Fakta
Redningsberedskabet i Danmark
Redningsberedskabet består af det kommunale redningsberedskab (brandvæsenet) og det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsens beredskabscentre).
Redningsberedskabet
Efter beredskabsloven er det redningsberedskabets opgave at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på
personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer
eller ved overhængende fare herfor. Dette gælder f.eks. i
forbindelse med brande, naturkatastrofer og uheld med
farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne. Redningsberedskabet løser endvidere redningsopgaver, herunder frigørelse af fastklemte, i forbindelse med
ulykker.
Redningsberedskabet består af det kommunale redningsberedskab – i daglig tale brandvæsenet – og det statslige
redningsberedskab, dvs. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre.
Det kommunale redningsberedskab iværksætter den
umiddelbare indsats ved ulykker og katastrofer og varetager den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.
Ved større, længerevarende eller mandskabskrævende
hændelser eller hændelser, der kræver specialudstyr, kan
kommunerne få assistance fra Beredskabsstyrelsen.
Ved større skader koordineres den samlede indsats af
politiet.

De nærmere regler for det kommunale redningsberedskabs opgaver, organisation og dimensionering mv.
fremgår af bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt
redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen).
Grundprincippet i bekendtgørelsen er, at kommunerne
skal dimensionere det daglige beredskab ud fra en vurdering af de lokale risici.
Det kommunale redningsberedskabs opgaver kan udføres
enten af kommunen selv, eller ved at kommunen indgår
aftale herom med en anden kommune, Beredskabsstyrelsen, et privat redningsvæsen eller et frivilligt brandværn.
Det statslige redningsberedskab
Det statslige redningsberedskab varetages af Beredskabsstyrelsen. Styrelsens beredskabscentre kan assistere det kommunale redningsberedskab ved større, længerevarende eller mandskabskrævende hændelser, og når
der er behov for specialudstyr.
Beredskabsstyrelsen assisterer desuden myndigheder
med ansvar for beredskab og opretholdelse af vigtige
samfundsfunktioner, f.eks. sundhedsmyndighederne og
politiet.

Det kommunale redningsberedskab

Mandskab og materiel kan være fremme over hele landet
inden for ca. to timer.

Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i
forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer,
ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Herudover råder Beredskabsstyrelsen over Den Frivillige
Indsatsstyrke (DFI), der inden for kort tid kan støtte det
øvrige redningsberedskab med mandskab. DFI er placeret i hhv. Hedehusene (DFI-Øst) og Herning (DFI-Vest).
Beredskabsstyrelsen kan desuden indsætte eftersøgnings- og redningshold (USAR-hold – Urban Search And
Rescue) i forbindelse med særligt komplicerede og længerevarende redningsopgaver.
Endelig har Beredskabsstyrelsen et HazMat-beredskab
under Kemisk Beredskab, som kan indsættes ved hændelser med farlige kemiske stoffer, og et mobilt nukleart
måleberedskab under Nukleart Beredskab.
Beredskabsstyrelsen bidrager også med mandskab og
materiel til løsningen af internationale opgaver i forbindelse med katastrofer og kriser i udlandet.

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

Januar 2013

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16, 3460 Birkerød
Tlf.: 45 90 60 00 • E-mail: brs@brs.dk
www.brs.dk

