Fakta
Terrorberedskabet i Danmark
Danmark har et velfungerende dagligt beredskab, som også er gearet til løsning af større opgaver – eksempelvis terrorhændelser.
Beredskabsniveau og sektoransvar
Politiets Efterretningstjeneste vurderer løbende den aktuelle terrortrussel mod Danmark, og sådanne vurderinger
er udgangspunkt for de danske myndigheders beredskabsniveau.
Det grundlæggende princip for arbejdet med beredskab i
Danmark er sektoransvaret. Det betyder, at den myndighed eller organisation, som til daglig har ansvaret for et
område, også har ansvaret ved en terrorhændelse.
Beredskabet ved større hændelser
Redningsberedskabets indsats og opbygning er den
samme, uanset om en ulykke er forårsaget af terror eller
ej.

Beredskabsstyrelsens CBRN-køretøjer kan sættes ind ved terrorhændelser, der eksempelvis involverer kemiske eller biologiske
stoffer.

Det niveaudelte beredskab indebærer, at de kommunale
redningsberedskaber dermed varetager førsteindsatsen i
tilfælde af et terrorangreb.

National koordination

Hvis kommunerne har behov for assistance i form af specialudstyr eller ekstra mandskab, yder Beredskabsstyrelsens fem statslige regionale beredskabscentre og styrelsens frivilligcenter i Hedehusene assistance.
Ved større hændelser kan Beredskabsstyrelsen hurtigt
stille med op til 1.200 værnepligtige, befalingsmænd og
frivillige.
Inden for 48 timer kan Beredskabsstyrelsens mandskabsstyrke udvides med yderligere i alt 500 hjemsendte værnepligtige og reservebefalingsmænd.
I ekstraordinære situationer kan politiet og redningsberedskabet herudover tilkalde assistance fra forsvaret og
hjemmeværnet.

På centralt niveau kan der etableres en national operativ
stab, der som udgangspunkt forankres ved Rigspolitiet.
Den nationale operative stab skal styrke koordinationen
mellem Rigspolitiet, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen og andre civile myndigheder.
Derudover skal den nationale operative stab medvirke til
at sikre, at regeringen har overblik over en given hændelse.
CBRN-terror
Ved terrorhændelser, der involverer kemiske, biologiske,
radiologiske eller nukleare stoffer (til dagligt kaldet
CBRN), kræves særlige forholdsregler.

Lokal koordination

Beredskabsstyrelsens kemiske beredskab kan ved alle
hændelser med kemiske stoffer assistere indsatsledelsen
på skadestedet, ligesom der kan foretages analyse af
stofferne.

Ved større hændelser – også hvis der er tale om terrorhændelser – koordineres den samlede indsats af lokale
beredskabsstabe.

Center for Biosikring og -Beredskab (Statens Serum Institut) assisterer ved terrorhændelser, der involverer biologiske stoffer.

I stabene indgår politiet, Beredskabsstyrelsen, forsvaret
og andre relevante aktører. Stabene arbejder fra de berørte politikredse.

Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) under Sundhedsstyrelsen assisterer ved hændelser, der involverer
radiologiske stoffer.
Ved en nuklear hændelse iværksættes Beredskabsstyrelsens atomberedskab. Beredskabsstyrelsen overvåger og analyserer dagligt målinger fra målestationer i
Danmark og udlandet.
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