver man skal kunne løse med trin 1 miljøberedskab, trin 2 miljøberedskab, samt 
hvornår beredskabsstyrelsens bør tilkaldes.
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Ligeledes bør det beskrives hvilket udstyr trin 1+ 2 miljøberedskabet skal være bestykket med. 
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