Fakta
Det niveaudelte beredskab
Redningsberedskabet består af det kommunale redningsberedskab (brandvæsenet), de kommunale og statslige støttepunkter og det statslige regionale
redningsberedskab.
Redningsberedskabet
Redningsberedskabet indsættes mod f.eks. brande og
naturkatastrofer. Det er indrettet som et niveaudelt beredskab. Det kommunale redningsberedskab (niveau 1)
varetager det daglige beredskab. De kommunale og
statslige støttepunkter (niveau 2) assisterer med materiel
ved de oftest forekommende opgaver, mens de statslige
beredskabscentre (niveau 3) assisterer ved større, længerevarende eller mandskabskrævende ulykker.
Niveau 1:
Det kommunale redningsberedskab
Kommunen kan vælge at have et kommunalt brandvæsen eller indgå aftale med et privat firma (oftest Falck)
eller et frivilligt brandværn. Brandvæsenernes førsteudrykning skal afgå hurtigst muligt og senest fem minutter
efter alarmen. Antallet af f.eks. brandkøretøjer og
brandmænd fastlægges af kommunalbestyrelsen på
grundlag af en lokal risikoanalyse. Redningsberedskabets
indsats ledes af den kommunale indsatsleder, mens den
samlede indsats ved større skader koordineres af politiet.
Niveau 2:
Støttepunktsberedskabet
Hvis det kommunale beredskab ikke har kapacitet til at
håndtere en ulykke med egne ressourcer alene, kan der
tilkaldes assistance fra de ni kommunale støttepunkter i
hhv. Aalborg, Århus, Esbjerg, Fredericia, Odense, Kalundborg, Fredensborg, Greve og Nykøbing F eller fra de
fem statslige beredskabscentre. Assistance fra støttepunkterne kan være fremme på et skadested over hele
landet inden for en time.
De kommunale støttepunkter er bemandet af kommunernes egne heltidsansatte, deltidsansatte eller frivillige,
og Beredskabsstyrelsen stiller materiel til rådighed.

Det kommunale brandvæsen og Beredskabsstyrelsen i aktion
under brand ved Thisted i juli 2009.

Niveau 3:
Det statslige redningsberedskab
Ved omfattende ulykker, der kræver specielt udstyr eller
meget materiel og mandskab, kan kommunerne få assistance fra Beredskabsstyrelsens fem beredskabscentre i
hhv. Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge,
der hver har døgnbemandet udrykningsvagt. Fra Beredskabsstyrelsens centre kan der inden for 5 minutter afsendes mandskab og udstyr, der kan være fremme over
hele landet indenfor ca. to timer. Inden for kort tid kan
Beredskabsstyrelsen stille med op til 1.200 værnepligtige,
befalingsmænd og frivillige.
Beredskabsstyrelsen råder også over to frivillige indsatsstyrker (Den Frivillige Indsatsstyrke, DFI) i hhv. Hedehusene og Herning, der med kort varsel kan støtte det øvrige beredskab med ca. 400 frivillige.

Der kan f.eks. være tale om vandtankvogne, lysmateriel
eller højtrykskompressorer. Støttepunktsberedskabet er
således alene et materielberedskab.
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