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Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering)

Dette forslag til disposition for en plan for det kommunale redningsberedskab skal opfattes
som et tilbud til kommunerne om et praktisk værktøj til brug ved det videre arbejde med
den risikobaserede dimensionering.
Dispositionen indeholder de emner, der ifølge Beredskabsstyrelsens opfattelse bør medtages i den reviderede plan. Hvis kommunen følger den foreslåede systematik, bliver alle
relevante emner således behandlet, og den reviderede plan bliver overskuelig.
Dispositionen er opbygget med en Indledning efterfulgt af to overordnede afsnit om
Kommunens risikoprofil og Forslag til det fremtidige serviceniveau for kommunen. Disse afsnit vil naturligt kunne indgå i kommunens samlede beredskabsplan. Uddybende beskrivelse af de enkelte områder bør indarbejdes i tilhørende bilag.
Dispositionen er tilrettet på baggrund af de erfaringer, som Beredskabsstyrelsen har indhøstet i forbindelse med gennemgangen af de første planforslag, og bygger på Håndbog i
risikobaseret dimensionering og på styrelsens oversigt over Emner der bør medtages i

kommunens plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering
(RBD), der blev udsendt med brev af 16. august 2006.
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Indledning
Her angives formål og baggrund for planforslaget. Endvidere oplyses tidspunktet for planforslagets behandling i beredskabskommissionen og beredskabskommissionens beslutning refereres.

Kommunens risikoprofil
Overskrift

Eksempler på indhold

Faktuelle oplysninger om
kommunen

• Beliggenhed og udstrækning
• Geografisk karakteristik, herunder byområder, erhvervsområder, kystområder, søer, havne, naturområder, kulturelle værdier, eventuelle særlige objekter, områder, særligt farlige virksomheder og andre brandsynsobjekter
• Typer af erhverv og industri
• Bebyggelsens karakteristika
• Infrastruktur og forsyninger
• Befolkningstæthed og befolkningssammensætning
• Trafikforhold, herunder evt. ulykkestatistik

• Andet
Udrykningsstatistik ’X’ år
tilbage

• Udrykningstyper og antal pr. år i overordnede kategorier
• Udrykningstyper fordelt på døgn/uge/måned/år
• Statistik over udrykninger til objekttyper/bygningstyper/hændelsestyper
• Oplysninger om samtidige hændelser
• Oplysninger om blinde og falske alarmer
• Oplysninger om assistancer (mellemkommunal bistand og bistand fra niveau 2 og 3)

Kortudsnit, tabeller, skemaer, diagrammer m.v. er gode visuelle
objekter. Dette kan bl.a. udarbejdes på grundlag af ODIN GIS,
der findes på www.odin.dk samt ODIN-statistikker, der findes
på statistikbank.brs.dk.
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Risikoidentifikation

• Kort beskrivelse af metoden for den foretagne risikoidentifikation, herunder de væsentligste informationskilder og ressourcepersoner
• Tematisk oversigt over alle de identificerede risici (f.eks. baseret på 112-picklisten, bygningsreglementet eller temaer angivet i håndbogen)
• Konklusioner på resultaterne af risikoidentifikationen

Kommunekort kan med fordel anvendes til at give visuelt overblik over risikoobjekter, risikoområder, hændeser/udrykninger
og andre oplysninger, der skønnes relevante for risikoidentifikationen (jf. kommunebeskrivelsen og de statistiske oplysninger).
Brandsynsobjekter kan bl.a. illustreres med ODIN GIS.
Detaljer omkring risikoidentifikationen kan beskrives i bilag.

Risikoanalyse

• Kort beskrivelse af metoden for den foretagne risikoanalyse
• Tematisk oversigt over udvalgte risici og scenarier og en kortfattet begrundelse for udvælgelsen (jf. de statistiske oplysninger)
• Risikomatrice med samlet oversigt over de udvalgte scenariers
hyppighed og konsekvens
• 1-3 eksempler på scenarie- og kapacitetsanalyse
• Konklusioner på eventuelle dybdeanalyser
• Resultaterne af kapacitetsanalysen, herunder oversigt over de
fastlagte afhjælpende kapacitetsniveauer og forebyggende
foranstaltninger (eksisterende og nye) for de analyserede scenarier
• En sammenhæng mellem de udvalgte scenarier og alarmcentralens 112-pickliste
• Konklusioner på resultaterne af risikoanalysen

Detaljer omkring risikoanalysen kan beskrives i bilag.
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Forslag til det fremtidige serviceniveau for kommunen
Overskrift

Eksempler på indhold

Serviceniveauet for redningsberedskabets forebyggende kapacitet med
angivelse af eventuelle
ændringer i forhold til det
nuværende beredskab

• Forebyggende opgaver, som beredskabet løser fordelt på lovbestemte og frivillige opgaver
• Særlige fokusområder
• Ressourcer, f.eks. årsværk
• Overordnede målsætninger og konkrete målparametre

• Konklusioner på forebyggende kapacitet
Serviceniveauet for redningsberedskabets afhjælpende kapacitet med angivelse af eventuelle ændringer i forhold til det nuværende beredskab

• Brandstationer
• Teknisk ledelse af indsatsen
• Brandmandskab, herunder indsatsledere, holdledere, brandmænd
• Køretøjer og materiel
• Afgangs- og udrykningstider
• Udrykningens sammensætning og bemanding
• Håndtering af evt. samtidige hændelser
• Assistancemuligheder (mellemkommunal bistand og bistand
fra niveau 2 og 3)
• Møde- og alarmeringsplaner
• Vandforsyning
• Ressourcer
• Overordnede målsætninger og konkrete målparametre
• Konklusioner på afhjælpende kapacitet

GIS, herunder ODIN GIS eller andre kort kan med fordel anvendes til at give visuelt overblik over udrykningstider, placering af
beredskabsstationer og andre oplysninger, der skønnes relevante for serviceniveauet.
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Indkvarterings- og forplejningsberedskab med angivelse af eventuelle ændringer i forhold til det nuværende beredskab

• Dimensionering af indkvarterings- og forplejningsberedskabet,
herunder kapacitet, organisering og personel

Frivillige i beredskabet med • Eventuelle opgaver som løses af frivillige
angivelse af eventuelle
ændringer i forhold til det
nuværende beredskab
Uddannelse på de afhjælpende og forebyggende
områder

• Nuværende uddannelsesniveau og erfaring
• Fremtidigt kompetencebehov og uddannelsesniveau set i forhold til de udvalgte scenarier
• Overordnede målsætninger og konkrete målparametre
• Plan for løbende sikring af, at målsætningerne opfyldes i form
af vedligeholdelsesuddannelse, efteruddannelse, videreuddannelse m.v.

Øvelsesaktiviteter med
angivelse af eventuelle
ændringer i forhold til det
nuværende beredskab

• Nuværende aktivitetsniveau
• Fremtidige lokale og regionale øvelsesaktiviteter, herunder
stabs-, fuldskala- og samarbejdsøvelser, baseret på udvalgte
scenarier
- afprøvning af redningsberedskabet og/eller samarbejde med
andre
- træning af redningsberedskabet og/eller samarbejde med
andre
- udvikling af redningsberedskabet og/eller samarbejde med
andre

