Fakta
Assistance fra Beredskabsstyrelsen
Beredskabsstyrelsen yder assistance til blandt andre kommunale redningsberedskaber og politiet ved større miljø-, rednings- og brandindsatser.
Det statslige, regionale redningsberedskab

Eksempler på opgaver

Beredskabsstyrelsen råder over fem statslige beredskabscentre og et frivilligcenter, som til daglig udgør et
assistanceberedskab. Beredskabet er målrettet myndigheder og organisationer med et beredskabsansvar, heriblandt kommunale redningsberedskaber og politiet.

Større brande, stormskader, kemikalieuheld, biologiske
hændelser og olieforureninger er eksempler på hændelser, som ofte vil medføre behov for assistance fra beredskabscentrene.
Det enkelte år kan variere meget. Det statslige beredskabs assistancer fordelte sig således i årene 2005-10:
2005: 637, 2006: 1523, 2007: 723, 2008: 461, 2009:
564, 2010: 792.
Udvidet beredskab inden for 48 timer
Ved særligt store ulykker kan Beredskabsstyrelsen efter
regeringens beslutning indkalde et ekstraberedskab til
beredskabscentrene inden for 48 timer i form af i alt 500
tidligere værnepligtige og reservebefalingsmænd.
Anvendelse af frivillige

Beredskabsstyrelsen råder over specialmateriel og mandskabsressourcer, som kan assistere de kommunale redningsberedskaber. Her ses udstyr til detektering af farlige luftarter.

Beredskabscentrene yder assistance ved større, mandskabskrævende indsatser, eller hvor der kræves specialmateriel.
De fem beredskabscentre råder over specialkøretøjer og
-materiel, herunder 4-hjulstrukne udrykningskøretøjer,
materiel til kemikalieuheld, kraftige lænsepumper, moderne kommunikationsudstyr og ledelsesfaciliteter samt
materiel til internationale indsatser.

Ved hvert beredskabscenter er der, foruden værnepligtige samt fastansatte civile og befalingsmænd, tilknyttet et
antal frivillige.
Det er hovedsagelig tidligere værnepligtige, som har tegnet kontrakt med Beredskabsstyrelsen om at støtte beredskabscentrene på frivillig basis, hvis der opstår behov
for det.
Beredskabsstyrelsen råder også over to frivillige indsatsstyrker (Den Frivillige Indsatsstyrke – DFI) i hhv. Hedehusene og Herning, der inden for kort tid kan støtte det
øvrige beredskab med ca. 400 frivillige.

Beredskabscentrenes udrykningsvagt
Udrykningsvagten på beredskabscentrene skal døgnet
rundt kunne afgå inden for fem minutter, og de kan nå
alle dele af landet inden for ca. to timer.
Beredskabscentrenes udrykningsvagt består af 14 værnepligtige og befalingsmænd. Ved større hændelser kan
Beredskabsstyrelsen hurtigt stille med op til 1.200 værnepligtige, befalingsmænd og frivillige.
Køretøjerne er meget fleksible og kan anvendes til løsning af en
lang række forskellige opgaver på et skadested.
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