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Side 2

1 (Åben) Lokalplanforslag 429 for Vangede Bygade 52. Endelig vedtagelse
Sags ID: EMN-2021-05446

Resumé
Forslag til Lokalplan 429 – Lokalplan for Vangede Bygade 52 har været udsendt i offentlig høring.
Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. maj 2021, pkt. 3, enstemmigt at sende forslag til Lokalplan
429 for Vangede Bygade 52 i offentlig høring. Lokalplanen har været høring fra den 8. juni til og
med den 20. august 2021.
Det er lokalplanens formål at sikre den bevaringsværdige bygning på ejendommen samt give
mulighed for opførelse af ny bebyggelse, så der kan etableres en mere tidssvarende bolig.
Der fastlægges to byggefelter til den nye bebyggelse henholdsvis til en hovedbygning og en
mellembygning, som kan danne overgang til den bevarede bygning.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 40, ny bebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager
og den maksimale bygningshøjde er 9 m med en maksimal facadehøjde på 7 m, dog således at
mellembygningen kun må være i 1 etage. Der fastsættes bestemmelser vedrørende den
bevaringsværdige bygning.
Der er i høringsperioden modtaget 5 høringssvar, som omhandler Byggefelt 1 og bygningshøjde,
skyggegener, indbliksgener og det forhold, at ny bebyggelse vil forhindre kig til den
bevaringsværdige bygning.
På baggrund af de modtagne bemærkninger og dialog med ejeren af Vangede Bygade 52 foreslår
Plan og Byg, at lokalplanens bestemmelser for Byggefelt 1 ændres, så den maksimale
facadehøjde mod øst reduceres fra maksimalt 7,0 m til 6,5 m, facadehøjden mod vest fastsættes til
maksimalt 7 m, tag skal udføres med ensidig taghældning, og der indsættes bestemmelser om
maksimalt vinduesareal mod øst, så indbliksgener minimeres.
Ændringsforslagene har været sendt i høring hos ejeren af Vangede Bygade 52, der er indforstået
med ændringerne.
De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag sammen med et høringsnotat med Plan og Bygs
bemærkninger og forslag til ændringer.
Forslag til Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning kan ses via dette link:
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?intern=t&lokalplanId=564

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Lokalplan 429 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

1. LP429 3. juni 2021 v01 red (4114653 - EMN-2021-05446)
2. Høringssvar (4114669 - EMN-2021-05446)
3. Svar fra ejer med bekræftelse af enighed om ændringsforslag (4184072 - EMN-202105446)
4. Høringsnotat - Lokalplan 429 for Vangede Bygade 52 (4186070 - EMN-2021-05446)

2 (Åben) Brogårdsvej 44 og 48 - videre proces
Sags ID: EMN-2021-02453

Resumé
Der er afholdt indledende borgermøde om et samlet projekt til omdannelse af ejendommene
Brogårdsvej 44 og 48, som omfatter nedrivning af den eksisterende bilforretning og en villa med
henblik på opførelse af en ny bebyggelse i 3 etager indeholdende bilforretning på ca. 1.000 m² i
stueetagen, 17 boliger i 2 etager med et etageareal på i alt 2.000 m² og parkeringskælder med
plads til mindst 44 biler. Bygningshøjden vil være omkring 11 m.
Det skal drøftes og besluttes, hvad den videre proces i planlægningen skal være for de 2
ejendomme.

Baggrund
ARVA Ejendomme A/S ved Kresten Krogsgaard-Jensen og Thomas Bendt Madsen fremsendte i
mail af 6. august 2020 tre alternative forslag til fremtidig anvendelse af og bebyggelse på
ejendommene Brogårdsvej 44 og 48, som er naboejendomme. Brogårdsvej 44 anvendes til
biludstilling og -salg, mens Brogårdsvej 48 i øjeblikket er ubenyttet.
Brogårdsvej 48 ønskedes i alternativ 1 anvendt til liberalt erhverv, og en del af havearealet
ønskedes anvendt til parkering til brug for forretningen med biludstilling og -salg på Brogårdsvej
44.
I alternativ 2 og 3 ønskedes ejendommene Brogårdsvej 44 og Brogårdsvej 48 udviklet i et samlet
projekt, hvor der i stueetagen etableres 1.000 m² erhverv, og der ovenpå etableres enten 2 eller 3
boligetager på hver 1.000 m².
I kommuneplanen ligger ejendommene i et område til boligformål (villa), hvor rammerne for
lokalplanlægning fastlægger, at bebyggelsesprocenten er maksimalt 25 %, etageantallet 2 og
bygningshøjden 9 m. Ejendommene er ikke omfattet af en lokalplan, der fastlægger anvendelsen
eller byggemuligheder.
Økonomiudvalget besluttede enstemmigt den 24. august 2020, pkt. 3, at der afholdes et
indledende nabodialogmøde, hvor ejeren af ejendommene Brogårdsvej 44 og 48 gives mulighed
for at præsentere sine ideer om et samlet projekt for de 2 ejendomme, idet Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen herefter vil tage stilling til, om der skal gennemføres den lokalplanproces,
som er en forudsætning for at projektet kan realiseres.
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Der blev den 6. september 2021 afholdt indledende borgermøde, hvor ejeren af ejendommen
præsenterede et projekt, som omfatter nedrivning af den eksisterende bilforretning og en villa med
henblik på opførelse af en ny bebyggelse i 3 etager indeholdende bilforretning på ca. 1.000 m² i
stueetagen, 17 boliger i 2 etager med et etageareal på i alt 2.000 m² og parkeringskælder med
plads til mindst 44 biler. Bygningshøjden vil være omkring 11 m.
På borgermødet blev det bl.a. fremført, at projektet ikke er tilpasset placeringen i et villaområde, at
en sammenhængende bygning i 11 m’s højde vil være for dominerende og give skyggegener og
tab af udsigt for naboer, at der for naboerne vil opstå indbliksgener fra boligerne, og at en udvidet
bilforretning og nye boliger vil betyde øgede trafikgener.
Den nærmeste nabo på Søtoften 41 påpegede, at der for dem vil opstå meget væsentlige
skyggegener, tab af udsyn til himmel, indbliksgener og uhensigtsmæssigt meget gående trafik
langs det fælles skel.
Fra bygherres side blev det bl.a. fremført, at hensigten med projektet er at forskønne området, at
udvidelsen af bilforretningen ikke i sig selv betyder øget trafik, at indbliksgener begrænses dels af
vinduernes placering og størrelse samt af uigennemsigtige værn på tagterrasserne, samt at
projektet er på et indledende stadie og kunne tilpasses eventuelle krav fra Gentofte Kommune.
Gentofte Kommune har i forbindelse med det indledende borgermøde modtaget en række
henvendelser med indsigelse mod projektet, ligesom der er modtaget en indsigelse med
underskrifter mod projektet.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Økonomiudvalget:
At det drøftes og besluttes, hvad den videre proces i planlægningen skal være for de 2
ejendomme.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Brogårdsvej 44 _ Skitseforslag til igangsættelse af lokalplanproces 2021-04-18 (4184548 EMN-2021-02453)
2. Bemærkninger til projekt for ny bebyggelse på Brogårdsvej 44 og 48. Samlet (4184547 EMN-2021-02453)

3 (Åben) Samordningsaftale for Beredskab Øst
Sags ID: EMN-2021-05766

Resumé
Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at overføre opgaver til Beredskab Øst
vedrørende muligheden for at udstede påbud og forbud ved brandsyn i medfør af
byggelovgivningen. Endvidere foreslås det, at repræsentanten for de frivillige i
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Beredskabskommissionen fremover udpeges af Beredskabsforbundet. Ændringerne fremgår af
forslag til revideret samordningsaftale for Beredskab Øst.

Baggrund
Beredskab Øst har kun beføjelser til at agere på kommunernes vegne i det omfang, det er fastsat i
lovgivning og samordningsaftalen.
I en overgangsperiode som udløber med udgangen af 2021 har det været muligt for Beredskab
Øst at meddele påbud og forbud ved brandsyn med hjemmel i beredskabslovgivningen.
Fra 1. januar 2022 er der ikke længere hjemmel i beredskabslovgivningen, idet der i stedet er
vedtaget en ændring af byggeloven, der giver mulighed for at overdrage kompetencen til at
udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn til Beredskab Øst.
En overførsel af de pågældende opgaver til Beredskab Øst er nødvendig for, at Beredskab Øst
fortsat kan udstede påbud og forbud ved brandsyn. Overførslen af de pågældende opgaver
forudsætter en ændring af samordningsaftalen, der skal godkendes i de fem ejerkommuner, og der
er derfor udarbejdet forslag til revideret samordningsaftale (bilag 1), hvor ændringerne i forhold til
den nuværende samordningsaftale er markeret.
Beredskabskommissionen har på møde den 7. maj 2021 besluttet at anbefale en ændring af
samordningsaftalens § 6, stk. 6 i overensstemmelse med ovennævnte.
Herudover foreslås en præcisering af samordningsaftalens § 6, stk. 4 vedrørende Beredskab Østs
mulighed for at nedlægge forbud ved konkret personfare udenfor kommunens normale kontortid.
Endelig foreslås udpegning af observatøren for de frivillige ændret, således at denne person
fremadrettet udpeges af Beredskabsforbundet, i stedet for af den kommune, der udpeger
formanden for beredskabskommissionen, idet Beredskab Øst ikke har faste frivillige tilknyttet, som
kan udpeges til observatørposten,

Indstilling
Teknik & Miljø og JURA indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At godkende revideret udkast til samordningsaftale for Beredskab Øst.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Samordningsaftale for Beredskab Øst_ændringer_2021 (4186245 - EMN-2021-05766)

4 (Åben) Godkendelse af risikobaseret dimensionering for Beredskab Øst
Sags ID: EMN-2021-06332

Side 6

Resumé
Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende den risikobaserede
dimensionering af Beredskab Øst for perioden 2022-2025, herunder videreførelse af et uændret
serviceniveau.

Baggrund
Kommunerne skal på beredskabsområdet identificere og analysere risici, og på den baggrund
fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, dimensionering,
materiel og virksomhed.
Planen for redningsberedskabets dimensionering skal godkendes mindst én gang i hver
valgperiode, og skal vedtages i hver af kommunernes kommunalbestyrelser på et møde vedlagt
Beredskabsstyrelsens udtalelse over plangrundlaget.
Beredskab Øst har på den baggrund gennemført en analyse af opgaver og udrykningsaktiviteter i
perioden 2016 til 2019, og vurderer på baggrund af den generelle samfundsudvikling samt de
udførte assistancer, at det nuværende serviceniveau skal videreføres uændret.
Serviceniveauet består overordnet af nedenstående principper:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nærmeste relevante udrykningsenhed alarmeres
Brandstationer i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner
Døgnbemanding med holdleder og 5 brandfolk på alle brandstationer
Deltidsbemanding med holdleder og 5 brandfolk, som supplement til døgnstyrken, på
brandstationerne i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk.
Specialkompetencer til brug for kemikalieuheld, svære redningsaktioner, bådberedskab,
ledelsesstøtte etc. fordeles strategisk og udnyttes på tværs i hele området
Vandforsyning til brandslukning baseres på strategiske brandhaner og medbragt vand i
brandkøretøjerne, herunder vandtankvogne
Indsatsledervagt bestående af 2 indsatsledere og en bagvagt
Samarbejdsaftaler med omkringliggende beredskaber, herunder om særlige kapaciteter.

Serviceniveauet udbygges inden for den eksisterende ramme med følgende:
•
•

Droneberedskab med en afgangstid på 30 min.
Selvkørende bjærgningsenhed til f.eks. fjernelse af brændende elbil fra p-kælder/p-hus
samt brandslukningsrobot til indsættelse i ekstremt eller farligt miljø.

Beredskabsstyrelsen finder, at revisionen af planen for Beredskab Øst i den indeværende
kommunale valgperiode 2018-2021 er velbeskrevet og det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at
Beredskab Øst med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en
forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende daglige hændelser.
For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser, er det Beredskabsstyrelsens
vurdering, at planen ligeledes viser, at dimensioneringen og planlægningen imødekommer
håndteringen af sådanne hændelser.
Beredskabsstyrelsen har herudover et par mindre kommentarer til den risikobaserede
dimensionering, som Beredskab Øst efterfølgende har drøftet med Beredskabsstyrelsen, som
oplyser, at kommentarerne ikke giver anledning til justering af planen.
Beredskabskommissionen har på møde den 7. maj 2021 vedtaget at anbefale en videreførelse af
det nuværende serviceniveau i overensstemmelse med ovennævnte.
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Indstilling
Teknik & Miljø og JURA indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At godkende den risikobaserede dimensionering for Beredskab Øst.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

1. RBD_2021_final (4164258 - EMN-2021-06332)
2. RBD_2021_bilag_final (4164263 - EMN-2021-06332)
3. Udtalelse Beredskabsstyrelsen (4163779 - EMN-2021-06332)

5 (Åben) Økonomisk rapportering 3. kvartal
Sags ID: EMN-2021-01863

Resumé
Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 3. kvartal 2021 til godkendelse.
Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse.

Baggrund
Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation
i forhold til de økonomiske rammer, orientere om initiativer samt at foretage de nødvendige
bevillingsmæssige tiltag.
I rapporteringen søges blandt andet om tillægsbevillinger vedr. coronarelaterede udgifter,
demografiske korrektioner vedr. skole, korrektioner vedr. overgang til ny leverandør af rengøring
for skolerne og Kildeskovhallen og tillægsbevillinger vedrørende øvrige mer- og mindreforbrug.
De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:
Serviceudgifter
Der er oprindeligt udmeldt en serviceramme for 2021 på 3.594,5 mio. kr., der som udgangspunkt
udgør loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Som en del af
økonomiaftalen m.v. er servicerammen forøget med 13,4 mio. kr. til 3.607,9 mio. kr. Forøgelsen
sker som følge af nye opgaver m.v. Hvis kommunerne samlet set overskrider den reviderede
serviceramme, kan det medføre en sanktion. Derudover har Gentofte Kommune modtaget 11,4
mio. kr. i kompensation for coronarelaterede udgifter i forbindelse med aftale om kommunernes
økonomi. Kommunernes kompensation for coronarelaterede udgifter indgår ikke i den reviderede
serviceramme.
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Der forventes ultimo september et regnskab på 3.617,7 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til
et merforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til den reviderede serviceramme. Ultimo juni var
forventningen et merforbrug på 19,4 mio. kr. Det er en forbedring på 9,6 mio. kr. som skyldes en
række mindreforbrug og at der frigøres midler fra generelle reserver til uforudsete udgifter.
De forventede mindreudgifter vedrører primært Forebyggelse, rehabilitering og pleje, hvor der
forventes flere indtægter fra mellemkommunal afregning af plejeboliger og hjemmehjælp til
udenbys borgere end forventet ved budgetlægningen. Der forventes fortsat merudgifter på det
specialiserede voksenområde og lavere takstindtægter på driften af de specialiserede børnetilbud.
Det skyldes lavere belægning end budgetlagt. Områderne følges tæt i de kommende måneder.
For at skabe den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde de coronarelaterede udgifter, der
skønnes at udgøre 36,4 mio. kr. for hele året, foreslås det at der gives tillægsbevillinger hertil.
Samtidig forventes en række mindreforbrug, så de samlede tillægsbevillinger udgør 9,6 mio. kr.
I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2022 mellem regeringen og KL har
Gentofte Kommune modtaget 11,4 mio. kr. i kompensation for coronarelaterede udgifter. Det
forventes på den baggrund, at den reviderede serviceramme overholdes, idet de kompenserede
coronarelaterede udgifter ikke forventes at indgå i vurderingen af om servicerammen overholdes.
Overførselsudgifter
Det korrigerede budget for overførsler udgør 881,8 mio. kr. Der forventes et regnskab på 846,6
mio. kr. Forskellen på 35,2 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på 33,3 mio. kr. på
overførsler under Erhverv, beskæftigelse og Integration som følge af en mere positiv udvikling i
ledigheden end forventet ved budgetlægningen.
Anlæg
Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og
anlægsindtægter) forventes at udgøre 345,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 121,9 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget på 467,8 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til
tidsforskydninger i anlægsprojekterne blandt andet på grund af eksterne faktorer som for eksempel
entreprenørforhold og uforudsete hændelser.
Gennemsnitslikviditet ultimo 2021
Gennemsnitslikviditeten ultimo 2021 skønnes til 460 mio. kr. Det er en opjustering på 40 mio. kr. i
forhold til skønnet i økonomisk rapportering ultimo 2. kvartal 2021 på 420 mio. kr. Opjusteringen
skyldes primært, at udviklingen i likviditeten har været mere positiv end forventet, hvilket
hovedsageligt skyldes et relativt lavt anlægsforbrug.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne
nettotillægsbevillinger:
a. for finansiering søges om tillægsbevillinger på nettomindreindtægt på 5,4 mio. kr. til
justeringer i bloktilskuddet og nedjustering af indtægter fra forskerskatten
b. for serviceudgifter søges om tillægsbevillinger på 9,6 mio. kr. til coronarelaterede udgifter
m.v.
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c. for overførselsudgifter søges om tillægsbevillinger på -36,9 mio. kr. til lavere
forsørgelsesudgifter m.v.
Den samlede nettomindreudgift på 21,9 mio. kr. tilføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Økonomisk rapportering for 3 kvt 2021 (4186251 - EMN-2021-01863)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2020-03851

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

7 (Lukket) Erhvervslejeaftale

8 (Lukket) Leje af areal

9 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

10 (Åben) Underskrift
Sags ID: EMN-2021-00615

Tidligere beslutninger:
.

Side 10

Bilag
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Lokalplan 429

Lokalplanens baggrund
På foranledning af en ansøgning om nedrivning af enfamiliehuset på Vangede Bygade 52 vedtog
kommunen den 18. maj 2020 at nedlægge forbud mod nedrivning i henhold til planlovens § 14
begrundet i bygningens kulturhistoriske værdi.
Der har efterfølgende været dialog med ejendommens ejer om mulighederne for opførelse af en
tilbygning til det eksisterende hus.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 213 for Vangede bydelscenter, der fastlægger, at der
skal udarbejdes ny lokalplan ved ny bebyggelse.
På den baggrund er forslag til Lokaplan 429 udarbejdet. Lokalplanen vil gøre det muligt at opføre en
tilbygning og en mellembygning til den bevarede bygning.
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Forslag

Lokalplan 429

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger centralt i Vangede bydel og afgrænses mod nord og mod vest af villaer ved
Vesterbyvej, mod øst og mod syd af etagebyggeri ved Vangede Bygade, som udgør en del af Vangede
bydelscenter.
Området omfatter en enkelt ejendom, matrikel 33c, Vangede, på ca. 449 m2 samt vejarealet 7000a,
der fungerer som adgangsvej for Vangede Bygade nr. 52 og nr. 56.
På ejendommen ligger et bondehus, der har været en del af Vangedes Landsbys gårde. I dag er der i
Vangede kun tre ejendomme med bebyggelse, der kan henføres til Vangede Landsby. Bygningen er
på ca. 64 m2 og opført i 1850. Den nuværende bebyggelsesprocent er ca. 14%.
Bygningen er et bondestuehus med fundament fra før udskiftningen i 1766, hvor gården, der senere fik
navnet Fuglegården, lå. Dengang var huset på seks fag, og det er den østlige del, der er bevaret.
Huset står på den gamle kampestenssokkel fra før 1766, men det lerklinede bindingsværk er senere
sat i rigtigt murværk.
Ejendommen er tildelt en sammenfattende bevaringsværdi på 5. Den kulturhistoriske værdi og
miljømæssige betydning for området er vægtet højere og tildelt en værdi på henholdsvis 4 og 3. På
baggrund af bygningens betydning for områdets kulturhistorie og bygningens miljømæssige betydning
har Kommunalbestyrelsen fundet bygningen bevaringsværdig og besluttet, at den ikke må nedrives.
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Lokalplanens formål og
indhold
Det er lokalplanens formål at sikre den bevaringsværdige bygning på ejendommen samt give mulighed
for opførelse af ny bebyggelse, så der kan etableres en mere tidssvarende bolig.
Der fastlægges to byggefelter til den nye bebyggelse, hvoraf det ene felt er til en mellembygning, og
det andet felt er til en tilbygning.
Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser vedrørende den bevaringsværdige bygning,
bebyggelsesprocent og parkering.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer, lov
nr.1833 af 8. december 2020, § 6, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne
område.
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§ 1 Formål
1.1
Det er lokalplanens formål:
at fastlægge områdets anvendelse til bolig, helårsbeboelse
at sikre den bevaringsværdige bygning for at fastholde områdets historiske og miljømæssige
kvaliteter
at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.
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§ 2 Område og zonestatus
2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortet.

2.2
Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse:
33c og 7000a, begge Vangede.

2.3
Lokalplanens område ligger i byzone.

Side 6

Forslag

Lokalplan 429

§ 3 Anvendelse
3.1
Lokalplanens område må kun anvendes til helårsbolig i form af villabebyggelse.

3.2
Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af
den nødvendige energiforsyning.

3.3
Eksisterende lovlig anvendelse vil kunne fortsætte i bygninger, der er genopført i overensstemmelse
med § 6.13 efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde.
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§ 4 Udstykning
4.1
Inden for lokalplanområdet må der ikke udstykkes nye ejendomme. Der kan ske arealoverførsel til
ejendommen ved delvis nedlæggelse af vejareal 7000a, Vangede, for inddragelse i ejendommen
matrikel 33c, Vangede.
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§ 5 Veje, stier og parkering
5.1
Vejadgang fra Vangede Bygade skal opretholdes.

5.2
Der skal anlægges 2 parkeringspladser inden for lokalplanområdet.
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§ 6 Bebyggelsens omfang og
placering
6.1
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40.

6.2
Der må højst opføres eller indrettes én beboelsesbygning.

6.3
Bebyggelse må opføres i højst 2 etager.

6.4
Bebyggelsens højde må ikke overstige 9 m.

6.5
Bebyggelsens facadehøjde må ikke overstige 7 m.

6.6
Bebyggelse må kun opføres inden for de viste byggefelter, jf. kortet.
En tilbygning til det eksisterende hus må kun opføres inden for byggefelt 1.
Ved opførelse af en tilbygning til det eksisterende hus skal der opføres en mindre mellembygning.
En mellembygning mellem det eksisterende hus og ny tilbygning må kun opføres inden for byggefelt
2.

6.7
Der må kun opføres én mellembygning i én etage.
En mellembygning placeret op til facaden af den bevaringsværdige bygning må maksimalt dække over
3,5 m af facaden.
En mellembygning placeret op til gavlen af den bevaringsværdige bygning skal have en afstand på
minimum 1,3 m til naboskel.
Placeres mellembygningen tættere end 2,5 m fra naboskel, må der ikke etableres vinduer i den facade,
der vender mod naboen.

Kommentar til 6.7
Side 10

Forslag

Lokalplan 429

Opføres en mellembygning tættere naboskel end 2,5 m, skal man særligt være opmærksom på, at
bygningsreglementets regler for brandsikkerhed overholdes.

6.8
I byggefelt 1 må gavlen mod syd ikke ligge tættere naboskel end 1,3 m.
Denne gavl må have en maksimal facadehøjde på 7 m, og der må ikke etableres vinduer i den.

6.9
Uden for de i § 6.6 fastlagte byggefelter kan der opføres garager, carporte, udhuse, pavilloner og
lignende småbygninger i 1 etage med op til 50 m2 samlet areal.
Garager, carporte, skure og lignende småbygninger kan etableres med en taghøjde på maksimalt 2,8 m
og en facadehøjde på maks. 2,5 m inden for en afstand af skel mod vej, sti og nabo på 2,5 m.

6.10
Der må ikke etableres altaner og tagterrasser i tagetagen (3. etage) på en 2-etages bygning.

6.11
Der må kun opføres altaner på 2. etage og kun på facaden mod vest.

6.12
Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 m kun opstilles
på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 m, de skal placeres i en afstand af mindst 2,5 m fra skel mod
naboejendom og mindst 10 m fra skel mod vej.
Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 m over den enkelte ejendoms højeste
bygningsdel.
Andre placeringer og udformninger af tagantenner og parabolantenner med en diameter over 1 m
kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

6.13
Uanset ovenstående bestemmelser i § 6 kan der ske genopførelse af eksisterende lovlige bygninger
med samme omfang, placering og arkitektur i form af nyt byggeri til erstatning for bygninger, som på
grund af skader efter brand, eksplosion, eller lignende særlige tilfælde ikke kan istandsættes.
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§7 Bebyggelsens udseende
7.1
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende samt omkringliggende bebyggelse og udformes således, at
der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning.

7.2
Mellembygningens tagmateriale skal være zink.
Enkelte dele af mellembygningens facader kan opføres i glas, blank mur eller som pudset eller
malet facade.

Kommentar til 7.2
Mellembygningens form og udtryk bør tilpasses den bevaringsværdige bygning, således at der
opnås en overgang mellem nyt og gammelt, der respekterer bevaringsværdierne.

7.3
Skiltning udover almindelig navne- og husnummerskilte må ikke finde sted.
Et orienteringsskilt ved liberalt erhverv i egen bolig må opsættes ved overkørslen eller/og på bygningen.
Størrelsen på et orienteringsskilt må ikke overstige 10 x 30 cm.
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§ 8 Bevaringsbestemmelser
8.1
Bygningen, der på kortbilaget er markeret som værende bevaringsværdig, må ikke nedrives, ombygges
eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder
også dør-, vinduesudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og
udformning i øvrigt.
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§ 9 Servitutter og
lokalplaner
9.1
Nærværende lokalplan er omfattet af Lokalplan 213, 364, 402, 405 og 423.
Lokalplan 213, 364 og 402 ophæves for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende
matrikelnumre: 33c, 7000a, begge Vangede, og de matrikler, der senere måtte udstykkes herfra.
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§ 10 Retsvirkninger
10.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun
udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører
heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid
med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger.
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen
skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.
En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.
Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af
lokalplanen.
Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.
Lokalplanen bestemmer, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra
kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse
forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
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Lokalplanens forhold til
anden planlægning og
lovgivning
Kommuneplan 2017
Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 6.C1 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune.
Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

Byplanvedtægter og lokalplaner
Nærværende lokalplanområde er ikke omfattet af byplanvedtægter.
Nærværende lokalplanområde er omfattet af Lokalplan 213, 364, 402, 405 og 423.
Lokalplan 213, 364 og 402 ophæves for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende
matrikelnumre: 33c, 7000a, begge Vangede, og de matrikler, der senere måtte udstykkes herfra.

Servitutter
Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der
ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse
bestemmelser, vil fortsat være gældende.
Servitutter kan indeholde bestemmelser om fredede træer, bygningshøjder, udsigt mv.

Fredning og bevaringsplanlægning
I Kommuneplan 2021 udpeges de bevaringsværdige bygninger. Alle bygninger opført før 1970 er
vurderet og placeret i en af følgende kategorier:
Høj bevaringsværdi med karakteren 1-3
Middel bevaringsværdi med karakteren 4-6 og
Lav bevaringsværdig med karakteren 7-9
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at også bygninger med middel bevaringsværdi tildelt karakteren 4
som udgangspunkt er bevaringsværdige. Det betyder, at i alt ca. 4.500 bygninger er udpeget som
bevaringsværdige i kommuneplanen.
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Inden for lokalplanområdet er 1 bygning udpeget som bevaringsværdig med karakteren 5.
Ejendommen blev i forbindelse med SAVE-registreringen tildelt denne sammenfattende
bevaringsværdi 5. Den kulturhistoriske værdi er 4 og den miljømæssige værdi 3 begrundet i, at
bygningen er en del af det gamle Vangede. Derfor har Kommunalbestyrelsen efterfølgende fundet
bygningen bevaringsværdig.
Bygningen må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens
tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i
materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.
Inden for lokalplanområdet er der ikke udpeget bevaringsværdige træer.

Klimatilpasning
Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. Udvikling og implementering af systemløsninger, der
ikke leder vandet til kloaknettet, men nyttiggør eller afleder regnvand lokalt, skal fremmes.
Anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med klimatilpasning skal være i
overensstemmelse med spildevandsplanen.
Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand, kræver det en forudgående tilladelse fra
Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Tilgængelighed og handicapforhold
Lokalplanen regulerer ikke udformning af ubebyggede arealer herunder veje, stier og
parkeringspladser, hvorfor der ikke er indsat bestemmelser om tilgængelighed og handicapforhold.

Trafikforhold og vejbyggelinjer
Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller
andre trafikale forhold på vejarealerne.

Miljøforhold
Hele Gentofte Kommune er byzone og dermed omfattet af områdeklassificeringen. Det betyder, at
jorden som udgangspunkt er lettere forurenet og jordflytninger skal derfor anmeldes til
miljømyndigheden i Gentofte Kommune.
På ejendommen Vangede Bygade 52 er der ved lokalplanens vedtagelse ikke kendskab til kortlagt
jordforurening. Grundejer har pligt til at rette henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune,
såfremt grundejer ligger inde med oplysninger om eller får kendskab til anden jord- eller
grundvandsforureningsforhold.

Naturbeskyttelse
Ejendommen er i det nordvestlige hjørne berørt af en beskyttelseslinje fra Vangede Batteri, jf.
naturbeskyttelsesloven. Vangede Batteri har fredningsnr. 3030118. Opføres der sekundær bebyggelse
inden for beskyttelseslinjen, vil det forudsætte dispensation.

Spildevand
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Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer til
spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.
I tilfælde af at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, skal regnvandet forsinkes eller på anden måde
håndteres lokalt på egen grund.
Håndtering af regnvand på egen grund kræver forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og
Miljø.

Varmeplanlægning
I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for
varmeforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.
Lokalplanområdet forsynes med naturgas, men Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har den
25. januar 2021 godkendt et projektforslag til udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte, som vil omfatte
nærværende lokalplanområde.

Kystnærhed
Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområder

Tilladelser fra andre myndigheder
Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder
end Kommunalbestyrelsen.

Ekspropriation
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse
med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for
ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med
lokalplanen.
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller
private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene
samfundsinteresser.
Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor
almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.
Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation.
Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af
ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets
"Vejledning om ekspropriation efter vejloven".
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Rammekort, der viser ramme 6.C1, der gælder for lokalplanområdet.

Billedet viser en fortidsmindebeskyttelseslinje fra Vangede Batteri, der går ind over
ejendommens nordvestlige hjørne.
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Miljøvurdering
Der er i henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter
(LBK nr. 973 25. juni 2020) foretaget en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på
miljøet. Der er gennemført en screening, og på denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil få
væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport.
Lokalplanen har karakter af bevarende lokalplan. Området består af en enkelt villagrund og et mindre
vejareal med de begrænsede byggemuligheder, som lokalplanen tillader.
De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være
status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Klagevejledning
I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) kan en afgørelse efter
miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering – i form af en miljørapport - af et
planforslag, der er udarbejdet i henhold til planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun
klages over retlige spørgsmål.
Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes på
www.naevneneshus.dk
Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.
Der kan i særlige tilfælde indgives klage udenom klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage til planbyg@gentofte.dk eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920
Charlottenlund.
Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at
klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den
anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk
Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6
måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.
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Lokalplanens midlertidige
retsvirkninger
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller
i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.
Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte
som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen
give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt
det er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggeeller anlægsarbejde.
Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse fra Miljøministeren eller en nabokommune
opretholdes.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 04.06.2021 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog
højst indtil den 04.06.2022.

Side 22

Forslag

Lokalplan 429

Status
Forslag til lokalplan 429 for Vangede Bygade 52 er:
vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 31.05.2021,
offentliggjort den 04.06.2021
i høring frem til den 20.08.2021.
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19-08-2021id:791
Indsigelse mod et punkt i lokalplanen.
Bygning på VB 52
Indsigelse mod den tilladte maximalhøjde på 9 meter.
A: Det vil virke meget malplaceret – hvis ikke decideret grotesk - med en ni meter høj
bygning stoppet ind på denne lille grund fordi der er markant disharmoni med de
nærmeste omgivelser: 1) Den eksisterende bygning på grunden er vel kun cirka 4 til 4,5
meter høj, 2) De to tilstødende parcelhuse på nabogrundene er begge langt fra ni meters
højde, 3) En sammenligning med højden på VB 46-50 er irrelevant da det er en helt
anden slags byggeri. Det fremstår som sådan meget langt fra hvad man forventer af en
lokalplan hvis en ni meter høj bygning opføres.
Jeg kan ikke undgå at tænke på hvordan dronerne fra DR og TV2 givetvis vil svæve over
området (hvis det faktisk realiseres med en ni meter høj bygning) og folk i det ganske land
vil tage sig til hovedet og le højlydt over billederne af dette besynderlige skue hvor en ni
meter høj bygning blev stoppet ind på en lille grund med et mindre fredet hus - i markant
disharmoni med omgivelserne.
Men det er værre end det.
B: Som påpeget af andre bemærkninger eller indsigelser til lokalplanen er der aspektet
med den kraftige skyggevirkning der bliver ved en høj bygning. Mest markant bliver det vel
for beboere i VB46-50 hvor de mest berørte lejligheder (og altaner) måske aldrig mere kan
få bare en eneste solstråle ind i vinterhalvåret, måske også i flere af årets måneder? Og
solskin betyder meget – eller rigtig meget - for folks trivsel! Jo højere op man kommer i
VB46-50 er skyggevirkningen formentlig mindre, men en ni meter høj bygning vil
uundgåeligt medføre en betydelig skyggevirkning for berørte lejligheder ikke alene i
stueplanet men også på første sal og på anden sal - vil jeg tro, uden at kunne præsentere
helt klare ’beviser’ i form af billeder eller præcise målinger, men det er jo ikke ligefrem
raketvidenskab (jeg har en naturvidenskabelig baggrund) og jeg taler af års erfaring med
solens skiftende gang mellem de fire årstider da jeg selv er beboer i VB46-50.
Og så snakker vi ikke om at beboerne berøves muligheden for at se ud mod haver og
boligområder for i stedet at skulle se ind på en meget nærliggende facade.
Som skrevet i en af de indsigelser, der er opslået her på siden, ønsker jeg ikke ”at
modsætte mig at vores nabo får mulighed for at lave en tilbygning, men denne bør have
en væsentligt lavere højde - af hensyn til alle de naboer i lejlighederne som vil blive
berørt.”
Konklusion.
Tilbygningens højde bør ligge relativt tæt op ad højden på den eksisterende fredede
bygnings højde og ikke medføre betydelige skyggevirkninger for nabobygninger. Og som
sådan bør højden være betydeligt mindre end ni meter.
Venlig hilsen
Heine Strømdahl
19. august 2021
Vedhæftet fil
Indsigelse vedrørende det planlagte byggeri
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Jeg ønsker at gøre indsigelse mod det planlagte byggeri.
Min indsigelse kommer på baggrund af min lejligheds placering i forhold til det planlagte
byggeri. En tilbygning af den planlagte højde på 9 meter, vil være til stor gene for mig af
følgende grunde:
1. Krænkelse af privatliv
En bygning på 9 meters højde på nabogrunden, vil krænke mit privatliv, i form af kig ind
gennem min lejligheds vinduer. Jeg benytter ofte min altan som vender mod den planlagte
bygning. Min lejlighed købte jeg i sin tid på baggrund af beliggenheden af lejligheden samt
den tilhørerne altan som ligger ugeneret. Min lejlighed har udelukkende vinduer og altan i
retning af den planlagte bygning, hvorfor det ikke vil være muligt for mig at lukke af for
indkig og samtidig modtage lys i min lejlighed.
2. Dagslysindfald
Min lejlighed er placeret så der kun er vinduer og altan mod den planlagte bygning. En
eventuel opførelse af en tilbygning på 9 meters højde, vil umuliggøre samme
dagslysindfald til min lejlighed.
3. Værdiforringelse
En bygning af denne karakter vil betyde en væsentlig værdiforringelse af min lejlighed. En
betydelig del af min lejligheds værdi er min altan, samt den sol og udsigt der er fra min
altan. Ligeledes er dagslysindfaldet i min lejlighed væsentligt. Toppen af min lejligheds
vinduer er 6 meter fra jorden, hvorfor en tilbygning på 9 meter vil fjerne en væsentlig del af
lysindfaldet, hvilket vil betyde en værdiforringelse af min lejlighed.
Med venlig hilsen
Martin Egeberg
16-08-2021id:787
Indsigelse vedr. det planlagte byggeri
Jeg ønsker at gøre indsigelse mod det planlagte byggeri.
Min lejlighed befinder sig på første sal i bebyggelsen lige ud for den planlagte tilbygning.
Da jeg udelukkende har vinduer, på denne side af bygningen, vil en tilbygning med en
højde på 9 meter betyde væsentlige ulemper for mig.
1. Manglende dagslys i lejligheden.
Da tilbygningen planlægges tæt på skel vil en bygning på 9 meter stjæle meget dagslys.
Toppen af mine vinduer har en højde på 6 meter - altså vil bygningen rage yderligere 3
meter op til stor ulempe for mig.
2. Potentielt værditab.
En bygning af førnævnte højde vil ikke kun stjæle den smule dagslys jeg får i dag. En så
massiv bygning lige ude for mine vinduer, vil betyde et potentielt værditab for mig, da det
vil skæmme både udsigt og lysindfald.
Jeg ønsker som sådan ikke at modsætte mig at vores nabo får mulighed for at lave en
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tilbygning, men denne bør have en væsentligt lavere højde - af hensyn til alle de naboer i
lejlighederne som vil blive berørt.
De bedste hilsner
Jeppe Helweg-Mikkelsen
08-06-2021id:770
Høringssvar til lokalplan 429
Novafos har ingen kommentarer til forslag til lokalplan 429, Vangede Bygade 52.
Mvh. Mette Lorenzen
04-06-2021id:768
høringssvar til lokalplanforslag 429
Planlovens § 49 fastsætter at ejer kan forlange en bevaringsværdig ejendom overtaget
mod erstatning. Dette gælder dog kun, hvis der er et væsentligt misforhold mellem
ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med lignende
beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af nedrivningsforbud.
Den nuværende bygning er på 64 m2 og ejendommen har en bebyggelsesprocent på 14.
Man vil derfor kunne have en udmærket og i høj grad tidssvarende bolig, hvis man bygger
en tilsvarende bygning på 60 -65 m2, så bebyggelsesprocenten nærmer sig de 30, hvilket
er den gældende for åben-lav i bygningsreglementet. Man må derfor forvente, at der med
det ovennævnte forslag ikke vil kunne opstå en overtagelsespligt for kommunen.
Dertil kommer det helt plan- og miljømæssige forkerte i at tillade en bygning i op til 9 (!)
m´s højde foran det bevaringsværdige hus, som drukner helt i denne fremtidige
byggemulighed. Skyggegenerne vil være voldsomme, både for den pågældende ejendom,
men også for nabobebyggelsen mod øst. Denne bestemmelse ses heller ikke at være i
overensstemmelse med Gentofte Kommunes arkitekturpolitik. Heri er det fastsat: ”at en
grundpille i arkitekturpolitikken er, at de bærende værdier i kulturarven skal sikres. De
mange fredede og bevaringsværdige bygninger i Gentofte Kommune udgør et helt unikt
udgangspunkt for bevaring og udvikling af den arkitektoniske kvalitet”. Desuden fastsætter
arkitekturpolitikken: at nyt byggeri skal tilpasses områdets karakter. Når vi bygger om eller
bygger nyt, skal helheden i området respekteres. Det handler både om størrelse,
materiale- og farvevalg, placering på grunden, indpasning i landskabet, autenticitet mv.”
I lokalplanen sættes ingen krav til ydre fremtræden. Der savnes en visualisering/ skitse
over, hvilke konsekvenser et byggeri efter lokalplanens bestemmelser vil kunne få set fra
Vangede Bygade.
Det er underligt at der ikke er nogen særlige bestemmelser for byggeriet der må opføres i
op til 2 etager / 9 m, men kun for mellembygningen. Da den nye bygning vil ligge utrolig
tæt på det bevaringsværdige hus, og desuden betegnes som en ”tilbygning” (det er lidt en
tilsnigelse når man taler om så stort et byggeri) bør der være taget stilling til hvad man
ønsker netop på dette sted.
Forslag til anden bebyggelse som både giver mulighed for en rimelig bolig samt
respekterer den nuværende bebyggelses arkitektur og det samlede miljø:
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1½ etages hus på maks. 65 m2 beliggende vinkelret på eksisterende bevaringsværdige
hus langs det vestlige skel forbundet med en let / glas bygning til dette.
Facader kan være i træ eller pudset murværk, taget skal være alm. sadeltag beklædt med
røde tegl eller sort tagpap.

/dcsk, Plan og Byg
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Michael Holst (miho)
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ane Palsberg <ap@palsbergconsulting.dk>
29. september 2021 14:16
Michael Holst (miho)
Re: Vedr. Vangede Bygade 52 lokalplanen - ønske om dialog

Hej Michael,
Tak for brevet og bekræftelsen på ændringerne i lokalplanen.
Ændringerne stemmer overens med vores aftaler fra mødet, så gå endelig videre med dette.
Dvh.
Ane
Mvh.
Ane Palsberg
22464995

Den 28. sep. 2021 kl. 15.31 skrev Michael Holst (miho) <miho@gentofte.dk>:

Kære Ane
Tak for et konstruktivt møde i dag.
Hermed sendes vedhæftet brev, som beskriver de ændringer, som vi aftalte på mødet.
Bemærkninger eller blot en bekræftelse på enighed bedes sendt på mail til mig så hurtigt, som det
kan lade sig gøre.

Med venlig hilsen
Michael Holst
Chef for Plan og Byg
Afdelings e‐mail: Plan‐Byg@gentofte.dk
Sikker mail: Gentofte@gentofte.dk
Gentofte Kommune | Plan og Byg
Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund
Rådhuset: 39 98 00 00 | Plan og Byg: 39 98 37 10 | Direkte: 39 98 31 14
Fra: Ane Palsberg <ap@palsbergconsulting.dk>
Sendt: 22. september 2021 08:39
Til: Michael Holst (miho) <miho@Gentofte.dk>
Cc: David Christian Sebastian Kreutzer (DCSK) <dcsk@gentofte.dk>
Emne: Vedr. Vangede Bygade 52 lokalplanen ‐ ønske om dialog
Hej Michael,
1

Jeg har forsøgt at ringe til dig.
Jeg vil gerne mødes med dig og David i forhold til hvordan vi kan imødekomme nogle af de
indkomne indsigelser på lokalplanen uden at vi ødelægger projektet helt.
Jeres indledende forslag til ændringer i lokalplanen vil gøre at projektet ikke kan gennemføres – og
så skal vi jo starte helt forfra. Det vil jeg være rigtig træt af.
Har I mulighed for at mødes på tirsdag morgen/formiddag med mig og min arkitekt med henblik på
at tale konkrete løsninger?
Dbh.
Ane
Med venlig hilsen
Ane Palsberg
|Palsberg Consulting| Vangede Bygade 52 |2820 Gentofte|
|Mobil: +45 22 46 49 95 | Mail: ap@palsbergconsulting.dk| Web:
http://www.palsbergconsulting.dk|

<Brev nr 2 til Ane Palsberg vedrørende ændringer i forslag til Lokalplan 429 for Vangede Bygade
52.docx>
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Høringsnotat
Dato: 5. oktober 2021
Sagsnr.: EMN-2021-05446

Høringsnotat - Lokalplan 429 for Vangede Bygade 52

Resume af indkomne henvendelser i høringsperioden med bemærkninger og sammenfatning. Ved
indsigelsesfristens udløb den 20. august 2021 havde Plan og Byg modtaget 5 høringssvar.
Bemærkningerne omhandler følgende emner:
•
•

Emne 1: Den maksimalt tilladte bygningshøjde på 9 meter, herunder skygge- og indbliksgener.
Emne 2: Kulturarven i form af det bevaringsværdige hus i nr. 52 kan ”forsvinde” bag et 9 meter højt
hus.

Emne 1
Der gøres indsigelse mod de 9 m, som det efter lokalplanforslaget er muligt at bygge i højden. Det er særligt
skyggegener, som bekymrer naboerne for stuelejlighederne i ejendommen nr. 46-50, som ligger øst for nr.
52. Samtidig anføres, at udsigten over de grønne haver forsvinder fra lejlighederne. Det bemærkes, at
lejligheder i denne ejendom kun har lysindfald og udsigt til den ene side – den side, hvor nr. 52 ligger.
Bemærkninger:
Lokalplanforslaget givet mulighed for at bygge i to etager med en maksimal facadehøjde på 7 m og en
maksimal bygningshøjde på 9 m.
Plan og Byg har på baggrund af høringssvarene meddelt ejeren af Vangede Bygade 52, at forvaltningen er
indstillet på at anbefale Kommunalbestyrelsen, at der foretages præciseringer og tilføjelser til lokalplanen,
som tager større hensyn til naboerne. Ejeren er blevet hørt om de foreslåede ændringer.
Forslagene til ændringer er følgende: Den maksimalt tilladte facadehøje mod øst reduceres til 6,5 m, der
fastlægges en maksimal facadehøjde på 7 m mod vest, en ny hovedbygning i Byggefelt 1 skal udføres som
enten fladt tag eller med ensidig taghældning, og der tilføjes endelig en bestemmelse om, at den østlige
facade i stueetagen kun må udgøres af maksimalt 35 % vinduesflade og på førstesalen kun må udgøres af
maksimalt 25 % vinduesflade.
Ejeren har meddelt Gentofte Kommune, at der ikke er bemærkninger til ændringsforslagene.
Emne 2
Der bliver argumenteret for, at Gentofte Kommunes arkitekturpolitik bl.a. har til formål at sikre kulturarven,
hvilket anføres ikke at ske fyldestgørende, hvis der bygges et 9 m højt byggeri som tilbygning til det
bevaringsværdige hus, der er ca. 5 m højt.
Bemærkninger:
Hovedformålet med lokalplanen er netop at sikre kulturarven, da bondestuehuset gøres bevaringsværdigt ved
planens endelige vedtagelse. Med de under Emne 1 anbefalede bestemmelser, som regulerer højden på ny
bebyggelse, vil nybyggeri tage hensyn til den nære beliggenhed til den eksisterende bevaringsværdige
bygning.

Oprettet af: David Kreutzer (DCSK)
Afdeling: Plan og Byg
Dato: 6. oktober 2021

Sagsnr: EMN-2021-05446
Side 1 af 2

Plan og Byg foreslår endvidere, at der indsættes en minimumsafstand mellem den eksisterende
bevaringsværdige bygning og en ny bygning i Byggefelt 1.
Ændringsforslag:
Ingen.
Sammenfatning
Høringen har givet anledning til følgende ændringsforslag i Lokalplan 429:
•
•
•
•
•
•
•
•

Forslagets § 6.4 om maksimalt tilladte bygningshøjde på 9 m udgår.
Forslagets § 6.5 om maksimalt tilladte facadehøjde på 7 m udgår.
Ny § 6.4 Facade mod øst må ikke overstige 6,5 m.
Ny § 6.5 Facade mod vest må ikke overstige 7,0 m.
Ny § 6.6 Tag på bygning inden for Byggefelt 1 skal opføres som enten fladt tag eller med ensidig
taghældning.
Ny § 6.7 Afstanden mellem bygning i Byggefelt 1 og bevaringsværdig bygning skal minimum være
1,9 m målt fra ydervæg til ydervæg.
Ny § 6.8 Inden for Byggefelt 1 må vinduesfladen i den østlige facade i stueetagen og førstesalen
maksimalt udgøre henholdsvis 35 % og 25 %.
Efterfølgende numre på paragraffer konsekvensrettes.

Oprettet af: David Kreutzer (DCSK)
Afdeling: Plan og Byg
Dato: 6. oktober 2021
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Dette dokument blev genereret af

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Mikkel Beedholm <mib@khr.dk>
17. marts 2021 19:48
Michael Holst (miho)
Kresten Krogsgaard-Jensen; Thomas bendt Madsen
Brogårdsvej 40 _ Skitseforslag til igangsættelse af lokalplanproces

Kære Michael
Hermed fremsendes, som aftalt på møde den 11.marts 2021, volumen- og skitseforslag til ny bebyggelse på
Brogårdsvej 44-48, for igangsættelse af lokalplanproces.
Forslagets program er på 3000m2, forretning og boliger, ekskl. kælder på 2000m2. I forhold til den eksisterendes
bebyggelses ad hoc udbyggede karakter,
er forslaget tegnet ud fra bygherrens ønske om en bebyggelse der giver et byrums- og arkitektoniskløft til
lokalområdet.
En flot forretning og high-end seniorboliger i ét funktionelt og arkitektonisk greb.
Giv blot en melding, såfremt du måtte have spørgsmål til det fremsendte.

Med venlig hilsen
Mikkel Beedholm
Partner, Arkitekt MAA
Kreativ direktør
mib@khr.dk
+45 41 21 70 62
KHR Architecture
Kanonbådsvej 4b
1437 København K
+45 41 21 70 00
Følg KHR
Web – LinkedIn – Facebook
Denne email fra KHR Architecture A/S indeholder information, som kan være fortroligt samt ophavsretligt beskyttet.
Informationen er udelukkende beregnet for modtageren og brug af informationen af andre er ikke tilladt. Hvis De
har mistanke om at have modtaget denne email ved en fejltagelse, henledes opmærksomheden på at videregivelse
af oplysningerne, kopiering, distribution eller brug af indholdet af emailen ikke er tilladt, og vi beder Dem venligst
underrette afsenderen omgående. På forhånd tak.
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BILHUS OG SENIORBOLIGER
BROGAARDSVEJ 44 -48
Eksisterende bygning - Ved ankomst fra GentoŌe StaƟon og sydøst

Krogsgaard Jensens bilhus - Set fra den anden side Brogårdsvej

Foto fra stedet SØEN
SØEN

Set fra sydvest med de to eksisterende bygningsvoluminer

GentoŌe Sø - Set fra lyskrydset
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BROGÅRDSVEJ 44- 48 | SENIORBOLIGER OG BILHUS | VOLUMEN OG SKALA

Set fra hjørnet Brogårdsvej / Ermelundsvej dannes et klassisk svungent
hjørne, der følger vejens kurve og løber op langs Brogårdsvej mod Stationen. Forretningen er åben og synlig og samtidig tilpasset villakvarterets
stemning.

BROGÅRDSVEJ

4

Set fra hjørnet af Søtoften og Brogårdsvej viger townhousene tilbage fra
vejprofilet, så hele bebyggelsen indpasses i forhold til det åbne kig ned
langs den dalende Brogårdsvej

COPYRIGHT KHR ARCHITECTURE MARTS 2021

BROGÅRDSVEJ 44- 48 | SENIORBOLIGER OG BILHUS | PROGRAM

Program og areal

•

Etage 1+ 2 Boliger / Townhouses 2000m2

•

Etage 0: Bilhus ca. 1000m2

•

Etage -1: Parkering ca. 2000 m2
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BROGÅRDSVEJ 44- 48 | SENIORBOLIGER OG BILHUS | TAG OG SKALA

Facadens forsætninger er i sammenhæng med
de mange karnapper og udestuer der er et
gennemgående motiv i området
bygningstypologi

Bebyggelsens højde harmonerer med den
omgivende bebyggelse.
Forskydningerne i facaden giver en
varieret kontour mod himmelen og nedbryder
lejlighedsfacaden i en genkendlig villa skala

7

COPYRIGHT KHR ARCHITECTURE MARTS 2021

BROGÅRDSVEJ 44- 48 | SENIORBOLIGER OG BILHUS | VOLUMEN OG SKALA

Bilhus
Parkforbindelse
GentoŌe Sø

Byrum

Hjørnets åbne danner en horisontal visuel kobling til parken
i forlængelse ned til Gentofte sø. Bebyggelsens terrassering
giver en moduleret overgang mellem bygning og landskab,
offentligt og privat.
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BROGÅRDSVEJ 44- 48 | SENIORBOLIGER OG BILHUS | BILFORHANDLER OG ADGANGSFORHOLD

BILHUSETS GLASFACADE LIGGER TILBAGE I FORHOLD TIL BYRUMMET.
PÅ DENNE MÅDE FREMHÆVES BILERNE PÅ EN ELEGANT MÅDE. DEN
Kælder Bilhus

UDKRAGEDE BUEDE BRYSTNING MARKERER DEN SÆRLIGE FUNKTION I
STUEN, SAMTIDIGT SOM DEN UDGØR EN INTEGRERET DEL AF BYGNINGEN.

Boliger indgang
Bilhus indgang

P-kælder boliger
Bilhus indkørsel
Boliger indgang
Bilhus Hovedindgang
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BROGÅRDSVEJ 44- 48 | SENIORBOLIGER OG BILHUS | BOLIGERNE

STUE

“ DEN VINKELFORMEDE PLAN GIVER BOLIGERNE GODE
MULIGHEDER FOR LYSINDFALD OG UDSYN UDEN
INDKIGSGENER ”
“BYGNINGENS VOLUMEN VÆVER SIG IND I
OMGIVELSERNE VED DET DOBBELTHØJE UDERUM,
DER DANNER EN SEMIPRIVAT, BLØD, ZONE MOD
OMGIVELSERNE.”

1. SAL
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Boligtype 2
Boligtype 1

K/F

Fælles taghave

Boligtype 3

ã¦ 1 - Ê½®¦Ù
Ý»½ υ:ωττ
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Passage

Nedkørsel P-kælder

Kilde
sortering

Indgang Boliger 2

Have
Kontorer

Biludstilling

Indkørsel Bilhus

Indgang Bilhus

Indgang Boliger 1

Hovedindgang
Bilhus

ã¦ 0 - ®½«çÝ
Ý»½ υ:ωττ
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Nedkørsel P-kælder

Teknik

Have

Parkering

Teknik

44 - pladser

Lager Bilhus

ã¦ -1 - ÖÙ»Ù®Ä¦Ý»½Ù
Ý»½ υ:ωττ
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Have

Have

SÓãÊ¥ãÄ

Have

Fælles taghave

Have

Brogårdsvej

Have

BOLIGER

BOLIGER

BILHUS
KÆLDER - PARKERING

PRINCIPSNIT

BÙÊ¦ÙÝò¹
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Vedlagte skitseforslag er KHR Architectures ejendom og må ikke kopieres eller videredistribueres Ɵl tredje person, uden forudgående skriŌlig aŌale med KHR Architecture. Da der er tale om et skitseprojekt, tages der forbehold for opfyldelse af planlov,
kommuneplaner, endelige myndighedsgodkendelser, landmåleropmålinger, miljø- og
geotekniske forhold, ingeniørberegninger, m.m.
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Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Georg Sandersen (georg@famsandersen.dk)
Bemærkninger til projekt for ny bebyggelse på Brogårdsvej 44 og48
08-09-2021 15:16

Det fremlagte projekt virker meget spændende. Rigtig mange ting er tænkt igennem.
Når et nyt byggeri opføres et sted, der er fyldt udbygget, vil der være mange forhold der skal tages hensyn til.
Indledningsvis skal det bemærkes, at Brogårdsvej ikke er en udpræget villavej. Bebyggelsen er meget blandet og
vejen er også i et vist omfang en gennemfartvej.
Den bestående bygning er lovlig, selvom bebyggelsesprocenten overstiger det normale for Gentofte kommune (25%).
Et andet problem er skyggevirkninger, idet byggeriet i den nordlige ende bliver højere end i dag og vil derfor skygge
for nabo.
Hvis charmen for Gentofte Kommune skal bevares er det vigtigt at der i forbindelse med nybyggeri ikke sker en
fortætning. Bebyggelsesprocenten må ikke blive højere end i dag.
Derfor er det indlysende, at den nuværende bebyggelsesprocent accepteres, men ikke udvides. Højden af byggeriet
mod Brogårdsvej syntes acceptabel, henset til de blandede byggerier i øvrigt, men højden på det bagvedliggende
byggeri bør være lavere.
Her grænsers der direkte op til et villakvarter. Kunne man ikke forstille sig, at der kun er en etage på den del af
byggeriet, der vender væk fra Brogårdsvej.
Dette bare nogle betragtninger i håb om at der kommer en spændende bygning, men indenfor rammerne, som vi
kender dem i dag.
Med venlig hilsen
Georg Sandersen
Formand for Gentofte Sogns Grundejerforening

1

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

bjerre-nielsen@privat.dk
19. september 2021 11:16
Plan og Byg; Michael Holst (miho); Jura
Indsigelse imod TOYOTA byggeprojekt Brogårdsvej 44-48 indsendt af Søtoften
41 ejere.
Indsigelses imod TOYOTA projekt Brogårdsvej 44-48 fra Søtoften 41 - endelig
version.pdf

Kære Plan-Byg,
Vi fremsender hermed en indsigelse imod byggeplanerne på Brogårdsvej 44-48.
Studer den vedhæftede indsigelse grundigt.
I det vedhæftede fremgår selve indsigelsen indeholdende en grundig visuel analyse af
konsekvenserne for Søtoften 41. Bebyggelsen er langt mere indgribende i området end det
fremgik på det "indledende borgermøde" og faktik er vi nu af den overbevisning at projektet som
forelagt er direkte misvisende og ikke længere bør udgøre et beslutningsgrundlag for kommunen
eller dens borgere.
Jeg vil gerne have et møde med kommunen om sagen. Jeg vil også gerne invitere Byg-Plan (eller
hvem der måtte være beslutningstagere) til møde på Søtoften 41 for at forklare konsekvenserne.
Bliver byggeplanerne realiseret vurderer vi at Søtoften 41 værdi bliver halveret og Søtoften 41 vil
herefter ikke være et sted vi ønsker at bo da vi reelt kommer tkil at bo i en "baggård" med indkig
fra 3 niveauer og unde sollys.
Det er i den forbindelse meget svært at forstå at der ikke har været initieret en dialog fra
kommunen om procedure for kompensation for de negative konsekvenser. TOYOTA har heller
ikke initieret dialog med naboerne.
Jeg håber inderligt at kommunen snart formelt afviser forslaget. Og jeg vil hermed opfordre
kommunen til at udarbejde en lokalplan for vores villakvarter som fastsætter rammerne for
områdets udvikling.
Med venlig hilsen
Mette & John Vincent Bjerre-Nielsen
Søtoften 41
e-mail: bjerre-nielsen@privat.dk
mobil (john): 40722314.
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Søtoften 41 ejere indgiver hermed indsigelse imod TOYOTA byggeprojekt; Brogårdsvej 44-48.

Som det fremgår af de efterfølgende skitser bliver Søtoften 41 voldsomt negativt påvirket, hvis projektet realiseres som skitseret.
Søtoften 41 får massivt indkig fra en sammenhængende altan i 1 sals højde og fra vinduer i 2 sals højde fra 8 rækkehuse og intet sted på grunden er længere privat.
Der vil blive etableret en offentlig passage med indkig i skel imod syd og vest, hvor der i dag ikke er en passage.
Der kommer ingen sol på grunden i størstedelen af året.
Vi ønsker ikke at bo i huset, hvis projektet realiseres da beliggenheden herefter bedst vil kunne beskrives som ”en baggård”.
Vi forventer at ejendomsværdien forringes med op til 50%, hvilket vil medfører et skønnet tab på op til 5 mio. kr. – familien bliver dermed insolvent.
Søtoften 41 ønsker en afklaring fra kommunen af, hvorledes et sådan tab kompenseres af kommunen / Bygherre.
Kommunen og TOYOTA er velkommen til at købe vores hus til markedsværdi – fra før byggeplanerne blev offentliggjort.
Området under Brogårdsvej 44 og Søtoftens vestlig beliggende huse er fugtig engjord der ligger ned til ”fæstningskanalen” (Ermelundsvej). Vi må derfor forvente pilotering og
vi frygter at vores hus sætter sig og revner. Det har sat sig én gang da fæstningskanalen blev tilkastet i 1923.
Vi oplever ikke at byggeriet passer ind i villakvarteret med familier i fine og velholdte villaer opført i første tredjedel af 1900 tallet.
Vi oplever ikke at projektet passer ind i nærhed til Gentofte sø og ”en grøn kommune med grønne villaveje og grøn natur.”
TOYOTA ejerkreds har ikke på noget tidspunkt henvendt sig for at indlede en dialog eller for at informere om projektet. Det har Gentofte kommune i øvrigt heller ikke, til trods
for at det forelagte projekt har indlysende negative konsekvenser for Søtoften 41’ ejere. Projektet, som det er fremlagt kommunen, er misvisende og udgør ikke et retvisende
grundlag for kommune eller kvarterets beboere til at træffe beslutning ud fra.
Vi ønsker ikke at der bliver udarbejdet forslag til lokalplansændring på det nuværende grundlag. Vi ønsker derimod at kommunen omgående udarbejder en lokalplan for
området der afspejler en sammenhængende plan for vores villakvarters udvikling – herefter kan TOYOTA søge igen indenfor lokalplanens rammer.
Alternativ:
Generelt ønsker vi blot at TOYOTA, som alle andre naboer overholder kommuneplan og lokalplaner samt bygningsreglementet. Vi vurderer at det er muligt at lave en alternativ
plan, som giver TOYOTA den ønskede udvidelse af forretningen indenfor ”aftrykket” af den nuværende bygningstæthed og bebyggelsesprocent. Eks. Kunne Brogårdsvej 48
omdannes til en lav (4 meter høj) diskret udstillingsbygning der sammenbygges med den nuværende bygning. Renoveres Brogårdsvej 44 nænsomt vil det samlet set forskønne
området. Projektet vil kunne gennemføres for 1/10 af det nuværende budget og gennemføres uden at TOYOTA behøves at holde lukket.  Der er et mere attraktivt alternativ.

Med venlig hilsen
John Vincent Bjerre-Nielsen & Mette Bjerre-Nielsen
Søtoften 41
e-mail: bjerre-nielsen@privat.dk
mobil: 40722314 (John)

Indsigelse imod TOYOTA
byggeprojekt Brogårdsvej 44-48.
Der er i det følgende kun anvendt arkitektens egne tegninger fra det ”indledende borgermøde” den 6/9-2021.
Formålet er at visualisere konsekvenserne for Søtoften 41.
Tegningerne er ikke blevet ændret eller manipuleret.
Forklaringer eller tilføjelser er tydeligt anført ”i skala” med rød.

Indsigelsen er indsendt af Søtoften 41 ejere:
Mette & John Vincent Bjerre-Nielsen.

Fra 8 af rækkehusene er der
vinduer i 2. sals
højde, hvorfra
man kan se
indover vores
have.
”Haven”/ altanen
ligger kun 2,5
meter fra skel, i 1.
sals højde. Altanen
strækker sig langs
hele byggeriet ind
imod Søtoften 41
og giver indkig.

Der etableres en
passage (sti) som
forbinder Søtoften
og Ermelundsvej.
Den går langs skel
som benyttes af
nye beboere og
offentligheden.

Nr. 41
Nr. 43

skel (1,8m højt?)

Søtoften

”Snit” set fra Ermelundsvej igennem vores ejendom. Afstande og højder er i korrekt skala.
Med blå er anført mål fra egen grund som er brugt til forholdsmæssigt at beregne byggeriets mål. Bemærk at terrænet falder ned imod S-togsbanen.

skel
Indkig fra vinduer
fra 2-sal

Søtoften 41

ca.4 m

Indkig fra
Passage

6 m (fast mål)

ca. 5,8 m

Indkig fra altan
fra 1-sal
ca.8 ,5 m
ca.8 ,5 m
ca.6,7 m

ca.10 m

Person på ca. 1,8 m

Person på ca. 1,8 m

ca. 11,8 m

Eksempel på hvor
lav kanten på
altanen er

Person på ca. 1,8 m

Person på ca. 1,8 m

2,5 m
ca. 7,5 m

• Fra vinduerne i 2. sals højde ser man henover tagryggen på vores hus og man vil kunne se indover
hele vores grund (og hele kvarteret).
• Fra ”haven” og blot 2,5 meter fra skel er der indkig fra en højde svarende til midten af vores tagryg.
Også herfra overser man hele vores grund. ”Haverne” er én stor sammenhængende altan.
• Rækkehusene ser indover vores syd- og vestvendte terrasser, hvor vi opholder os.
• Rækkehusene har indkig igennem alle vores vinduer og døre, som vender mod syd og vest.
• Fra passagen vil høje personer kunne overse vores forhave, baghave og hus.

×

Søtoften 41

• En passage fører til en indgang til rækkehusene og forbinder Søtoften med Ermelundsvej.
• Passagen har offentlig adgang.
• Hvis passagen er i niveau med Søtoften og Ermelundsvej vil den mod vest (×) være beliggende 1
meter over vores haveniveau.
• Er muren i skel kun de lovpligtige 1,8 meter vil høje personer kunne kigger indover vores have og
hus i hele passagens forløbet.

Søtoften 41

Sammenfattende
konklusion

•
•
•
•
•

Rød linje; Passagen der ligger til skel giver indkig og trafik fra beboere og offentligheden.
Blå linje indikerer indkig fra den lange altan fra 6-7 meter højde beliggende kun 2,5 meter fra skel.
Gul linje indikerer indkig fra vinduespartier i 10-13 meters højde fra i alt 8 boliger.
Søtoften 41 får ikke sol på grunden det meste af året fra kl. 11 og til solen går ned. Bolig og have vil ligge skygge.
Alle dele af vores grund, vores terrasser (syd og vest) og alle vinduer mod syd og vest bliver fuldkommen eksponeret.

Projektets reelle
negative
indvirkning på
villakvarteret er
godt skjult i den
præsentation der
blev forelagt
beboere og
kommunen.

41

41

41

41
41

I dag har vi gode naboforhold – og det ønsker vi fortsat at have.

Søtoften 41

TOYOTA Brogårdsvej 44-48 projekt;

Nej tak
Nr. 41
Nr. 43

Skel (1,8m højt?)

Søtoften
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Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Christian Wenzel (CWE@domstol.dk)
VS: Indsigelse mod projekt til ny bebyggelse på Brogårdsvej 44 og 48
20-09-2021 10:37

Til Gentofte kommune.
Jeg sender vedhæftet min indsigelse mod projekt til ny bebyggelse på Brogårdsvej 44 og 48.
Med venlig hilsen
Christian Wenzel
Søtoften 49
2820 Gentofte
51340254
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Gentofte, den 17. september 2021

Jeg gør herved indsigelse mod den foreslåede udvidelse af Krogsgaards Automobiler på Brogårdsvej i
Gentofte og den foreslåede opførelse af 17 lejeboliger i tre etager.
Jeg kan tilslutte mig vejens øvrige beboeres opfattelse af, at den økonomiske gevinst, der vil indebære for
Krogsgaard, afspejler et endnu større tab for os, der har bolig i nærheden. Vores ejendomsværdi vil falde,
og der vil være store gener, både i forbindelse med indblik, udsigt, trafik og trængsel.
Ud over disse rimelighedsbetragtninger, har jeg også følgende juridiske overvejelser:

Forholdet mellem lokalplan, kommuneplan og lovgivning
Det er min opfattelse, at det ansøgte på en række punkter vil stride mod kommuneplanens generelle
bestemmelser såvel som rammebestemmelser og redegørelse, ligesom den på nogle punkter vil give
problemer i forhold til anden lovgivning. Det er derfor min opfattelse, at kommunen ikke bør tillade det, jf.
planlovens § 13, stk. 1.

Udlagt til boligområde
Vores vej er omfattet af plannr. 5.B46, som efter kommuneplanen er udlagt til boligområde, jf. planlovens §
11 b, stk. 1, nr. 1. Området er derimod ikke, jf. planlovens § 11 b, stk. 1, nr. 7, udlagt til butiksformål, og der
er ikke i kommuneplanen fastsat noget bruttoetageareal for Krogsgaard Auto.
En så væsentlig udvidelse af en bilforhandler falder uden for denne anvendelse, navnlig da der som her er
tale om forhandling af særligt pladskrævende genstande, som normalt ikke bør tillades i et boligområde, og
hvor anvendelsen vil stride mod det overordnede formål med området.
For området gælder en bebyggelsesprocent på 25 i maksimalt 2 etager med en højeste bygningshøjde på 9
meter. Det ansøgte i tre etager vil medføre en betragtelig overskridelse af byggehøjder og vil give en meget
massiv væg til gene for alle vejens beboere med udsynsgener og med indblik direkte ned i folks haver. En
sådan udvidelse vil stride mod principperne for områdets planlægning og medføre sådanne gener for øvrige
ejendomme, at det ikke lovligt kan gennemføres.

Fortætning af boligområdet
I kommuneplanen anføres følgende om fortætning af boligområdet:
”Fortætning i villaområder
Den hyppigst forekommende fortætningsmulighed vil bestå af indretning af flere boliger i
en bestående villaejendom, nyopførelse af dobbelthuse og udstykninger.
Kommunalbestyrelsen har et generelt ønske om at opretholde store villagrunde, således at
der ikke sker en fortætning og for at sikre en landskabelig grøn karakter og bevare
herlighedsværdien.
Grunde til villabebyggelse må derfor ikke udstykkes med et grundareal på mindre end 800
m² til enfamiliehuse.”
Dette krav følger også af kommuneplanens rammer for vores område, hvorefter der gælder, at der på en
villagrund kun må opføres én beboelsesbygning. Der må tillige ikke ske udstykning af grunde mindre end

800 m2. Da der er tale om villagrunde, vil en ombygning til opførelse af 17 beboelsesbygninger stride mod
kommuneplanen.

Liberalt erhverv
Liberalt erhverv tillades normalt ikke i et beboelsesområde. I rammerne for kommuneplanen gælder for
tilladelse til liberalt erhverv følgende:
- at erhvervet drives af beboerne af boligen (gælder ikke for områder, hvor kommuneplanen giver mulighed
for erhverv i 50 % af boligen),
- at erhvervet etableres i et enfamiliehus,
- at erhvervslokalerne etableres i direkte forbindelse med en bolig, dog kun i rum, der i henhold til
byggeloven kan godkendes til beboelsesrum,
- at det areal, der indrettes og udnyttes til liberalt erhverv eller lignende, normalt ikke er større end 50 m2
og normalt ikke er større end 25 % af den enkelte boligs etageareal (gælder ikke for områder, hvor
kommuneplanen giver mulighed for erhverv i 50 % af boligen),
- at udnyttelsen til liberalt erhverv eller lignende ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer
ejendommens karakter af beboelsesejendom og/eller områdets karakter af boligområde.
Det er altså en forudsætning for liberalt erhverv, at det sker sådan, at når man bor i huset, kan man også få
tilladelse til at drive erhverv fra huset. Jeg har forstået, at netop fordi der er en beboelsesejendom knyttet
til bilforhandleren, er der givet tilladelse til denne. Hvis det planlagte byggeri opføres, vil betingelserne for
erhverv i ejendommen ikke længere være opfyldt. Desuden vil det planlagte forslag indebære, at erhvervet
udvides fra en til to matrikler, uden at betingelserne for at drive erhvervet fra ejendommene er opfyldt.
Dertil kommer, at der er tale om særligt pladskrævende erhverv, som allerede er til gene for området, om
som normalt ikke tillades i et boligområde. Jeg er ikke bekendt med baggrunden for, at man har fået
tilladelse til at drive erhvervet fra, hvad der i gamle dage var et parcelhus, for udvidelse af byggeriet til langt
over 25 % af boligarealet og for fravigelse af bebyggelsesprocenten, men en yderligere udvidelse til at
omfatte begge matrikler kan ikke lovligt gennemføres.

Del af område med bevaringshensyn
Området er i kommuneplanen udlagt som et område med særlige bevaringshensyn. Det er derfor også i
planen fastlagt, at der kun kan ske udstykning af en stor villagrund, såfremt det vurderes, at den
pågældende grund ikke indgår i en særlig sammenhæng - det kan eksempelvis være landskabeligt,
kulturhistorisk eller bevaringsmæssigt.
De pågældende matrikler er en del af området omkring Gentofte Sø og er en del af den udstykning, der
fandt sted omkring 1920’erne. Det er et område, som er karakteriseret med lav, åben bebyggelse i 1½ plan,
og kommunen har foretaget store bestræbelser på at fastholde dette udtryk og den sammenhæng, der er
mellem bebyggelserne. Opførelsen at det ansøgte byggeri vil ødelægge dette områdes karakter. Man må
også her tage i betragtning, at hvis man tillader dette byggeri, vil der ikke være sagligt grundlag for at
nægte andre tilsvarende byggerier langs hele Brogårdsvej/Ermelundsvej. Det vil være helt ødelæggende for
den landskabelige og kulturhistoriske sammenhæng, der er i boligområdet.

Del af risikoområde klimahensyn
Det følger af planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 19, at arealer, der er i væsentlig risiko for oversvømmelse, skal
friholdes for ny bebyggelse.

Området er efter kommuneplanen del af risikoområde klimahensyn. Dette er en følge af de store
problemer, der har vist sig med oversvømmelser efter skybrud og utilstrækkelige kloakledningsnet til at
afvikle vandet.
Om området anføres i Kommuneplanen:
”Ermelundsvej
Berører området Ermelundsvej, Jægervangen og en del af Søndersøvej. Området består af
etageejendomme og villaer.
Området er særlig sårbart over for skybrudshændelser og rammes allerede ved en 20årshændelse i 2012, dvs. der er 5 % risiko hvert år for, at området oversvømmes.
Området er udvalgt, da der er særlig mange værdier, der bliver berørt, jf. risikokortet.”
Kommunen har om risikovurderingen anført følgende i Kommuneplanen:
”Der er fokus på håndtering af de kommende ændringer i nedbørsmønstre for at mindske
belastningen i kloaknettet, herunder håndtering af kraftige regnhændelser. Klimatilpasning
skal ske ved løbende at vurdere det aktuelle risikobillede og de muligheder, der ligger i
tværgående løsninger. Formålet er at opnå størst mulig synergi med øvrige planer og
projekter.
…
De øgede regnmængder vil give mere afstrømning fra veje og befæstede arealer i byen.
Kraftig nedbør kan medføre oversvømmelse af kældre, infrastrukturanlæg såsom kloaker,
veje, jernbaner og tunneler. Kraftige storme kan belaste huse og broer.”
En belastning på yderligere 17 husstande vil forværre denne problematik og vil stride mod de hensyn, som
fremgår af kommuneplanen, og mod planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 19.
Det bemærkes i øvrigt, at det følger af planlovens § 11, stk. 4, nr. 5, at der ikke kan planlægges i strid med
en kommunal risikovurdering efter lovbekendtgørelse 2017-09-22 nr. 1085 om vurdering og styring af
oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. Jeg går ud fra, at når området i Kommuneplanen er optaget
som risikoområde, er det fordi det er medtaget i den risikoplan, som kommunen efter
risikovurderingslovens § 6 skal udarbejde.

Gentofte Sø
Som jeg har forstået det, ligger ejendommen mindre end 150 meter fra søbeskyttelseslinjen omkring
Gentofte Sø og mindre end 300 meter fra skovbeskyttelseslinjen omkring Brogårds Mose.
Byggeriet vil derfor være i strid med naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 17. Dette er ikke kun et formelt
problem, da byggeriet vil tårne op over alt eksisterende byggeri og skæmme udsigten hele vejen rundt om
søen. Byggeriet bør derfor heller ikke af denne grund tillades.
Om søens vand anføres i Kommuneplanen:
”Gentofte sø opfylder kravene til ”God økologisk tilstand” og "God kemisk tilstand" på
grund af det klare vand og en udbredt og varieret bundvegetation. Derfor skal søen også
fremover leve op til denne tilstand, da vandområderne ikke må forringes.”

Om disse begreber fremgår:
”Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende type
overfladevandområde udviser niveauer, der er svagt ændret som følge af menneskelig
aktivitet, men afviger kun lidt fra, hvad der normalt gælder for denne type overfladevand
under uberørte forhold.”
Kommunen har ikke foretaget nogen vurdering af byggeriet eller den yderligere miljømæssige belastning,
som 17 yderligere boliger og en udvidelse af bilforretningen vil medføre, herunder under hensyn til EU’s
vandrammedirektiv.
Gentofte Sø og Brobæk Mose er endvidere et Natura 2000 område. Om dette anføres i Kommuneplanen:
”Områderne skal beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg m.v.,
der kan forringe den biologiske mangfoldighed og spredningsmulighederne for de vilde
planter og dyr.”
Der er efter min opfattelse tale om en byfortætning med tilsvarende øget belastning af Natura 2000området, som vil forringe den biologiske mangfoldighed og spredningsmulighederne for de vilde planter og
dyr.

Trafikstøj og -afvikling
For områder udlagt til boligformål og lignende (støjfølsom anvendelse) skal det sikres, at områdets primære
opholdsarealer ikke belastes med et støjniveau over 58 dB fra vejtrafik, og 66 dB fra jernbanetrafik.
Etablering af dette byggeri vil væsentligt belaste området med yderligere trafikstøj. Der foreligger ikke
målinger eller beregninger af denne betydning.
Søtoften er en lille vej, hvor trafikken alene tjener beboerne. Det vil ikke være forsvarligt, hvis den skal
tjene til trafikafvikling af 20 yderligere husstande. For Brogårdsvej gælder, at der allerede nu om morgenen
og eftermiddagen er kø, som strækker sig længere end Søtoften. Når det store byggeri på Brogårdsvej er
færdigt, vil trafikbelastningen øges yderligere. Hvis dertil kommer 17 nye husstande og øget trafik til
bilforhandleren, vil dette have store konsekvenser for trafikken.

Jeg beder i øvrigt om aktindsigt i den tilladelse, som Krogsgaard Auto har til at drive erhverv fra deres
ejendom, herunder tilladelser til byggeprocent, nærhed til skel og yderligere planlægning, som muliggør
bilforhandling fra deres ejendom.

Med venlig hilsen
Christian Wenzel
Søtoften 49
2820 Gentofte
Tlf. 51340254
christianwenzel@mail.dk
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Gentofte Kommune
Plan og Byg
plan-byg@gentofte.dk

23. september 2021

Indsigelse mod planlagt byggeri, Brogårdsvej 44-48
Vi vil gerne gøre indsigelse mod det byggeri, som Krogsgaard-Jensen ønsker at gennemføre. Det foreslåede
byggeri vil påvirke området i en sådan grad, at vores indsigelse indeholder mange punkter. Punkterne listes
nedenfor i ikke prioriteret rækkefølge.

Bebyggelsesprocent
Vi har tidligere ansøgt kommunen om at udnytte vores
tagetage, som ville resultere i ca. 28% bebyggelse – vi fik
afslag med begrundelsen ”at kommunen ikke ønskede at
give tilladelsen, som ville give en fortætning af byggeriet”.
Der er allerede i dag en høj bebyggelsesprocent på
Brogårdsvej 44-46 – den har været der i rigtig mange år,
og er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Men i det mindste
kan vi sikre, den ikke øges, og at Brogårdsvej 48 forbliver.
I det præsenterede forslag ønskes matriklerne sammenlagt med en samlet bebyggelsesprocent på over 200
– det hører simpelthen ikke hjemme i et parcelhuskvarter. Billedet fra arkitektens materiale viser tydeligt,
hvordan byggeriet stikker ud i forhold til de omkringliggende parcelhuse og slet ikke passer ind.
I tillæg hertil må der være lige regler for alle i området, og det ønskede byggeri vil i den grad give en
fortætning af byggeriet.

Kommuneplan/Lokalplan/Tinglysninger
De generelle planer for parcelhuskvarterer i Gentofte tillader bebyggelse i 9 meters højde, og maksimalt
kælder plus 2 etager. Der er også generelle begreber som skrå byggelinjer, der skal overholdes.
Det beskrevne byggeri overskrider samtlige af disse grænser, hvilket igen understreger at det ikke bør
tillades.

Byggeriets højde, lysforhold og indkig
Byggeri i 3 etager findes ikke i det
umiddelbare nærområde, og med
planlagte 11,5 meter i østligt hjørne
stigende mod det vestlige hjørne i
krydset (minimum 1 meter højere), vil
byggeriet give kraftige gener til naboer
på alle sider, da det vil rage væsentlig
højere op end noget nuværende.
Ligeledes vil byggeriet rage op i en
meget lang ubrudt linje.
Især naboer på nord-siden vil blive udsat for skygge og manglende lysindfald, hvilket vil henligge deres
haver i skygge det meste af dagen.
Vi er selv naboer på sydsiden, og vil primært blive udsat for direkte indkig fra byggeriets mange lejligheder
og altaner mod Brogårdsvej. Der vil være direkte indkig til vores køkken, soveværelse og have. Ligeledes vil
vores udkig blive stærkt begrænset, så vi nærmest skal læne os ind over køkkenbordet for at se himlen over
byggeriet.
Dette kan vi naturligvis ikke leve med. Vi købte vores hus, fordi det er beliggende i et grønt område med
masser af lys og luft omkring os – og med en klar forventning om at de gældende
lokalplaner/kommuneplaner for et parcelhuskvarter ville tilsikre, at dette ville være gældende også i
fremtiden.

Bevaringsværdigt
Villaen Brogårdsvej 48 er en typisk Gentoftevilla, og i virkeligheden det mest autentiske på Brogårdsvej 4448. Den vil skulle lade livet for en arkitektur, som ikke passer ind i området. Det vil være trist, og
kommunen burde sikre at det ikke sker, men at den bevares - gerne ved tilladelse til liberalt erhverv, som
der tidligere har været i villaen.

Trafik
Der er allerede rigelig trafik på Brogårdsvej, og en udvidelse af bilforretning med ekstra boliger vil kun gøre
det værre. Mængden af trafik vil blive øget, men det er andre udfordringer, som vil give de største
problemer.

Ind-/udkørsel fra parkeringskælder til Ermelundsvej i et kryds, der i forvejen giver trafikale udfordringer,
især i morgentrafikken. Udkørslen vil ligge meget tæt på busstop, og der vil være meget dårlige
udsigtsforhold i forhold til cykelsti og fortov. Ligeledes er der udpræget kødannelse fra Ermelundsvej mod
Brogårdsvej, som kun vil blive forværret med dette byggeri.
Vi har boet ved krydset i mere end 20 år, og oplever jævnligt uheld med biler og værre… uheld med
cyklister og fodgængere. Både udkørsel fra parkeringsanlæg, og den massive facade mod
Brogårdsvej/Ermelundsvej vil forringe udsigtsforholdene og potentielt forværre trafiksikkerheden med flere
uheld til følge.

Arkitektur og Udseende
Som tidligere nævnt passer det beskrevne byggeri ikke ind i det generelle udtryk for området, både på
grund af højden og det massive udtryk og volumen.
Smag er individuelt, men med vores øjne, har arkitekten valgt at fokusere væsentlig mere på at maksimere
antallet af boliger og størrelsen på disse end at fokusere på et byggeri, som passer ind i områdets karakter.
Selvom bygherre gerne vil sælge ideen som nyskabende og et løft for området, er vi lodret uenige i den
betragtning. Byggeriet er decideret grimt og hører ikke hjemme der.

Gentofte – Grøn kommune
Den generelle offentlige holdning er at bevare og
udbygge grønne områder, tilsikre at matrikler ikke
overbygges for at sikre bedst mulige forhold for
nedsivning af øgede regnmængder. Et byggeri med
200% bebyggelse går den stik modsatte retning, og
det kan ikke være i kommunens interesse. Området
syd for Ermelundsvej er i forvejen plaget ved større
regnskyl, og vil ikke have gavn af byggeriet på den
front.
Gentofte Sø og Brobæk mose er en af kommunens
grønne perler – det burde være i alles interesse at
sikre, at tilstødende byggerier passer bedst muligt ind
i omgivelserne, så vi bevarer denne perle.
Billederne her er et hjemmelavet forsøg på at
visualisere før og efter udsigten fra søens nordlige
hjørne, da arkitekt materialet ikke indeholder noget
retvisende på det område. Det viser med al
tydelighed, hvor massivt byggeriet vil fremstå, og
skæmme det generelle indtryk, som vil møde de
mange mennesker som dagligt går tur i området.

Hvis det mod forventning skulle blive til noget
Tanken er skræmmende!!
Som nabo er der nogle indlysende spørgsmål som dukker op:
-

-

Værditab. Det er åbenlyst, at byggeriet vil have en negativ påvirkning på ejendomsværdierne i
området. Er det noget kommunen vil kompensere for, eller vil det være civile søgsmål mod
bygherre eller kommune, der er vejen frem?
Byggeprocessen. Den enorme parkeringskælder, der planlægges, vil kræve en meget dyb fundering,
hvilket nemt kan medføre problemer for de nærmeste naboer. Vores grunde er i forvejen meget
påvirkede af højt grundvand, skybrud etc. og vi er meget nervøse for, om fundering og spunsning vil
resultere i sætningsskader på de omkringliggende ejendomme

Alternativer
Det er oplagt at tænke i alternativer, og vi vil benytte lejligheden til at anbefale og kommentere på et par
stykker.
Bygherre havde selv et alternativ 1 med på økonomiudvalgets første behandling i august 2020 – nemlig at
Brogårdsvej 48 anvendes til liberalt erhverv og der etableres nogle ekstra p-pladser på grunden. Dette
forslag vil sikre bevarelse af ejendommen Brogårdsvej 48, samt det generelle udtryk for området, og
endelig undgå alle de punkter, som vi laver indsigelser imod.
Den generelle trend for bilforretninger er, at de bliver færre - færre fordi folk skal bestille deres bil på
nettet – de forretninger, der bliver tilbage, er rene showrooms, som typisk er placeret i industriområder
eller områder med lignende arkitektur og erhverv og uden at være til gene for beboere. Man ser det
samme for VW i Ordrup, som har lignende ønsker, dog uden udvidelse af forretningen men en nedlæggelse.
Det får tankerne hen på, at Krogsgaard-Jensen ikke ønsker at bevare forretningen på sigt, men gerne vil
have udvidelsen for at stå bedre ved salg eller udlejning til en anden type erhverv. Derfor er det ekstremt
vigtigt, at eventuelle tilladelser gennem en lokalplan tilsikrer, at forretningen ikke kan anvendes til
dagligvarebutik eller lignende formål med mange kunder og ekspeditioner.
Bebyggelsesprocenten er en vigtig parameter. Den er som tidligere nævnt allerede høj i dag (ca. 61% på
Brogårdsvej 44-46) – her må kommunen tilsikre, at den nuværende procent bliver det absolutte
maksimum, og at der ikke gives dispensation til forøgelse. Det betyder også, at Brogårdsvej 48 ikke må
overstige de generelle 25% og at en eventuel sammenlægning af matriklerne skal tage højde for disse, så
der ikke tillades 61% på tværs af hele området.
Det bedste alternativ, som vi også skrev i debatindlæg i Villabyerne 6. september. Nedlæg bilforretningen
og flyt den til et område, hvor der ligger andre bilforretninger (evt. Lagergårdsvej eller anden kommune).
Byg eller genetabler de oprindelige villaer på 44 og 46 så de passer ind i området. Eller etabler nogle mindre
rækkehuse i 2 plan som overholder lokalplanen og stadig maks. en bebyggelsesprocent som i dag.

Med venlig hilsen
Sidsel og Morten Bromose
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Kære Plan og Byg
Kære chef for Plan og Byg Michael Holst,
Vedlagt fremsendes hermed indsigelse mod projektet til ny bebyggelse på Brogårdsvej 44-48.
I bedes bekræfte modtagelsen af denne.
På forhånd tak.
Mvh
Sander & Merete Fynboe
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Gentofte Kommune
Plan og Byg
Plan-by@gentofte.dk
Gentofte d. 27/9-21

Indsigelse mod TOYOTA-byggeriet Brogårdsvej 44-48, 2820 Gentofte

Undertegnede gør hermed indsigelse mod det af Krogsgaard-Jensen foreslået byggeri på
Brogårdsvej 44-48. Byggeriet vil gøre graverende indgreb på vores villa og hele området ved
Gentofte Sø, og derfor ønsker vi at gøre denne indsigelse.
Hjørnet, med den gamle villa og Toyota-forretning, trænger uden tvivl til en opgradering. Villaen
er slidt efter mange år som institution, og Toyota-forretningen er decideret arkitektonisk grim,
med blinkene skilte og udhæng der ikke passer til den oprindelige villa. Det er derfor naturligt at
en ansvarlig ejer ønsker at der skal ske ændringer på matriklerne. Det er dog langt fra naturligt at
sådanne ændringer, udelukkende skal optimere antallet af kvadratmeter på de to matrikler til det
ekstreme, uden omtanke for de villaer der blev bygget i kvarteret for over 100 år siden (vores egen
villa er 106 år gammel).
Når en kommune vælger at overveje at tage et område op til Lokalplans-ændring, er det typisk for
at gøre et område tidssvarende og sikre dets fremtid. Det bør altid være formålet med Lokalplansændringer, at de skal gøre området bedre i sin helhed, ikke dårligere. Lokalplans-ændringerne skal
ALTID give tilbage til byen og området, ALDRIG tage fra områdets kvaliteter, udelukkende for at
gøre en isoleret matrikel økonomisk bedre. Det vi ser i Krogsgaard-Jensen’s forslag er, fuldstændig
ensidigt i form af at der tages fra området, i en grad ikke set i kommunen før. Der gives intet
tilbage til området.
Krogsgaard-Jensen’s matrikler er allerede i dag præget af en tæthed, anvendelsesform og højde,
som vi øvrige borgere i området ikke har ret til. Matriklerne stikker derfor allerede i nuværende
form ud i forhold til resten af området. Enhver ny Lokalplan bør derfor fra kommunens side,
tilstræbe at trække matriklerne tilbage til de begrænsninger andre borgere i området er underlagt.
Man bør selvfølgelig IKKE give Krogsgaard-Jensen mulighed for at gøre forskellen til området
endnu større end den allerede er i dag.

Vi ser følgende specifikke problemer med byggeriet:
Højde:
Det nuværende forlag med 1.000 kvadratmeter bilforretning med en stor butiks-højde og 17
Townhouses i 2 etager der ovenpå, komme byggeriet op i en højde på 12 meter eller mere. Denne
højde vil være gældende på næsten hele området, fremfor i dag hvor kun en mindre del af
nuværende bebyggelse nærmer sig denne højde.
Beboerne vil fra deres Townhouses have frit udsyn til alle rum i vores hus. Dette lige fra vores
børne- og soveværelser, vores badeværelse samt køkken og stue og faktisk det meste af vores
have. Vores nuværende privatliv vil kun kunne bevares med nedrullede gardiner døgnet rundt.
Matriklernes formål:
En 1.000 kvadratmeter bilforretning hører ikke hjemme i et villakvarter i 2021. Krogsgaard-Jensen
har i dag omkring 500 kvadratmeter, hvilket man kan overveje at lade dem fortsætte med. Vi
indstiller dog til kommunen at søge inspiration fra den type liberale erhverv, der er tilladt
nærmere Gentofte Station, hvor erhverv som kontor, restaurant, tapet-forretning og frisør er
tilladt. En bilforretning passer ikke ind i området. Kommunen har tilladt at bilforretningen er her i
nuværende form i dag, men det betyder ikke at den skal have lov til at fordobles, og dermed
signifikant øge denne type erhverv i et villakvarter.
Trafik:
Der er i dag meget trafik på Brogårdsvej pga. 3 skoler og 3 institutioner, samt tilkørsel til
motorvejen. Så at presse vejen yderligere, uden samtidig også at kende konsekvensen af
højhusbyggeriet ved Niels Steensenvej / Brogårdsvej, er ikke hensigtsmæssigt. At KrogsgaardJensen ligeledes ønsker en parkeringskælder med nedkørsel lige ved T-krydset, er til stor fare for
trafikken, gående, cyklende som kørende. T-krydset er i forvejen ofte udsat for farlige situationer,
specielt med cykellister.
Tæthed og området:
Det arkitektoniske i byggeriet passer ikke ind i kvarteret. Der er ikke indtænkt arkitektonisk
sammenspil med nærområdet ind i planen. Området er domineret af gamle bevaringsværdige
villaer, og det foreslåede byggeri respekterer ikke dette, og spiller ikke ind i denne sammenhæng.
Arkitekterne bag, har udelukkende haft for øje at maksimere antallet af boliger og størrelsen på
disse, således at man opnår en bebyggelsesprocent på 200% (vi andre borgere skal holde os på
max 25%). Arkitektur er selvfølgelig en smagssag, men man ser heldigvis oftere og oftere at
kommuner tager en aktiv stillingstagning til arkitektur og sammenhæng med nærområdet. Vi
indstiller til at Gentofte Kommune ligeledes her sætter en retning for, hvordan arkitekturen bør
søge at passe ind i de bevaringsværdige nabovillaer.
Gentofte Sø og Brobækmose er en af Gentofte kommunens få grønne perler – det burde derfor
være i alles interesse at sikre at tilstødende byggerier passer bedst muligt ind i omgivelserne, så vi
bevarer dette.

Vi indstiller derfor til Gentofte Kommune, at nuværende forslag afvises blankt, og at KrogsgaardJensen kun vil kunne komme igennem med Lokalplans-ændringer, der maximalt har nuværende
kvadratmeter bolig og erhverv, højdemeter, skyggepåvirkninger og trafikgener.

Venlig hilsen
Merete Skytte Fynboe & Sander Fynboe
Brogårdsvej 43
2820 Gentofte
mereteskytte@gmail.com / 53 56 24 25
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Kære kommunalbestyrelse,
Vi vil gerne anmode om 5 minutters af jeres tid.
Vi beklager at måtte gøre dette, men vi kan ikke gennemskue den demokratiske procedure for
lokalplansændrigner i kommunen så vi henvender os derfor til jer.
Årsagen er, at såfremt planerne gennemføres vil vores familie blive insolvente - vi vil miste op til
halvdelen af vores ejendoms værdi af årsager som vi ikke har indflydelse på i en proces vi ikke er
involveret i.
Skim det vedhæftede visuelle materiale om projektets negative indvirkning på Søtoften 41. Som vi
dokumenterer er projektgrundlagets indvirkning på villakvarteret direkte misvisende og bør ikke
udgøre et beslutningsgrundlag.
VI håber snart at projektet afvises officielt af kommunen.
Med venlig hilsen
Mette & John Vincent Bjerre-Nielsen
Søtoften 41
e-mail: bjerre-nielsen@privat.dk
mobil (John): 40722314
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Søtoften 41 ejere indgiver hermed indsigelse imod TOYOTA byggeprojekt; Brogårdsvej 44-48.

Som det fremgår af de efterfølgende skitser bliver Søtoften 41 voldsomt negativt påvirket, hvis projektet realiseres som skitseret.
Søtoften 41 får massivt indkig fra en sammenhængende altan i 1 sals højde og fra vinduer i 2 sals højde fra 8 rækkehuse og intet sted på grunden er længere privat.
Der vil blive etableret en offentlig passage med indkig i skel imod syd og vest, hvor der i dag ikke er en passage.
Der kommer ingen sol på grunden i størstedelen af året.
Vi ønsker ikke at bo i huset, hvis projektet realiseres da beliggenheden herefter bedst vil kunne beskrives som ”en baggård”.
Vi forventer at ejendomsværdien forringes med op til 50%, hvilket vil medfører et skønnet tab på op til 5 mio. kr. – familien bliver dermed insolvent.
Søtoften 41 ønsker en afklaring fra kommunen af, hvorledes et sådan tab kompenseres af kommunen / Bygherre.
Kommunen og TOYOTA er velkommen til at købe vores hus til markedsværdi – fra før byggeplanerne blev offentliggjort.
Området under Brogårdsvej 44 og Søtoftens vestlig beliggende huse er fugtig engjord der ligger ned til ”fæstningskanalen” (Ermelundsvej). Vi må derfor forvente pilotering og
vi frygter at vores hus sætter sig og revner. Det har sat sig én gang da fæstningskanalen blev tilkastet i 1923.
Vi oplever ikke at byggeriet passer ind i villakvarteret med familier i fine og velholdte villaer opført i første tredjedel af 1900 tallet.
Vi oplever ikke at projektet passer ind i nærhed til Gentofte sø og ”en grøn kommune med grønne villaveje og grøn natur.”
TOYOTA ejerkreds har ikke på noget tidspunkt henvendt sig for at indlede en dialog eller for at informere om projektet. Det har Gentofte kommune i øvrigt heller ikke, til trods
for at det forelagte projekt har indlysende negative konsekvenser for Søtoften 41’ ejere. Projektet, som det er fremlagt kommunen, er misvisende og udgør ikke et retvisende
grundlag for kommune eller kvarterets beboere til at træffe beslutning ud fra.
Vi ønsker ikke at der bliver udarbejdet forslag til lokalplansændring på det nuværende grundlag. Vi ønsker derimod at kommunen omgående udarbejder en lokalplan for
området der afspejler en sammenhængende plan for vores villakvarters udvikling – herefter kan TOYOTA søge igen indenfor lokalplanens rammer.
Alternativ:
Generelt ønsker vi blot at TOYOTA, som alle andre naboer overholder kommuneplan og lokalplaner samt bygningsreglementet. Vi vurderer at det er muligt at lave en alternativ
plan, som giver TOYOTA den ønskede udvidelse af forretningen indenfor ”aftrykket” af den nuværende bygningstæthed og bebyggelsesprocent. Eks. Kunne Brogårdsvej 48
omdannes til en lav (4 meter høj) diskret udstillingsbygning der sammenbygges med den nuværende bygning. Renoveres Brogårdsvej 44 nænsomt vil det samlet set forskønne
området. Projektet vil kunne gennemføres for 1/10 af det nuværende budget og gennemføres uden at TOYOTA behøves at holde lukket.  Der er et mere attraktivt alternativ.

Med venlig hilsen
John Vincent Bjerre-Nielsen & Mette Bjerre-Nielsen
Søtoften 41
e-mail: bjerre-nielsen@privat.dk
mobil: 40722314 (John)

Indsigelse imod TOYOTA
byggeprojekt Brogårdsvej 44-48.
Der er i det følgende kun anvendt arkitektens egne tegninger fra det ”indledende borgermøde” den 6/9-2021.
Formålet er at visualisere konsekvenserne for Søtoften 41.
Tegningerne er ikke blevet ændret eller manipuleret.
Forklaringer eller tilføjelser er tydeligt anført ”i skala” med rød.

Indsigelsen er indsendt af Søtoften 41 ejere:
Mette & John Vincent Bjerre-Nielsen.

Fra 8 af rækkehusene er der
vinduer i 2. sals
højde, hvorfra
man kan se
indover vores
have.
”Haven”/ altanen
ligger kun 2,5
meter fra skel, i 1.
sals højde. Altanen
strækker sig langs
hele byggeriet ind
imod Søtoften 41
og giver indkig.

Der etableres en
passage (sti) som
forbinder Søtoften
og Ermelundsvej.
Den går langs skel
som benyttes af
nye beboere og
offentligheden.

Nr. 41
Nr. 43

skel (1,8m højt?)

Søtoften

”Snit” set fra Ermelundsvej igennem vores ejendom. Afstande og højder er i korrekt skala.
Med blå er anført mål fra egen grund som er brugt til forholdsmæssigt at beregne byggeriets mål. Bemærk at terrænet falder ned imod S-togsbanen.

skel
Indkig fra vinduer
fra 2-sal

Søtoften 41

ca.4 m

Indkig fra
Passage

6 m (fast mål)

ca. 5,8 m

Indkig fra altan
fra 1-sal
ca.8 ,5 m
ca.8 ,5 m
ca.6,7 m

ca.10 m

Person på ca. 1,8 m

Person på ca. 1,8 m

ca. 11,8 m

Eksempel på hvor
lav kanten på
altanen er

Person på ca. 1,8 m

Person på ca. 1,8 m

2,5 m
ca. 7,5 m

• Fra vinduerne i 2. sals højde ser man henover tagryggen på vores hus og man vil kunne se indover
hele vores grund (og hele kvarteret).
• Fra ”haven” og blot 2,5 meter fra skel er der indkig fra en højde svarende til midten af vores tagryg.
Også herfra overser man hele vores grund. ”Haverne” er én stor sammenhængende altan.
• Rækkehusene ser indover vores syd- og vestvendte terrasser, hvor vi opholder os.
• Rækkehusene har indkig igennem alle vores vinduer og døre, som vender mod syd og vest.
• Fra passagen vil høje personer kunne overse vores forhave, baghave og hus.

×

Søtoften 41

• En passage fører til en indgang til rækkehusene og forbinder Søtoften med Ermelundsvej.
• Passagen har offentlig adgang.
• Hvis passagen er i niveau med Søtoften og Ermelundsvej vil den mod vest (×) være beliggende 1
meter over vores haveniveau.
• Er muren i skel kun de lovpligtige 1,8 meter vil høje personer kunne kigger indover vores have og
hus i hele passagens forløbet.

Søtoften 41

Sammenfattende
konklusion

•
•
•
•
•

Rød linje; Passagen der ligger til skel giver indkig og trafik fra beboere og offentligheden.
Blå linje indikerer indkig fra den lange altan fra 6-7 meter højde beliggende kun 2,5 meter fra skel.
Gul linje indikerer indkig fra vinduespartier i 10-13 meters højde fra i alt 8 boliger.
Søtoften 41 får ikke sol på grunden det meste af året fra kl. 11 og til solen går ned. Bolig og have vil ligge skygge.
Alle dele af vores grund, vores terrasser (syd og vest) og alle vinduer mod syd og vest bliver fuldkommen eksponeret.

Projektets reelle
negative
indvirkning på
villakvarteret er
godt skjult i den
præsentation der
blev forelagt
beboere og
kommunen.

41

41

41

41
41

I dag har vi gode naboforhold – og det ønsker vi fortsat at have.

Søtoften 41

TOYOTA Brogårdsvej 44-48 projekt;

Nej tak
Nr. 41
Nr. 43

Skel (1,8m højt?)

Søtoften

From:
Sent:
To:
Subject:

Til:
Fra:
Titel:
Sendt:

PLANBYG <plan-byg@gentofte.dk>
23. september 2021 15:20
Michael Holst (miho)
Vs: Objection to construction project Brogårdsvej 44-48 (GK Id nr.: 529940)

Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Paolo Formenti (pformenti@gmail.com)
Objection to construction project Brogårdsvej 44-48
22-09-2021 13:29
Dear Plan-Byg,
I hereby object to the proposal that has been submitted for approval regarding Brogårdsvej 44-48 .
It is a extremely invasive and a gross intervention in our area, which characterizes the entire area's overall
expression and the reason why we as citizens love the area.
It is a massive proposed building that far exceeds the normal rules in both height and percentage of
buildings, particular in our area. I am also concerned about the strain that the increase in both households
and cars in my immediate area will give rise to. Has this been considered from an environmental and
sustainability perspective?
Should the Gentofte Municipality, contrary to expectations, choose to approve the proposal, I see it as an
expression that the Municipality cares more about an individual's business benefit than about hundreds of
citizens' objections and protests.
It will basically make me insecure as a citizen, because it potentially means that the local plans that we as
citizens consider valid (and must follow to the letter) can be overwritten with a stroke of the pen. It will simply
violate my sense of legal security and my confidence that the Municipality is acting in the interests of
Gentofte's citizens.
Sincerely
Paolo Formenti
CL Ibsens Vej 44

-All the best,
Paolo Formenti
+45 61140614
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From:
Sent:
To:
Subject:

Til:
Fra:
Titel:
Sendt:

PLANBYG <plan-byg@gentofte.dk>
23. september 2021 15:32
Michael Holst (miho)
Vs: Krogsgaards byggeri på Brogårdsvej 44-48 (GK Id nr.: 529948)

Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Anders Krøll (akrol@dtu.dk)
Krogsgaards byggeri på Brogårdsvej 44-48
23-09-2021 10:04

Kære Plan & Byg,
Som genbo til det projekterede byggeri vil jeg gerne anmode at projektet i dets nuværende form ikke accepteres, og
at der således ikke udarbejdes ny lokalplan.
Byggeriet er gigantisk og ganske enkelt voldsomt i forhold til det eksisterende, og i forhold til nabohuse og området
generelt. For mig personligt vil det medføre direkte indkig i have/terrasse samt at samme vil ligge i skygge af
byggeriet fra eftermiddag og frem. Dette vil medføre en voldsom forringelse af privatliv og anvendelsesmuligheder af
de udearealer som tilhører min bolig.
Som borger i Gentofte Kommune har jeg stor tillid til at politikere varetager min sikkerhed og at jeg kan have tillid til at
de forhold som omgiver min ejendom ikke ændres i et så massivt og voldsomt omfang som det vil være tilfældet hvis
Krogsgaards byggeri godkendes i dets nuværende form. Når man foretager en disposition som et køb af fast ejendom
sker det naturligvis ud fra de fra de forhold som er kendt og efter vurdering af disse, jeg har derfor stor tillid til at mine
interesser som borger og skatteyder i kommunen sikres af de politikere som er valgt til at varetage disse blandt meget
andet.
Med venlig hilsen,
Anders Krøll
Søtoften 20 B
2820 Gentofte
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From:
Sent:
To:
Subject:

Til:
Fra:
Titel:
Sendt:

PLANBYG <plan-byg@gentofte.dk>
23. september 2021 15:48
Michael Holst (miho)
Vs: Indsigelse mod byggeprojekt Brogårdsvej 44-48 (Krogsgaard-Jensen A/S)
(GK Id nr.: 529956)

Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
msrasmus@mail.tele.dk (msrasmus@mail.tele.dk)
Indsigelse mod byggeprojekt Brogårdsvej 44-48 (Krogsgaard-Jensen A/S)
23-09-2021 13:40

Kære Plan – byg,
Dette er en indsigelse mod byggeprojekt Brogårdsvej 44-48, hvis konsekvens vil give helt uoverskuelige Trafikale og
Støjproblemer for beboerne på brogårdsvej og i bolig kvarteret omkring Tjørnegårds skolen samt, de ca. 15 Børne og
ældre institutioner der ligger i området - Ved station – Ermelundsvej – Tjørnegårdsvej – Søtoften – C.L Ibsensvej .
Brogårdsvej kan ikke klare mere trafik og støj end det niveau vi allerede har i dag – Brogårdsvej er en skole
og intuitions vej !! nu må det glade vanvid stoppe !!.
Med det godkendte bygge projekt på Niels Steensen vej kommer der en yderligere belastning fra 6 bolig blokke i 6
Etager og med 25 ungdoms boliger samt 60 Familie boliger. Dertil kommer Krogsgaard – Jensen A/S Projektet,
som vil betyde yderligere 17 Familieboliger i 2 etager, samt en udvidelse af Bil Huset med ca. 40% til 1000 m2 show
room, kontorer og til hørende værksteder. Alt i alt med disse 2 projekter er der tale om samlet ca. 80 nye familier
svarende til 320 personer + 25 ungdoms boliger, samt 40 % flere medarbejdere hos Krogsgaard Jensen og 40 %
flere leverandører og interessenter - samlet svarende til ca. 400 – 450 flere personer mere i trafikken hver dag.
Dertil kommer en forøget biltrafik / kunder til det planlagte bilhus - som vil indskrive deres biler om morgenen. Alt
dette betyder en mere end en fordobling af støjniveau på brogårdsvej til muligvis 6 dB - som så overskrider den
vejledende støj grænse på 58 dB. ( Se i øvrigt lokal plan 406 Niras Miljørapport der anbefaler forøgede støj tiltag. )
Dertil kommer de sikkerheds aspekter for vore børn, gamle og handikappede som er en del af trafikken. Alt dette bør
betyder at Brogårdsvej bør converteres til stille vej med bump og permanent 40 km og dette ville være passende.
Mine børn går på Tjørnegårds skolen, som har måtte indføre forskudt møde tid om morgenen for at man kan afvikle
det trafikale på rimelig vis. Vi taler nu om at lave et kompromis for at kunne opføre et Bilhus, klods op af Gentofte sø,
og på bekostning af en sikker skole og institutions vej.
Så er der alt det bløde:
- Giver det mening at bygge et bilhus 20 meter fra Gentofte sø ? burde Krogsgaard - Jensen A/S ikke blot finde en
lokation hvor andre store professionelle bilhuse ligger ? og sælge grunden til kommunen til et fremtidig rekreativt
område, som på Gentoftegade ved Biblioteket.
- Krogsgaard – Jensen A/S ville formentlig ikke få godkendt at bygge et nyt bilhus på lokationen - hvis det ikke blot er
fordi de har ligget på lokationen i mange år – i øvrigt er projektet en bekvem måde at få etableret en evt. ny miljø
oprydning og analyse efter de mange års bil værksteds aktiviteter, med potentielle olie og kemikalie udsivninger blot
10 meter fra Gentofte sø ? og man tænker bare skal den type industri bare forsætte her ? .
Så er der alt det Hårde:
- Jeg har over de sidste 15 år boet op af Brogårdsvej og kun oplevet ukritisk forøgelse af støj og trafik på Brogårdsvej
over årene og har nu måtte flytte min terrasse fra forhaven til baghaven pga. støj. Ingen i kommunen tænker eller
planlægger i helheder.
- Da Gentoftegade ved biblioteket blev ombygget og blev smallere, blev resultatet at meget trafik blev presset over
på Brogårdsvej. Ingen i Kommunen informerede os beboere om dette og i særdeleshed at det fakta, at nu kom alle
udryknings køretøjer til kun at bruge Brogårdsvej døgnet rundt 24/7. Gentofte Brandvæsen betjener omegns
kommuner og denne trafik går gennem Brogårdsvej, med 10 tons stige biler i høj hastighed PÅ EN SKOLEVEJ.
Denne trafik blev ligeledes forøget da Politistationen blev flyttet til Ørnegårdsvej og sammenlagt med Nordsjællands
politi.
- derudover er det fakta at afkørslen ved genbrugsstationen til Motorvej ring 3 blev åbnet betød det ligeledes mere
trafik gennem Brogårdsvej.
1

- Det er KAOS lignede tilstand på hele Brogårdsvej i tidsrummet 0730 – 0900 med trafik til Gentofte station - Biler –
busser – tog busser – renovations biler og alternativer elcykler – brede elcykler – el løbehjul – Racer cykler –
knallerter alt sammen med op til 45 km i timen på cykel stien. Alt dette på en skolevej. Og intet er reguleret.
Jeg ser meget frem til det videre forløb .
Med venlig hilsen
Michael Schou Rasmussen
C. L. Ibsensvej 23 b
MBA,Ba.
+4540501782
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From:
Sent:
To:

Subject:

Til:
Fra:
Titel:
Sendt:

PLANBYG <plan-byg@gentofte.dk>
22. september 2021 09:53
Anne Sofie Faarkrog (annf); David Christian Sebastian Kreutzer (DCSK); Helle
Petersen (hep); Jonas Bromand Fuchs (JBF); Jonna L. Vestergaard (jve); Jorge Soto
Gonzalez (jsg); Lis Jensen (LNE); Mette Melcher (metm); Michael Holst (miho)
Vs: Indsigelse imod byggeprojekt Brogårdsvej 44-48 (GK Id nr.: 529520)

Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Lotte Formenti (lotteformenti@gmail.com)
Indsigelse imod byggeprojekt Brogårdsvej 44-48
21-09-2021 19:29

Til Plan og Byg,
Jeg vil hermed gøre indsigelse mod det forslag der er fremsendt til godkendelse vedr Brogårdsvej 44-48.
Det er et voldsomt invaderende og skæmmende indgreb i vores område, som præger hele områdets samlede udtryk
og grunden til, at vi som borgere holder af området. Det er en enorm kolos, der både i højde og bebyggelsesprocent
langt overstiger de normale regler. Jeg er dertil bekymret for den belastning, forøgelsen af både husstande og biler i
mit nærområde, forslaget vil give anledning til.
Skulle Kommunalbestyrelsen imod forventning vælge at godkende forslaget, ser jeg det som et udtryk for, at
Kommunalbestyrelsen kerer sig mere om én erhvervsdrivendes forretning end om hundredevis af borgeres
indvendinger og protester. Det vil grundlæggende gøre mig utryg som borger, fordi det potentielt betyder, at de
lokalplaner, som vi som borgere anser for gældende (og selv skal følge til punkt og prikke) med et pennestrøg kan
overskrives. Det vil ganske enkelt krænke min retssikkerhedsfølelse og min tillid til, at Kommunalbestyrelsen handler
i Gentoftes borgernes interesse.
Mvh
Lotte Formenti
C L Ibsens Vej 44
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From:
Sent:
To:

Subject:
Attachments:

Til:
Fra:
Titel:
Sendt:

PLANBYG <plan-byg@gentofte.dk>
22. september 2021 13:08
Anne Sofie Faarkrog (annf); David Christian Sebastian Kreutzer (DCSK); Helle
Petersen (hep); Jonas Bromand Fuchs (JBF); Jonna L. Vestergaard (jve); Jorge Soto
Gonzalez (jsg); Lis Jensen (LNE); Mette Melcher (metm); Michael Holst (miho)
Vs: Indsigelse mod planlagt byggeri, Brogårdsvej 44-48 (GK Id nr.: 529627)
Indsigelse mod planlagt byggeri, Broga°rdsvej 44-48.pdf

Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Gitte Wellendorf Pedersen (gitte.wellendorf@gmail.com)
Indsigelse mod planlagt byggeri, Brogårdsvej 44-48
22-09-2021 12:48

Hej,
Jeg sender hermed en indsigelse mod det planlagt byggeri, Brogårdsvej 44-48
Bekræft venligst modtagelse af indsigelsen
Kind Regards
Gitte Wellendorf Pedersen
+45 5366 0935

1

Gentofte

22. september 2021

Gitte og Jens Pedersen
Brogårdsvej 41
2820 Gentofte
gitte.wellendorf@gmail.com // 5366 0935

Gentofte Kommune
Plan og Byg
plan-byg@gentofte.dk

Indsigelse mod planlagt byggeri, Brogårdsvej 44-48
Vi ønsker ar gøre indsigelse mod byggeriet på Brogårdsvej 44-48, som KrogsgaardJensen planlægger at gennemføre. Vi mener at byggeriet vil påvirke området i en
væsentlig og forringende grad, hvorfor vi ønsker at gøre indsigelse.
Der er i forvejen en for høj bebyggelsesprocent på matriklen, hvilket vil blive udvidet
til 200%. Til sammenligning er de omkringliggende parceller underlagt en
bebyggelsesprocent på max 25%. Denne mastodont, vil være en markant udvidelse
at den eksisterende bygning, som pt svarer til et mindre parcelhus som ligger på
taget af den nuværende bilforretning.
At man ønsker at udvide med mere erhverv, end den allerede malplacerede
bilforretning, midt i et beboelsesområde, giver ingen mening. Industribyggeri hører til
i et industrikvarter,
og er bestemt ikke noget man bør udvide. Vælger man at ændre lokalplanen danner
det præcedens for sådanne byggerier, der vil ændre den fine karakter af ældre
bygninger i Gentofte kommune. Dette er ud fra den forudsætning at regler er lige for
alle, så hvis dette byggeri godkendes, er der intet til hinder for at man dermed kan
ændre hele kvarteret med store bygninger med en bebyggelsesprocent på 200%
ned til søen og de omkringliggende veje.
De generelle planer for parcelhuskvarterer i Gentofte tillader bebyggelse i 9 meters
højde, og maksimalt kælder plus 2 etager. Der er også generelle begreber som skrå
byggelinjer, som skal overholdes. Dette beskrevne byggeri overskrider samtlige af
disse grænser, hvilket igen understreger at det ikke bør tillades.
Som det ses nu er det en ældre bygning med skrå tage, der giver et fint view og
tilladelse til at de omkringliggende parceller kan se blå himmel. Med det nye byggeri
vil man se en mastodont, der strækker sig massivt over Brogårdsvej, da det ikke

Gentofte

22. september 2021

udelukkende er den eksisterende bygning der skal bygges om, men flere parceller
samt fuld udnyttelse af hele matriklerne.
Da vi selv er naboer på sydsiden, vil vi primært blive udsat for direkte indkig fra
byggeriets mange lejligheder og altaner mod Brogårdsvej. Derudover vil vores udsigt
til blå himmel forsvinde og i stedet kigge ind i en stor blok. Der vil være direkte indkig
til vores stue, spisestue og to soveværelser, samt vores have. Dette er ikke en
løsning vi ønsker at leve med. Da vi købte vores hus for 3 år siden, flyttede vi fra
København, da vi ønskede at bo i et mere grønt område, uden direkte indkig til vores
privatliv. Vi havde en forventning om at at de gældende lokalplaner/kommuneplaner
for et parcelhuskvarter, ville tilsikre at dette ville være gældende i fremtiden også, så
det er skræmmende og skuffende at dette overhovedet er kommet så langt.
Den nuværende ville som ligger på hjørnet mellem Brogårdsvej og Ermelundsvej
(Brogårdsvej 48) er en ældre fin ville som passer ind i det omkringliggende miljø. At
rive denne villa ned, til fordel for moderne townhouses og et erhvervsbyggeri er en
katastrofe. Det er en være trist udvikling, og kommunen burde sikre at det ikke sker,
gerne ved tilladelse til liberalt erhverv, som der tidligere har været i villaen.
Der er allerede rigelig trafik på Brogårdsvej, og en udvidelse af bilforretning med
ekstra boliger vil kun gøre det værre. Vi oplever ofte at ikke kunne komme ud fra
vores indkørsel,
Da en kæmpe lastbil som skal levere biler parkere foran vores hus/indkørsel og
derefter forlader lastbilen. Ydermere må det antages at der kommer mere trafik i den
nye udvidede bilforretning, ellers vil det være en meget dårlig forretning, som vil
genere yderligere trafik på en i forvejen belastet vej. På denne vej er der børn og
voksne som skal til og fra skole, institutioner og fritidsaktiviteter.
Mængden af trafik vil blive øget, hvilket vil give udfordringer med en ind/udkørsel fra
parkeringskælder til Ermelundsvej, i et kryds der i forvejen giver trafikale
udfordringer, især i morgentrafikken. Udkørslen vil ligge meget tæt på busstop, og
der vil være meget dårlige udsigtsforhold ift. cykelsti og fortov. Ligeledes er der
udpræget kødannelse fra Ermelundsvej mod Brogårdsvej, som kun vil blive forværret
med dette byggeri.
At Gentofte slår sig op på at være en grøn kommune er forpligtende. Vi har en
masse grønne områder omkring med Gentofte sø og Bernstorffsparken. Gentofte Sø
og Brobæk mose er kommunens grønne perle – det burde være i alles interesse at
sikre at tilstødende byggerier passer bedst muligt ind i omgivelserne, så vi bevarer
denne perle som er så unik for Gentofte.
Vi har som nabo til det påtænkende byggeri vores bekymringer. Et byggeri vil i den
væsentlig grad forringe ejendomsværdierne i området negativt. Er det noget
kommunen vil kompensere for? Eller vil dette skulle adresseres i et civilt søgsmål
mod bygherren eller kommunen?
Vi har tidligere været nabo til et større byggeri i København hvor der skulle piloteres
ifbm med skybrudsikring. Selvom vi ikke var direkte naboer, blev der ført nøje opsyn
og dokumentation af vores bygning både indvending og udvendig inden, under og
efter for at tilsikre at bygningen ikke ville vætte sig og danne problemer i fundament

Gentofte

22. september 2021

og facader. Vores grunde er i forvejen meget påvirkede af højt grundvand, skybrud
etc. og vi er meget nervøse for, om fundering og spunsning vil resultere i
sætningsskader på vores ejendom.
Vi foreslår at bygherre enten istandsætter den eksisterende ejendom uden udvidelse
af bebyggelsesprocenten og i respekt for den arkitektoniske stil der er i området.
Eller, helt flytter deres bilforretning, meget passende til et industrikvarter, og i stedet
bygger almindelige huse eller rækkehuse, som passer ind i området.

Venlig hilsen
Gitte og Jens Pedersen

Der er i alt modtaget 778 underskrifter
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Samordningsaftale for Beredskab Øst
Præambel
Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om
kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op
mod 20 tværkommunale beredskabsenheder senest 1. januar 2016, og at der årligt skal spares
175 mio. kr. på beredskabsområdet.
På baggrund heraf har Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner
besluttet at etablere et fælles redningsberedskab efter § 60 i den kommunale styrelseslov med
virkning fra den 1.januar 2016.
Kommunerne lægger vægt på, at sammenlægningen til ét fælles beredskab sikrer et fortsat robust
og effektivt beredskab, der samtidig lever op til kravene i økonomiaftalen.
Når det fælles interessentskab er godkendt af Statsforvaltningen og indtil
beredskabskommissionen har truffet anden beslutning, videreføres og indgår følgende aftaler i
henhold til beredskabslovens § 13 i interessentskabets virkegrundlag fra 1. januar 2016:
- Aftale mellem Gentofte Kommune og Københavns Brandvæsen om supplerende
redningsassistance i den sydlige del af Gentofte Kommune.
- Aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Søllerød Kommune om ændring af
udrykningsområde,
- Aftale mellem kommunerne i Storkøbenhavn om ændret udrykningsområde for visse
motorvejsstrækninger under hensyntagen til nærmeste enhed.
- Aftale mellem kommuner indenfor Nordsjællands Politikreds om gensidig vederlagsfri assistance
for redningsberedskaberne.
- Aftale mellem kommunerne i Storkøbenhavn om indsatssamarbejde for redningsberedskabet
m.m.
- Aftale mellem kommunerne i Storkøbenhavn om samarbejde I forbindelse med indkvartering- og
forplejning.
- Rammeaftale mellem kommunerne i Storkøbenhavn og beredskabsstyrelsens Frivilligecenter
Hedehusene vedrørende evakuering og indkvartering
§ 1 Aftalens deltagere
Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner (herefter benævnt
”interessenterne”) indgår med virkning fra den 1. januar 2016 aftale om etablering og drift af et
fælleskommunalt redningsberedskab under navnet Beredskab Øst (herefter benævnt
”interessentskabet”).
Etableringen af interessentskabet finder sted i henhold til § 10 i beredskabslovens samt § 60 i den
kommunale styrelseslov.

§ 2 Hjemsted
Beredskab Øst har hjemsted i Gladsaxe Kommune.
§ 3 Formål
Beredskab Øst har til formål at varetage de deltagende kommuners beredskabsopgaver med at
forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og
katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor, samt at varetage de
opgaver, der indgås aftale om mellem Beredskabskommissionen og en interessent i medfør af
samordningsaftalens § 6, stk. 3.
§ 4 Den fælles Beredskabskommission
I overensstemmelse med beredskabslovens § 10, stk. 2, nedsættes en fælles
Beredskabskommission, der varetager de opgaver, som fremgår af denne samordningsaftale.
Den fælles Beredskabskommission består af følgende 7 medlemmer:
− Borgmesteren i Ballerup Kommune
− Borgmesteren i Gentofte Kommune
− Borgmesteren i Gladsaxe Kommune
− Borgmesteren i Herlev Kommune
− Borgmesteren i Lyngby-Taarbæk Kommune
− Politidirektøren fra Nordsjællands Politi, og
− Politidirektøren fra Vestegnens Politi.
En repræsentant udpeget af Beredskabsforbundet for det frivillige redningsberedskab indgår som
observatør som repræsentant for de frivillige. Den kommune der udpeger formanden for
beredskabskommissionen udpeger i samme valgperiode repræsentanten fra de frivillige.
Beredskabschefen varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen.
Stk. 2. Formandsposten går på skift mellem de fem kommuner i følgende rækkefølge; Gentofte,
Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Ballerup og Herlev Kommune. Gentofte Kommune har således
formandsposten i den første valgperiode fra 2016-2017, Gladsaxe i den anden valgperiode fra
2018-2021, osv. Beredskabskommissionen vælger selv sin næstformand blandt de fire øvrige
borgmestre.
Stk. 3. Beredskabskommissionen funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.
Stk. 4. Beredskabskommissionen træffer beslutning om antal, tid og sted for kommissionens
ordinære møder. Formanden forbereder, indkalder og leder kommissionens møder.
Beredskabskommissionen afholder mindst to årlige møder.
Stk. 5. Ekstraordinært møde afholdes,
1) når formanden, næstformanden eller en af politidirektørerne finder det nødvendigt, eller
2) når to medlemmer af Beredskabskommissionen skriftligt forlanger det.
Stk. 6. Beredskabskommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol.
Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 7. Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal, og medlemmerne har hver en stemme.
Stk. 8. Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5 Diæter, honorar mv.
Der ydes ikke diæter eller honorarer til medlemmerne af Beredskabskommissionen.

§ 6 Opgaver
Beredskab Øst varetager interessenternes opgaver vedrørende det kommunale
redningsberedskab i henhold til § 12 i beredskabsloven samt interessenternes opgaver i medfør af
§§ 34-37 i beredskabslovens vedrørende forebyggende brandforanstaltninger.
Stk. 2 Beredskab Øst varetager interessenternes opgaver i forbindelse med
beredskabsplanlægning efter beredskabslovens § 25, og der udarbejdes en plan for hver
deltagende kommunes beredskab, der skal vedtages af de respektive kommunalbestyrelser.
Stk. 3. Beredskab Øst kan endvidere efter aftale mellem Beredskabskommissionen og en
interessent udføre tilknyttede kommunale serviceopgaver, som eftersyn, vedligeholdelse og drift af
brandhaner, eftersyn og drift af brandslukningsmateriel på kommunale ejendomme samt lignende
opgaver, for de deltagende interessenter i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen.
Beredskab Øst kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regionen med
lignende opgaver.
Stk. 4. Beredskab Øst varetager desuden interessenternes opgaver udenfor kommunens normale
åbningstid til efter byggelovgivningen til på stedet at træffe afgørelser om
brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter
byggeloven, og der er konkret risiko for personskade, og hvor der skal træffes afgørelse om
nedlæggelse af forbud mod anvendelse. Af bilag 1 fremgår, hvilke konkrete opgaver, der er
overdraget til Beredskab Øst efter byggelovens § 16C, stk. 6.
Stk. 5. Beredskab Øst varetager endvidere interessenternes opgaver efter fyrværkeriloven samt
opgaver i bekendtgørelser udstedt i medfør af denne lov. Af bilag 2 fremgår hvilke konkrete
opgaver, der er overdraget til Beredskab Øst efter fyrværkerilovens § 6C.

Stk. 6. Beredskab Øst varetager desuden interessenternes opgaver i forbindelse med brandsyn
efter beredskabslovgivningen til at udstede påbud og forbud ved overtrædelse af
bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger efter byggelovens § 16C, stk. 8.
Forbud kan med henlæggelsen alene udstedes, når der er en konkret risiko for personskade.
Kompetenceoverdragelsen gælder ikke driftsmæssige forhold, som er byggetekniske krav efter
byggeloven.

§ 7 Administration mv.
Beredskabskommissionen ansætter en beredskabschef, som varetager Beredskab Østs daglige
ledelse og forvaltning – herunder ansættelse af det øvrige personale til Beredskab Øst – under
hensyn til beredskabsloven.
Stk. 2. Beredskabskommissionen beslutter om den daglige administration f.eks. løn, personale og
it, skal varetages ved ekstern bistand, herunder om en eller flere af de deltagende kommuner skal
varetage en del af denne opgave.
Stk. 3. Kommunernes Lønningsnævn skal godkende løn- og ansættelsesvilkår for Beredskab Østs
medarbejdere.

§ 8 Ejer- og udgiftsfordeling
Interessenternes ejer- og udgiftsfordeling fastsættes for 2016 på baggrund af interessenternes
korrigerede budgetudgift i 2015 til beredskabsopgaven. Fordelingstallene for ejer- og
udgiftsfordelingen for 2016 for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk
Kommuner er herefter 16,4 %, 29,7 %, 25,4 %, 7,8 % og 20,7 %.
Med henblik på at ejer- og udgiftsfordelingen på sigt sker efter indbyggertal opgjort hvert år den 1.
januar skal fremtidige indtægter og reduktioner/besparelser i selskabet fremover anvendes til at
udjævne forskellene i udgiften pr. indbygger interessenterne imellem. Indtægter og
reduktioner/besparelser fordeles til interessenterne efter hvem der betaler mest pr. indbygger.
Senest den 1.1.2020 skal der mellem interessenterne være gennemført forhandlinger om ejer- og
udgiftsfordelingen mellem interessenterne med henblik på gennemførelse af et for interessenterne
ens udgiftsniveau pr. indbygger.
Stk. 2. Fordelingstallene er afgørende for interessenternes ejerfordeling, udgiftsfordeling,
indbyrdes hæftelse for Beredskab Østs forpligtelser, udgiftsstigninger, reduktioner/besparelser,
ekstraordinære tilskud, låneforpligtelser, deling ved ophør m.v.
Stk. 3. Såfremt en af interessenterne ønsker det eller ændret lovgivning eller andre forhold
væsentligt ændrer forudsætningerne for samordningsaftalen, skal ejer- og udgiftsfordelingen tages
op til genforhandling.
Stk. 4. Udgifter til tilknyttede serviceopgaver betales af de interessenter, der får udført de
pågældende opgaver, jf. § 6, stk. 3.
Stk. 5. Interessenterne indbetaler deres bidrag halvårligt forud.

§ 9 Økonomi
Ved etablering indskyder de deltagende kommuner og beredskaber eksisterende materiel. Fast
ejendom og køretøjer ejet af de deltagende kommuner indskydes dog ikke i Beredskab Øst.
Stk. 2. Materiellet værdifastsættes ved stiftelsen af Beredskab Øst og afskrives efter en aftalt
periode.
Stk. 3. Interessenterne udarbejder hver især en stadeopgørelse over aktiver, passiver,
medarbejdere, rettigheder og forpligtelser som interessenterne skal overdrage til interessentskabet
pr. 1. januar 2016.
Stk. 4. Interessentskabet udarbejder en åbningsbalance pr. 1. januar 2016. I åbningsbalancen
indgår løsøre, der har en nutidsværdi på kr. 1.000 og derover, samt øvrige aktiver, passiver,
medarbejdere, rettigheder og forpligtelser.
Stk. 5. Eventualforpligtelser, som udspringer af forhold, der ligger forud for
ikrafttrædelsestidspunktet overføres ikke og er interessentskabet uvedkommende.

§ 10 Budget og regnskab
Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Budget og regnskab udfærdiges i overensstemmelse med reglerne for det kommunale
budget- og regnskabssystem.

Stk. 3. Årsregnskabet tillige med revisors eventuelle bemærkninger forelægges sammen med
budget for det kommende regnskabsår Beredskabskommissionen til godkendelse senest 1. maj
efter regnskabsårets udløb.
Stk. 4. Det godkendte årsregnskab med revisionsberetning og revisionspåtegning udsendes til
samtlige interessenter og Ankestyrelsen. Budget for det kommende regnskabsår udsendes til
samtlige interessenter.
Stk. 5. Årets resultat overføres fuldt ud til egenkapitalen i Beredskab Øst, når
kommunalbestyrelserne har godkendt dette.

§ 11 Revision
Interessentskabets årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der skal være sagkyndig.

§ 12 Lån og hæftelse
Beredskab Øst kan alene optage lån, indgå leje- og leasingaftaler om benyttelse af ejendomme og
lokaler mv. eller påtage sig garantiforpligtelser, hvis samtlige interessenter godkender dette og i
øvrigt efter de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte regler.
Stk. 2. I forhold til tredjemand hæfter de deltagende kommuner solidarisk og ubegrænset for de
interessentskabet påhvilende forpligtelser. Efter Beredskabskommissionens indstilling kan
interessenterne dog beslutte, at lån optages helt eller delvist uden solidarisk hæftelse, hvor
hæftelsen i stedet fordeles forholdsmæssigt efter de fastsatte fordelingstal, jf. § 8, stk. 1.
Stk. 3. Indbyrdes hæfter de deltagende kommuner forholdsmæssigt efter de fastsatte fordelingstal,
jf. § 8, stk. 1.

§ 13 Tegningsret
Beredskab Øst tegnes af beredskabschefen samt formanden for Beredskabskommissionen eller i
disses fravær af to medlemmer af Beredskabskommissionen i forening.

§ 14 Procedure ved ændringer af samordningsaftalen
Ændringer i samordningsaftalen skal ske ved godkendelse af ændringerne fra samtlige
interessenter.

§ 15 Udtræden og ophør
De deltagende kommuner kan tidligst udtræde af Beredskab Øst med virkning
fra 1. januar 2021, og det skal ske med 12 måneders varsel. Efterfølgende kan udmeldelse
ske med 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Udtræden kan dog ske tidligere, hvis
alle interessenter er enige herom.
Stk. 2. Ved en eller flere kommuners udtræden opgøres Beredskab Østs aktiver
og passiver, og der afsættes de fornødne beløb til at varetage Beredskab Østs løbende
forpligtelser, herunder forpligtelser i henhold til eventuelle indgåede aftaler med en leverandør om
brandslukning.

Stk. 3. Er Beredskab Øst nettoformue negativ, er den udtrædende kommune forpligtet til at
indbetale sin andel af underdækningen, inden udtrædelse kan ske. Andelen
opgøres på baggrund af de fastsatte fordelingstal, jf. § 8, stk.1 Indbetaling skal ske senest 14 dage
efter, at den udtrædende kommune har modtaget skriftligt påkrav herom.
Stk. 4. Er Beredskab Øst nettoformue positiv, udbetales en andel heraf til den udtrædende
kommune. Andelen fastsættes på baggrund af de fastsatte fordelingstal, jf. § 8, stk.1.

§ 16 Optagelse af nye kommuner
Optagelse af nye kommuner kan ske, hvis samtlige interessenter godkender dette.
Stk. 2. Nye kommuner er ved indtræden underlagt de rettigheder og pligter, som fremgår af denne
samordningsaftale og evt. forretningsorden mv.

§ 17 Opløsning
Beredskab Øst kan opløses, hvis alle de deltagende er enige herom. Opløsningen sker på de i stk.
2 fastsatte vilkår.
Stk.2. Beredskab Øst positive eller negative nettoformue fordeles på de deltagende kommuner i
forhold til de fastsatte fordelingstal, jf. § 8, stk. 1.

§ 18 Tvister
Uoverensstemmelser som måtte opstå mellem Beredskab Øst og en eller flere af de deltagende
kommuner eller mellem kommunerne indbyrdes om Beredskab Østs forhold, afklares ved
forhandling mellem interessenterne.

§ 19 Godkendelse af samordningsaftalen
Samordningsaftalen skal godkendes af samtlige interessenter samt Statsforvaltningen.

§ 20 Ikrafttræden
Samordningsaftalen træder i kraft ved underskrift fra de deltagende kommuner samt ved
Statsforvaltningens godkendelse.
Stk. 2. Ændringer i samordningsaftalen træder i kraft efter godkendelse af samtlige interessenter.

For Ballerup Kommune:

For Gentofte Kommune

Dato:

Dato:

______________________________
Borgmester Jesper Würtzen

_______________________________
Borgmester Michael Fenger

______________________________
Kommunaldirektør Eik Møller

_______________________________
Kommunaldirektør Torben Frølich

For Gladsaxe Kommune:

For Herlev Kommune:

Dato:

Dato:

______________________________
Borgmester Trine Græse

_______________________________
Borgmester Thomas Gyldal Petersen

___________________________________
Kommunaldirektør Ulrich Schmidt-Hansen

_______________________________
Kommunaldirektør Jesper Zwisler

For Lyngby-Taarbæk Kommune:
Dato:

______________________________
Borgmester Sofia Osmani

______________________________
Kommunaldirektør Søren Hansen
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Rapport
Plan for redningsberedskabet, Beredskab Øst.
Fælles plan for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk
kommuner.
Planen er udarbejdet af Beredskab Øst.
Planen kan downloades på Beredskab Østs hjemmeside, når den er godkendt politisk.

Anvendelse
Dokumentet er udarbejdet som dimensioneringsplan for det fælles
kommunale Beredskab Øst. Planen er udarbejdet som beslutningsgrundlag og beskrivelse af serviceniveau for beredskabet.
Dimensioneringsplanen må ikke ændres eller formidles uden skriftligt
samtykke fra Beredskab Øst.
Udrykningsdata er baseret på oplysninger fra Redningsberedskabets
Statistikbank (https://statistikbank.brs.dk), ODIN (www.odin.dk) samt
Beredskab Østs registreringer.

Henvendelse om rapporten
Beredskabsdirektør Rasmus Storgaard Petersen, rsp@beros.dk
Viceberedskabsdirektør Michael K. Andersen, mka@beros.dk
© Beredskab Øst
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Sammenfatning
Denne plan for Beredskab Øst fastlægger, på baggrund af lokale risici, redningsberedskabets serviceniveau for borgerne i kommunerne Ballerup, Herlev, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk i perioden
2022-2025.
Udgangspunktet for planen er en politisk beslutning om ikke at ændre serviceniveauet i forhold til det
tidligere fastlagte niveau i den risikobaserede dimensionering fra 2015. Det overordnede mål for serviceniveauet er at sikre, at beredskabet har den nødvendige kapacitet og robusthed til at modsvare de risici,
der er i Beredskab Østs dækningsområde. Dette giver sig udslag i følgende tre delmål:
1.
2.
3.

At kunne yde en hurtig førsteindsats og kunne stille med rette materiel, udstyr og personel samt
sikre, at både mandskab og ledelse har den nødvendige viden og rette kompetencer for at kunne
levere en samlet effektfuld indsats.
At kunne opretholde evnen til at levere samme serviceniveau eller hurtigst muligt reetablere det
under alle forhold, herunder både under hyppige hverdagshændelser og under større eller ekstraordinære hændelser.
At kunne yde en effektiv forebyggende indsats, der medvirker til at forhindre eller begrænse omfanget af hændelser.

For at kunne efterleve disse mål og fortsat kunne yde samme serviceniveau må der løbende være fokus
på, hvordan redningsberedskabet også forholder sig til fremtidige beredskabsmæssige udfordringer såsom fortætning af bybilledet og nye batteriteknologiske løsninger som led i den grønne omstilling.
Beredskab Øst skal kunne modsvare risici forbundet med både hverdagshændelser samt større eller
ekstraordinære hændelser. I den risikobaserede dimensionering er foretaget en analyse af risici med udgangspunkt i disse tre niveauer af hændelser.
De kritiske faktorer, som ligger til grund for dimensioneringen af Beredskab Øst i forhold til hverdagshændelser, inkluderer bl.a. kompetencer, indsatskapacitet, hurtighed for den afhjælpende indsats (responstid og placering af brandstationerne) og beredskab for samtidige udrykninger.
På baggrund af omfattende analyse af historisk udrykningsstatistik vurderes det ikke nødvendigt at ændre på den nuværende dimensionering af beredskabets kapaciteter for at kunne opretholde det samme
serviceniveau i forhold til hverdagshændelser som tidligere. Serviceniveauet for hverdagshændelser omfatter bl.a. følgende:
•

Beredskab Østs responstid er dimensioneret ud fra nedenstående krav til, hvor stor en andel af alle
udrykninger skal kunne være fremme på skadestedet inden for hhv. 7, 8, 9 og 10 minutter. Kravet er
fastsat både for den enkelte kommune samt for hele dækningsområdet.
Responstid

Mål for den enkelte kommune

Mål hele dækningsområdet

7 min

70%

80%

8 min

85%

90%

9 min

90%

95%

10 min

95%

97%

15 min

100%

100%

Tabel 1 - Mål for andelen af udrykninger med responstid inden for hhv. 7, 8, 9 og 10 minutter.

•
•

Beredskab Østs fire nuværende slukningsdistrikter er fastsat ud fra en teoretisk netværksanalyse i
GIS. Disse fastholdes på baggrund af analyse af responstiderne og sikrer, at nærmeste relevante enhed yder assistance til borgerne.
Beredskab Øst er dimensioneret til at kunne håndtere 7 samtidige hverdagshændelser eller én større samtidig med andre hverdagshændelser. Ved samtidige hændelser vil Beredskab Østs fire brandstationer kunne assistere hinanden på tværs af slukningsdistrikter, ligesom der vil være mulighed
for at tilkalde assistance fra omkringliggende beredskabsenheder, med hvem der er indgået aftale
herom.
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•
•

Kompetencer og uddannelse af mandskab er løbende et fokuspunkt, hvilket også gælder i forhold til
hverdagshændelser. For at afdække, om mandskabets faglige- og fysiske niveau er på et tilfredsstillende niveau, gennemføres årligt tests af mandskabet.
De brandforebyggende opgaver med brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling varetages inden for myndighedsområdet. Det sikres i tæt samarbejde med kommunernes bygningsmyndigheder,
at fremtidens byggeri er kendt for beredskabet, og at evt. forudsætninger og operative bindinger er
indarbejdet i den forudgående indsatsplanlægning.

Dimensioneringen af Beredskab Øst i forhold til større og ekstraordinære hændelser bygger på en identifikation af scenarier for, hvad der kan ske i fremtiden, samt en scenarie- og kapacitetsanalyse af disse.
Sammenfattet bevidner analysen om et robust Beredskab Øst, som udover at kunne håndtere hverdagshændelser også er i stand til at iværksætte en massiv førsteindsats i større og ekstraordinære hændelser.
På de områder, hvor egen kapacitet ikke rækker, er der indgået aftaler om dækning af assistancebehov
med andre beredskabsenheder. Analyse af køretøjskapaciteter i et større område omkring Beredskab
Østs dækningsområde viser desuden, at i tilfælde af et omfattende kapacitetsbehov vil også andre beredskabsenheder kunne assistere hurtigt med kapaciteter.
Scenarie- og kapacitetsanalysen har identificeret en række faktorer, som indgår som en fast integreret
del af dimensioneringen af beredskabet for at kunne opretholde et tilstrækkeligt serviceniveau også i
fremtiden. Disse er ledelse og koordinering, materiel, mandskabskompetence, indsatsplanlægning, evaluering og læring samt arbejdsmiljø.
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1.

Indledning

Beredskab Øst er etableret pr. 1. januar 2016 som et fælleskommunalt selskab efter § 60 i den kommunale styrelseslov. Interessenterne er Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.
I henhold til beredskabslovens § 10 ledes selskabet overordnet af en fælles beredskabskommission
bestående af de fem borgmestre samt politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for
Vestegnens Politi.
Selskabet har organiseret sig med en ”flad” organisation, der består af ét ledelseslag, en administration
og én samlet forebyggende og operativ afdeling. Der er indgået aftale med Falck om levering af brandmandskab i perioden 2022-2025, idet Beredskab Øst varetager opgaven med holdledelse i størstedelen
af tiden samt varetager de materiel- og uddannelsesmæssige forudsætninger.
Beredskab Øst har 29 fuldtidsansatte medarbejdere, hvoraf de 25 er beskæftiget i forebyggende og operativ afdeling. Falck har ca. 80 fuldtidsansatte og 65 deltidsansatte brandfolk, herunder en andel holdledere.
Kommunerne skal i henhold til beredskabsloven mindst én gang i hver valgperiode vedtage en plan for
beredskabet. Denne fastlægger serviceniveauet for det kommunale redningsberedskab, herunder beredskabets organisering, dimensionering og materiel på baggrund af aktuelle risici. Dimensioneringsplanen
fastlægger og beskriver rammerne for beredskabet, herunder målsætninger for operative og forebyggende aktiviteter, samt støtter op om og sikrer den nødvendige læring og udvikling af beredskabet, således
dette til enhver tid modsvarer det aktuelle behov.

Beredskab Øst

- Plan

for redningsberedskabet

2022-2025

6

1.1.

Dækningsområde

Beredskab Østs dækningsområde omfatter de fem ejerkommuner Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev
og Lyngby-Taarbæk. Derudover foretages slukningsentreprisen i den sydlige del af Egedal og Furesø Kommuner, jf. § 13 aftale med Frederiksborg Brand & Redning, hvilket omfatter et område med ca. 17.000
indbyggere. Aftalen sikrer, at den nærmeste relevante enhed afsendes til dette område.
Beredskab Øst råder over fire brandstationer, hvoraf de to placeret i Ballerup og Lyngby på nuværende
tidspunkt ejes af Falck, og de to i Gentofte og Gladsaxe er kommunalt ejet. Brandmandskabet på alle stationer leveres af Falck, og Beredskab Øst stiller brandkøretøjer og udstyr til rådighed.
På alle fire stationer er der døgnbemanding med 1 holdleder og 5 mand, som kan rykke ud inden for ca.
1 minut. På stationerne i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby er der endvidere deltidsbemanding med 1 holdleder og 5 mand, som kan rykke ud som 2. udrykning inden for ca. 5 minutter.
De nuværende slukningsdistrikter, som ses i figur 1, trådte i kraft pr. 1. januar 2018 og sikrer, at nærmeste relevante enhed afsendes uagtet kommunegrænser. Ved meldinger, hvor flere udrykningsenheder
eller specialmateriel er påkrævet, kan køretøjer være foruddisponerede uden for eget distriktsområde.
Dækningsområdet er opdelt på midten i to indsatslederdistrikter, som ligeledes ses på kortet i figur 1

Figur 1 – Slukningsdistrikter og indsatslederdistrikter for Beredskab Øst. Udover Beredskab Østs egne slukningsdistrikter i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner er de dele af Egedal og Furesø Kommuner,
hvortil Beredskab Øst varetager slukningsentreprisen jf. § 13, angivet som skraverede områder.
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1.2.

Metode

Udgangspunktet for udarbejdelsen af planen for Beredskab Øst 2022-2025 er til dels Beredskabsstyrelsens vejledning1  samt erfaring fra tidligere dimensioneringsprocesser.
I risikoanalysen, som ligger til grund for dimensioneringen af serviceniveauet, arbejdes med tre niveauer
af hændelsestyper, hhv. hverdagshændelser, større hændelser og ekstraordinære hændelser.
Baggrunden for dimensioneringen af redningsberedskabet i forhold til hverdagshændelser er analyse af
historisk udrykningsdata, hvorudfra det tidligere dimensioneringsniveau er blevet evalueret.
I forhold til større og ekstraordinære hændelser er der blevet identificeret 9 dimensionerende scenarier
for, hvad der kan ske i fremtiden, og en omfattende scenarie- og kapacitetsanalyse er udarbejdet på baggrund heraf.
Grundlaget for identifikation af scenarierne bygger på Beredskab Østs eget lokale kendskab til området,
samt hvilke udviklingstendenser, som ses i disse år, og som kan skabe nye udfordringer for beredskabet.
Beredskab Øst tilstræber et løbende fokus på tilpasning, uddannelse og læring for at kunne opretholde
et robust beredskab også i fremtiden.
Det første skridt i en risikovurderingsproces bør altid være at definere, hvad der har værdi, og hvad risiko
er2. De primære værdier, som guider den risikobaserede dimensionering i denne plan, er menneskeliv,
økonomi, miljø og opretholdelse af samfundets drift, og definitionen af risiko kan konceptualiseres ved
pseudo-ligningen:
Risiko = Konsekvens x Hyppighed.

1.3.

Læsevejledning

Som fundament for risikoanalysen er dækningsområdet beskrevet i kapitel 2 og kapitel 3. I kapitel 2
beskrives dækningsområdet ud fra et nutidigt og erfaringsmæssigt perspektiv, herunder i forhold til arealanvendelse, boligmasse, infrastruktur, erhverv, pendling og særlige risikoobjekter. I kapitel 3 beskrives
fremtidige udfordringer både nationalt og lokalt i dækningsområdet, som Beredskab Øst skal forholde sig
til de kommende år, herunder særligt befolknings- og bygningsudvikling, infrastruktur, batteriteknologi,
klima og sikkerhedshændelser.
Kapitel 4 adresserer spørgsmålet om, hvad historisk udrykningsdata kan sige om Beredskab Østs udrykningsaktivitet. Udgangspunktet er data fra redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem (ODIN), og den betragtede dataperiode er år 2016-2019. Første del af kapitlet er en
omfattende udrykningsstatistik, hvor bl.a. samtidige hændelser, assistancer og responstid undersøges.
Dernæst følger en separat analyse af alarmer grundet brandsikringsanlæg med automatisk overførsel, da
en stor del Beredskab Østs samlede aktivitet knytter sig hertil. Endelig præsenteres udrykningsaktiviteten
først geografisk i en række heatmaps, og sidst følger en empirisk analyse af udrykningsdistrikterne i GIS.
I kapitel 5 foretages en risikoanalyse i forhold til både hverdagshændelser samt større og ekstraordinære
hændelser. Dimensioneringen for hverdagshændelser tager udgangspunkt i kapitel 4, mens scenarieanalysen for større og ekstraordinære hændelser baserer sig på kapitel 2 og 3.
På baggrund af resultatet i kapitel 5 præsenteres i kapitel 6 det fremtidige serviceniveau for de fem ejerkommuner og dimensioneringen af Beredskab Øst for at kunne opretholde dette.
Efter hvert af kapitlerne følger en opsummering, idet der dog i kapitel 4 følger en opsummering efter
hvert delafsnit.
Bagerst i planen følger en række bilag, som der henvises til undervejs.

1
2

Beredskabsstyrelsen (2021). Vejledning om planen for det kommunale redningsberedskab (udkast).
Tehler, H. (2015). A general framework for risk assessment. Lund University.
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2.

Beskrivelse af området

Beredskab Østs dækningsområde omfatter de fem kommuner Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og
Lyngby-Taarbæk. Beliggende i forstadsområdet nord for København er området karakteriseret ved relativ
tæt bebyggelse af hovedsageligt etageboliger, rækkehuse og villaer, men også af en del industri samt
forsknings- og vidensvirksomheder. Desuden findes også større naturområder som bl.a. Dyrehaven og
Furesøen.
Det samlede areal af dækningsområdet er 135 km2, og det samlede befolkningstal i alle fem kommuner
er ca. 278.000 personer, hvilket giver en gennemsnitlig befolkningstæthed på 2.054 personer pr. km2.
Dette tal ligger meget højere end den gennemsnitlige tæthed på 136 personer pr. km2 i hele landet, hvor
også store landområder og naturområder er medtaget.
Tabel 2 viser befolkningstætheden for hver af de fem kommuner. Det lave befolkningstal i Lyngby-Taarbæk Kommune skyldes store naturområder, mens det lave befolkningstal i Ballerup Kommune kan tilskrives mindre bymæssig bebyggelse og mere landområde end i de andre kommuner.

Befolkningstal
Areal (km )
2

Befolkningstæthed (/km2)

Ballerup

Gentofte

Gladsaxe

48.602

74.830

69.262

Herlev
28.953

LyngbyTaarbæk
56.214

I alt
277.861

33,9

25,6

24,9

12,1

38,8

135,3

1.434

2.923

2.782

2.393

1.449

2.054

Tabel 2 – Befolkningstal, areal og befolkningstæthed for hver af de fem ejerkommuner.
Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1A, ARE207.

2.1.

Arealanvendelse, boligmasse og infrastruktur

Af kortet i figur 2 fremgår arealanvendelsen i de fem ejerkommuner.

Figur 2 – Arealanvendelse i dækningsområdet. Kilde: GeoDanmark.

Størstedelen af området er bebygget, og kun i Ballerup Kommune ses enkelte større landlige områder,
hvilket ikke er angivet med en signatur på kortet. Området er især karakteriseret af lav bebyggelse på 1-2
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etager, men også store dele dækkes af høj bebyggelse på mere end to etager eller erhvervsmæssig bebyggelse i form af industri, indkøbscentre m.m.
Store industriområder findes især i Ballerup Kommune, som huser flere af landets største virksomheder,
herunder bl.a. de to medicinal- og forskningsvirksomheder Novo Nordisk og LEO Pharma. Også Gladsaxe
Kommune har store erhvervsområder med bl.a. Novo Nordisk og Novozymes i Bagsværd, som også er
beliggende i den nordvestlige del af Gentofte Kommune. Ligeledes har Haldor Topsøe et betydeligt forskningsområde i den nordligste del af Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor også Danmarks Tekniske Universitet
har lokation. Udover det primære campus i Lyngby har Danmarks Tekniske Universitet et mindre campus
i Ballerup. Den høje koncentration af forskning og uddannelse tiltrækker flere store og små vidensvirksomheder, som i Lyngby primært har adresse i området omkring DTU’s campus.
I den østlige del af Herlev Kommune er også supersygehuset Herlev Hospital angivet som et erhvervsområde på kortet. Andre store plejeafsnit i dækningsområdet inkluderer Gentofte Hospital samt Psykiatrisk
Center Ballerup.
Store dele af området er desuden dækket af skov og vådområder. Især Lyngby-Taarbæk har store naturområder med Dyrehaven i den østlige del af kommunen og Furesøen og Frederiksdal Skov i den vestlige
del af kommunen. I forlængelse af Frederiksdal Skov strækker den sydligste del af Hareskoven sig gennem Gladsaxe Kommune. Øst for dækningsområdet er havet, og de to kommuner Lyngby-Taarbæk og
Gentofte har dermed en kyststrækning mod Øresund.
I figur 3 ses fordelingen af boligmassen for de bebyggede områder i alle fem ejerkommuner. Med en
andel på mellem 44 % og 63 % er langt den største del af bebyggelsen etagebyggeri i alle kommunerne.
Derudover ses i alle kommunerne også en stor andel parcelhuse og villaer på ca. 20 % til 30 %. I Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk er andelen af række-, kæde- og dobbelthuse nogenlunde tilsvarende,
mens den i Gentofte og Ballerup er en del lavere. I Ballerup Kommune er der en del kolonihaveområder,
hvilket forklarer den store andel af andet boligmasse på 15 %.
100%

1%

4%

63%

56%

4%

6%

15%

90%
80%

44%

70%

54%

47%

60%

50%
40%

13%

30%

29%

7%

18%

20%

20%

0%

30%

24%

10%

Ballerup

Gentofte

Parcel/Stuehuse

21%

23%

22%

Gladsaxe

Herlev

Lyngby-Taarbæk

Række-, kæde- og dobbelthuse

Etageboliger

Andet

Figur 3 – Fordeling af boligmasse pr. kommune i 2020. Kilde: Danmarks Statistik, BOL101.
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Som resultat af den tætte bymæssige bebyggelse er infrastrukturen i området også tæt, og både vigtige vejforbindelser og togforbindelser strækker sig gennem området. Blandt vigtige vejforbindelser er
Motorring 3 og 4, som løber parallelt nordøst gennem kommunerne Ballerup, Herlev og Gladsaxe hhv.
gennem kommunerne Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Mod nordvest løber Hillerødmotorvejen og
Helsingørmotorvejen parallelt gennem Gladsaxe Kommune hhv. gennem Lyngby-Taarbæk Kommune og
Gentofte Kommune. Hele området er forbundet af S-togsnettet fra København med i alt fire strækninger,
og langs kyststrækningen mod øst løber desuden også den regionale togstrækning Kystbanen mod Helsingør.

2.2

Erhverv og pendling

Figur 4 viser antallet af job inden for forskellige erhvervsområder. Hovedparten af erhverv i Beredskab
Østs område er inden for offentlig administration, undervisning og sundhed, handel og transport, erhvervsservice samt industri i især Gladsaxe Kommune og Ballerup Kommune. Med omkring 40.000 til
50.000 arbejdspladser i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner og ca. 25.000 arbejdspladser i Herlev Kommune, tegner der sig et billede af et område med mange arbejdspladser.

16000

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Ballerup

Gentofte

Gladsaxe

Herlev

Lyngby-Taarbæk

1 Landbrug, skovbrug og fiskeri

2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

3 Bygge og anlæg

4 Handel og transport mv.

5 Information og kommunikation

6 Finansiering og forsikring

7 Ejendomshandel og udlejning

8 Erhvervsservice

9 Offentlig administration, undervisning og sundhed

10 Kultur, fritid og anden service

Figur 4 – Antal erhverv efter jobtype og kommune 2018. Kilde: Danmarks Statistik, ERHV2.

Figur 5 viser indpendling og udpendling i de fem kommuner angivet som andelen af det respektive befolkningstal i kommunen. Indpendling dækker over personer i beskæftigelse, som arbejder inden for
kommunens grænser, men som har bopæl andetsteds, mens udpendling dækker over beskæftigede personer med bopæl i kommunen og arbejdsplads uden for kommunen. Alle fem kommuner har positiv nettoindpendling, og dermed er antallet af personer i dækningsområdet højere i dagtimerne end i aften- og
nattetimerne. Indpendlingen er i særdeleshed høj i Ballerup Kommune grundet en række større virksomheder og mange arbejdspladser samt en lavere befolkningstæthed end i de resterende kommuner.
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Figur 5 – Pendling mellem bopæl og arbejdsplads i ejerkommunerne for den beskæftigede del af befolkningen
2018. Kilde: Danmarks Statistik, PEND100, FOLK1A.

2.3

Særlige risikoobjekter

I Beredskab Østs dækningsområde findes en række objekter, som udgør en særlig risiko eller omfattende
opgavehåndtering. Disse er listet i det følgende.
•

•

•

•

•
•

Industrivirksomheder med potentielt farligt oplag: Disse virksomheder udgør i forbindelse med
deres anvendelse og oplagring en særlig brand- eller miljørisiko i tilfælde af uheld med farlige stoffer
og brandfarlige væsker eller kemikalier. F.eks. kan en brand udvikle giftig brandrøg, som bevirker, at
et større område skal evakueres, eller at slukningsarbejdet kræver større ressourcetræk, herunder i
form af specialmateriel. Industrivirksomheder med større oplag i Beredskab Østs dækningsområde
omfatter bl.a. Leo Pharma, Haldor Topsøe, Danmarks Tekniske Universitet, Novo Nordisk og Novozymes.
Særlige kulturværdier: I Beredskab Østs dækningsområde findes en lang række bevaringsværdige
og fredede bygninger samt flere museer af stor kunsthistorisk værdi. Herunder kan nævnes Eremitageslottet, Frederiksdal Slot, Brede Værk, Sorgenfri Slot, Marienborg, Frilandsmuseet, Ordrupgaard
Samlingen, Bernstorff Slot og Øregaard Museum. Brandslukning i de ofte ældre bygninger af brandbart materiale er vanskelig og ofte ressourcemæssigt krævende, samtidig med at omfattende værdiredning må prioriteres, og planer for vandforsyning udarbejdes.
Høje bygninger: Meget høje bygninger udgør en særlig risiko i forbindelse med brand, da redning,
evakuering og slukning er mere besværlig end ved mindre komplekse bygninger. Indsats i høje bygninger er derfor tidskrævende og mandskabstunge. Høje bygninger i dækningsområdet inkluderer
bl.a. Herlev Hospital, hoteller som f.eks. det i Lyngby Storcenter samt etageboliger i alle kommuner.
Dybe – og komplekse bygninger: Denne type bygninger omfatter bygninger, som er placeret under
jorden, f.eks. p-kældre, eller som er vanskelige i dybde, f.eks. højlagre eller p-huse. Disse bygninger
udgør i lighed med høje bygninger en særlig risiko ved brand. De vil ofte være kendetegnet ved lavere personbelastning, men med lange indsatsveje, høj brandbelastning og i nogle tilfælde potentiale
for udvikling af hurtigere og voldsomme brandforløb.
Vådområder: Kyststrækningen mod Øresund samt flere store søer, herunder Furesøen, Lyngby Sø,
Bagsværd Sø og Gentofte Sø med stor grad af sports- og friluftsaktivitet, udgør en risiko i forhold til
kæntring og redning af mange mennesker i vandet.
Tvangsruter: I Beredskab Østs dækningsområde er flere af de større trafikårer udlagt som tvangsruter til transport af farligt gods. Tvangsruter er forudbestemte ruter til vejtransport af farligt gods,
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f.eks. brandfarlige, giftige eller eksplosionsfarlige stoffer, i tættere bebyggede områder. Reglerne om
tvangsruter er indført ved en international konvention (ADR-konventionen).
I Danmark fastsættes ruterne af en politimester, og alle tvangsruter offentliggøres lokalt. Rigspolitichefen fastlægger de overordnede retningslinjer for tvangsruter. Ved transport af radioaktive stoffer
fastsættes ruten af rigspolitichefen efter samråd med Statens Institut for Strålebeskyttelse. Uden for
byer og tættere bebyggede områder er der som hovedregel ingen transportrestriktioner.
Kørsel uden for tvangsruten skal ske med forudgående tilladelse fra politiet i den politikreds, hvor
ruten forlades.
Hvilke tvangsruter der er i Danmark, herunder i Beredskab Østs dækningsområde, findes på Vejdirektoratets trafikkort, hvor det seneste opdaterede kort kan ses i dette link: https://trafikkort.vejdirektoratet.dk/index.html?usertype=2&trucklistid=4.
Beredskab Øst har et beredskab, som kan håndtere farligt gods på tvangsruterne. Der er dog noget
farligt gods, som håndteres i samarbejde med andre aktører, herunder f.eks. CBRNE-ekspertberedskaberne.
CBRNE-ekspertberedskaberne er følgende:
C: Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelsen
B: Center for Biosikring og Bioberedskab, Statens Serum Institut
R: Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS)
N: Nukleart Beredskab, Beredskabsstyrelsen
E: Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste

2.4

Opsummering

Beredskab Østs dækningsområde er befolkningstæt med meget bymæssig bebyggelse og kun få landområder. Størstedelen af området er bebygget, og boligmassen udgøres hovedsageligt af etagebyggeri. Dog
findes også naturområder i form af skov og søer. Især i den nordlige del af dækningsområdet findes store
grønne områder med Dyrehaven, Furesøen, Frederiksdal Skov og Hareskoven. Langs den østlige del af
Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune har dækningsområdet en kystlinje mod Øresund.
Infrastrukturen, som binder byområderne sammen, er også tæt, og gennem dækningsområdet løber flere væsentlige vejforbindelser samt togforbindelser.
Udover store områder med boligbyggeri findes flere store områder med både små og store produktionsvirksomheder og vidensvirksomheder. Især i Ballerup Kommune, som huser flere af landets største virksomheder som Novo Nordisk og LEO Pharma. Dog er der også i Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommuner
mange virksomheder med hhv. Haldor Topsøe og Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby og Novo Nordisk og Novozymes i Bagsværd, som også har faciliteter i Gentofte Kommune. Blandt store plejeafsnit i
dækningsområdet er Herlev Hospital, Gentofte Hospital og Psykiatrisk Center Ballerup. Det rige erhvervsliv resulterer i en høj nettoindpendling til dækningsområdet, hvilket resulterer i et højere antal personer i
området i dagtimerne end i nattetimerne.
Objekter med særlig risiko i området inkluderer industrivirksomheder med potentielt farligt oplag, særlige kulturværdier, høje, dybe og komplekse bygninger samt vådområder.
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3

Fremtidige udfordringer

Samfundet og bybilledet er i konstant udvikling, og risici ændrer sig over tid. En vigtig forudsætning for
at kunne identificere ikke blot nuværende men også fremtidige risici er derfor at undersøge og afdække,
hvad der kan ske i fremtiden, når byen og infrastrukturen udvikles, klimaet ændrer sig, og ny teknologi
kommer til. Det er altså ikke nok kun at planlægge for velkendte hændelser for at omfavne det fulde
risikobillede. Også fremtidens nye udfordringer må inkluderes for hele tiden at være på forkant med udviklingens gang.
Fremtidige risici kan omfatte risici forbundet med ekstraordinære hændelser, som vil kræve stort samarbejde og koordination på tværs af de regionale grænser, som beskrevet i Beredskabsstyrelsens publikation Nationalt Risikobillede fra 2017. I takt med udviklingen vil vi dog også opleve, at hidtil relativt ukendte
hændelser vil blive mere sandsynlige, og det er derfor vigtigt for redningsberedskabet at være forberedt
på hele tiden at kunne tilpasse sig risikobilledet.
Beliggende i hovedstadsområdet er Beredskab Østs dækningsområde især karakteriseret ved tæt bybebyggelse og infrastruktur, og nye fremtidige udfordringer for beredskabet knytter sig generelt hertil.
Klimaforandringerne fører desuden også nye risici med sig, og den grønne omstilling til et mere bæredygtigt samfund, herunder omlægning til grøn energi, resulterer i nye udfordringer for beredskabet.

3.1

Nationalt risikobillede

I Beredskabsstyrelsens publikation Nationalt Risikobillede3 udpeges 13 ekstraordinære hændelsestyper,
som vil kræve omfattende og tværgående regionalt samarbejde på alle niveauer. Disse hændelser er
sjældne, og en vellykket respons afhænger derfor af en forudgående grundig planlægning i alle dele af
samfundets beredskab, og i særdeleshed indenfor de sektorspecifikke myndigheder. Formålet med publikationen er at skabe bevidsthed om de risici, som beredskabet står over for, således at de kan indgå i
arbejdet med beredskabsplanlægning, krisestyring og sikkerhed lokalt i kommunerne og i de kommunale
redningsberedskaber.De 13 hændelsestyper, som på nationalt plan er udpeget, er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orkaner og stærke storme
Oversvømmelser fra havet
Ekstremregn
Højvirulente sygdomme
Husdyrsygdomme
Vand- og fødevarebårne sygdomme
Nukleare ulykker
Ulykker med kemiske stoffer
Maritime ulykker
Transportulykker
Cyberhændelser
Terrorhændelser
Rumvejr

De fleste af disse hændelsestyper er ikke knyttet til specifikke karakteristika lokalt, og kan således forekomme i hele landet. Et ordsprog siger, at katastrofer ikke overholder administrative grænser. Krisestyring må derfor finde sted både vertikalt på forskellige niveauer internt og horisontalt på tværs af regionale grænser. Senest har COVID-19 krisen vist vigtigheden af tværgående krisestyring og samarbejde i
kommunerne og i beredskaberne imellem. COVID-19 kan betegnes som en højvirulent sygdom og bevidner dermed om, at selvom visse af hændelsestyperne i det nationale risikobillede er meget sjældne, er
forekomster ikke usandsynlige.

3

Beredskabsstyrelsen (2017). Nationalt Risikobillede.
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Enkelte af hændelsestyperne afhænger af lokale forhold så som kyststrækning i forhold til oversvømmelser fra havet og befolkningstæthed og vigtig infrastruktur i forhold til terrorhændelser.

3.2

Befolkningsudvikling

Gennem de seneste år har hele Danmark oplevet en urbaniseringstendens med bevægelse fra land til
by, hvilket også har medført et befolkningstal i vækst i Beredskab Østs dækningsområde. Figur 6 viser
det samlede befolkningstals udvikling siden 2008 og op til 2020 samt befolkningsfremskrivningen frem
til 2030. Der forventes således en fortsat befolkningstilvækst inden for den næste årrække, dog med en
mindre støt stigning end tidligere set. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning bygger på en række
antagelser om til- og fraflytning, dødelighed og fertilitet. Kommunernes egne udviklingsplaner er således
ikke medregnet, og fremskrivningen skal derfor ses som et estimat med en del usikkerhed.
Befolkningsudviklingen i de fem kommuner varierer, og det ses således af figur 7, at befolkningstallet er i
fortsat vækst i kommunerne Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Ballerup, mens befolkningstallet i disse år er faldende i Gentofte Kommune.
Da forholdet mellem antallet af udrykninger og indbyggere normalt følges ad, vil en øget befolkningsmasse medføre flere opgaver for Beredskab Øst.
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Figur 6 – Befolkningstal år 2008-2020 samt befolkningsfremskrivning år 2021-2030 pr. 1. januar hvert år. Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1A, FRKM120.
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Figur 7 – Befolkningsudvikling i ejerkommunerne siden 2015 (i %) baseret på de reelle befolkningstal år
2015-2020 og befolkningsfremskrivningen år 2021-2030 pr. 1. januar hvert år. Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1A, FRKM120.

3.3

Bygningsudvikling

Det er almindeligt kendt, at risikoen for brand stiger med det samlede antal af etagekvadratmeter. I figur
8 ses det, at byggeriets udvikling i ejerkommunerne de seneste år har fulgt befolkningsudviklingen til
en vis grad. Ligesom for befolkningstallet er boligudviklingen størst for kommunerne Lyngby-Taarbæk,
Herlev, Gladsaxe og Ballerup, mens udviklingen er mindst for Gentofte Kommune. Alene udviklingen i
bygningsareal vil derfor give anledning til større aktivitet i dækningsområdet de kommende år.
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Figur 8 – Udvikling i samlet etageareal af byggeri i ejerkommunerne siden 2015 (i %). Kilde: Danmarks
Statistik, BYGB60.
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Det er dog ikke kun den øgede bygningsmasse og følgende øgede udrykningsaktivitet, som vil have betydning for beredskabets virke de kommende år. Alle fem ejerkommuner er i konstant udvikling og vækst
og er samtidigt i meget høj grad bebyggede uden mulighed for nye udstykninger af ikke-bebyggede landområder. En naturlig konsekvens af dette er en fortætning af byggeriet i byerne på de få arealer, der er
tilbage, eller de arealer, hvor industri omlægges til beboelse eller liberalt erhverv.
Fortætning og effektivisering betyder, at nybygningerne bliver multifunktionelle, og pladsen bliver mindre. Anvendelsen af lokalerne skal indeholde flere og mangeartede faciliteter. Flere steder ses, at biblioteker, skoler, daginstitutioner, kulturtilbud og idrætslokaler smelter sammen for at optimere udnyttelsen
og yde bedre service. Det medfører ofte, at bygningernes brandtekniske udformning baserer sig på
brandteknisk dimensionering, hvor der forudsættes en høj grad af fleksibilitet i anvendelse og tilhørende
automatiske brandtekniske løsninger.
Samtidig bliver bygningerne både højere og dybere. De høje huse giver udfordringer for beredskabet ift.
sikring af adgangen i bygningerne, som besværliggør redning, evakuering og slukning. Høje industri- og
erhvervsbygninger skaber desuden også nye udfordringer i forhold til værdiredning, og kompleksiteten
af installationerne i bygningerne er ofte udfordrende. Indsats i høje bygninger er tidskrævende og mandskabstunge. De fleste højhuse er endvidere forsynet med automatiske brandalarmeringsanlæg, hvilket
rent statistisk medfører flere blinde alarmer og udrykninger. Ved en forhøjet koncentration af højhusbyggeri i kommunerne vil der ses en markant stigning i udrykninger.
Dybe og komplekse bygninger som højlagre og store parkeringshuse, ofte både under og over jorden,
er udfordrende grundet lange indsatsveje og høj brandbelastning. Underjordiske anlæg stiller særlige
krav til beredskabet, da de ofte opføres i ubeskyttede konstruktioner uden brandtekniske installationer
til at begrænse en evt. brands omfang. En ubegrænset brand i en p-kælder kan hurtigt udvikle sig som
det f.eks. var tilfældet i Kings Dock Car Park i Liverpool i England i 2018 og i Stavanger Lufthavn i Norge i
2020. P-kældrene er særligt udfordrende, når de ses sammenholdt med udviklingen i elbiler. Det lange
brandforløb og risikoen for genantændelse gør det nødvendigt at flytte bilen i forbindelse med det aktive
brandforløb, hvilket stiller særlige krav til materiel og personalets kompetencer.
Øget fokus på energioptimering og bæredygtig konstruktion skaber i disse år endnu en udfordring for
beredskabet, da alternative og mere brandbare byggematerialer kommer til i forbindelse med nybyggeri
og energirenovering.
Træ, som er mere klimavenligt end traditionelle materialer som beton, stål og tegl, bliver efterhånden
en mere fast del af alle facetter af byggeriet - både som bærende konstruktioner og beklædning. Der har
været tradition for, at man i Danmark ikke kan anvende træ i brandsikre konstruktioner. Den nyeste revision af bygningsreglementet fra 2018 åbner op for, at der nu må bygges op til 45 meter højt med bærende konstruktioner i træ, såfremt byggeriet placeres i brandklasse 4.
Derudover ses en stigning i brugen af plastbaserede isoleringsmaterialer som eksempelvis skumplast til
isolering af facadeisolering og tage. Brandslukning i forbindelse med brand i plastisoleringsmateriale kan
være yderst vanskelig. De seneste år har der været adskillige eksempler fra udlandet på voldsomme og
fatale brande i højhuse isoleret med plastmaterialer.
Som resultat af indførelsen af privatiseret teknisk sagsbehandling af byggeriet, jf. det nye bygningsreglement fra 2018, kategoriseres byggeriet i forskellige brandklasser (BK 1-4). Byggeri, der udføres i overensstemmelse med Bolig- og Planstyrelsens vejledning om redningsberedskabets indsatsmuligheder, vil ikke
fordre en egentlig teknisk sagsbehandling hos kommunerne og dermed Beredskab Øst. Disse bygninger,
hvortil beredskabet tidligere qua sin rådgivende funktion for bygningsmyndighederne vedrørende brandforhold fik forudgående kendskab, skal nu håndteres i relation til den nødvendige indsatsplanlægning
samtidig med, at de tages i brug, og desuden efter gennemgang af alle ibrugtagningstilladelser og tilhørende brandplaner fra bygningsmyndighederne.
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3.4

Infrastruktur

En massiv daglig indpendling til erhverv inden for Beredskab Østs dækningsområde samt en befolkning i
vækst medfører et stigende pres på infrastrukturen. Tendensen i hovedstadsområdet er, at trafikken bliver mere tæt, og der kommer flere personbiler på vejene.
Figur 9 viser, at der inden for årrækken 2015-2019 har været en stigning i trængslen på motorvejene i
dækningsområdet. Den årlige stigning i perioden ligger mellem 1,2 % og 3,7 % afhængig af vejstrækning.
Vejdirektoratet vurderer, at antallet af biler på det danske vejnet fortsat vil vokse i de kommende år, og
at denne tendens fortsat vil være udtalt især i hovedstadsområdet, hvorved myldretidsperioden vil blive
mere udstrakt.
Den øgede tæthed i trafikken resulterer i større risiko for sammenstød og dermed flere redningsopgaver
for beredskabet på vejene. Når ulykker forårsager, at trafikken må holde stille, og der dermed skabes kødannelse, har det desuden en række økonomiske konsekvenser for samfundet. Samtidig gør kødannelse
det udfordrende for beredskabet at nå frem til skadestedet med en hurtig responstid.

Figur 9 – Udviklingen i trafikken på det store vejnet i Beredskab Østs område i perioden 2015-2019.
Kilde: Vejdirektoratet.

En af de helt store infrastrukturprojekter i hovedstadsområdet i disse år er anlægningen af Hovedstadens
Letbane, som har til formål at lette noget af det pres, som kommer til at ligge på vejnettet i fremtiden.
Letbanen kommer til at løbe fra Lundtofte Station i nord til Ishøj Station i syd og vil således løbe gennem
Beredskab Østs dækningsområde i kommunerne Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Herlev langs Motorring 3.
Hovedstadens Letbane er under opførsel og forventes at stå færdig i 2025.
Den elektriske forsyning til letbanens togsæt udføres via køreledninger langs hele ruten. I forbindelse
med brand i bl.a. større køretøjer under kørestrømsanlægget vil den krævede sikkerhedsafstand til ledningerne resultere i, at branden må slukkes på afstand. Derudover vil færdselsuheld involverende letbanen også stille øgede krav til Beredskab Østs redningsmateriel, hvis det skal være muligt at flytte og løfte
ved uheld i trafikken. Beredskab Øst deltager i arbejdet omkring letbanen og er i løbende dialog med Hovedstadens Letbane. Bl.a. arbejdes der mod at få kørestrømsanlægget udført med faste jordingspunkter,
så der hurtigt kan afbrydes for kørestrømmen, samt at få tilpasset det mobile jordingsudstyr på S-banen,
så der kan udføres arbejdsjording på anlægget når nødvendigt.
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3.5

Batteriteknologi og elbiler

I takt med den grønne omstilling kommer der flere og flere elektriske køretøjer på vejene. Mest udbredt
er forskellige hybridløsninger, men biler, som alene kører på batterier, er også i hastig vækst. Elektriske
køretøjer kommer i alle størrelser fra mindre personbiler til varevogne, busser og lastbiler. Anvendelsen
af batterier i køretøjer generelt giver en række udfordringer, som Beredskab Øst må tilpasse sig.
En af udfordringerne for mandskabet er risikoen for elektrisk stød. Drivlinjen i elbiler er typisk omkring
800 V jævnspænding, og brandfolk er alene uddannede i farerne ved elektricitet i forbindelse med almindelig bygningsbrand. Modsat bygningsinstallationerne er det ikke altid muligt at afbryde strømmen i en
elbil.
Erfaring viser, at afbrænding af batterier kan give nogle langstrakte brandforløb, som vil kræve meget
vand. Tesla beskriver i deres manual til redningsberedskaberne, at det kan tage op mod 48 timer at slukke en brand i et af Teslas køretøjer, samt at man bør sikre mere end 10.000 liter vand til slukning af bilen.
Disse meget lange brandforløb bliver problematiske, når de opstår på kritisk infrastruktur.
Universitetsstudier viser, at afbrænding af den type battericeller, som ofte anvendes i elbiler, har potentiale til at danne særligt giftig brandgas, hydrogenflourid4.  Derfor anbefaler det Svenske Totalforsvars Institut sammen med Research Institutes of Sweden en kort indsatstid i røgen på under tyve minutter samt
en særlig opmærksomhed ved sanering af røgdykkerne.
Slutteligt kan der være risiko for, at en brand i en elbil kan genantændes spontant helt op til flere timer,
dage eller endda uger efter, at hændelsen er sket. Hvis det vurderes, at denne risiko er til stede, må bilen
flyttes til et egnet sted. Hvis bilen er placeret i et garageanlæg eller p-kælder, må den derfor bjærges og
bringes til et sikkert sted inden, at indsatsen er afsluttet.
Udfordringerne, som udviklingen inden for batteriteknologi fører med sig, knytter sig ikke kun til transportsektoren, men også byggeri, da lokal energilagring fra vedvarende energikilder er blevet mere almindelig. Der kommer således flere hustandsinstallationer, som kræver en anderledes indsatstaktik og
opmærksomhed. Når en bygning er forsynet med batteristrøm, er det ikke muligt at afbryde forsyningen
til bygningen udvendigt, og et brandforløb, der involverer batterierne, medfører dermed de samme udfordringer, som man møder ved brande i elektriske køretøjer.
En speciel udfordring med batterier i bygninger er, at energilagre fra batterianlæg ikke er reguleret på
samme måde som lagre med brandfarlige væsker eller gasser. Traditionelt vil energilagre opført med væsker eller gasser blive opført med forhold, som tilgodeser redningsberedskabet så som egne brandsektioner og døre direkte til det fri. Der findes allerede eksempler i dag på energilagre fra batterier, som er så
store, at de ville være underlagt regulering, hvis de var opført med traditionel energi.

3.6

Klima

Klimaforandringer står i disse år højt på samfundets dagsorden. I takt med at temperaturerne ændrer
sig, peger forskerne på, at vi i fremtidens Danmark vil opleve langt flere ekstreme vejrhændelser som
stormflod, kraftige skybrud, tørke og øget stormaktivitet. Ud over konsekvenserne for den enkelte borger, kan sådanne hændelser forårsage store problemer for trafikken og infrastrukturen, og de varmere
somre kan resultere i periodevis hyppigere naturbrande.
Fremtidens klima afhænger i høj grad af, hvor meget drivhusgas vi fortsat slipper ud i atmosfæren. FN’s
klimapanel har opsat to scenarier for fremtidens klima, RCP4.5 og RCP8.5, som antager, at vi sænker
vores CO2-udslip i betydelig grad, hhv. fortsætter vores høje udslip som ’business-as-usual’. I DMI’s Klimaatlas stilles data til rådighed for, hvorledes klimaet i Danmark vil ændre sig lokalt frem til år 2100 med
udgangspunkt i disse to scenarier og med referenceperioden år 1981-2010.

4 Larsson, F., Andersson, P., Blomqvist, P. & Mellander, B. (2017). Toxic fluoride gas emissions from lithium-ion
battery fires. Scientific Reports, 7(10018).
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I Beredskab Østs dækningsområde forventes antallet af skybrud frem mod år 2100 at stige med mellem
40 % og 50 % i scenariet med en reduktion i udledning af drivhusgasser, hhv. 80 % i ’business-as-usual’
scenariet. Med de kraftige nedbørshændelser følger en risiko for overbelastning af kloaksystemerne,
som i værste fald kan føre til oversvømmelse af veje og bygninger, herunder kritisk infrastruktur og samfundsvigtige bygninger.
Som i resten af Danmark vil vandstanden langs Øresundskysten stige i takt med, at temperaturerne i
verdens have stiger, og at isen på polerne smelter. Langs kysten i Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk
Kommune forventes vandstandsstigningen at være på 31 cm i RCP4.5 scenariet og 50 cm i RCP8.5 scenariet i år 2100.
Kombinationen af højere vandstande og kraftigere storme medfører, at stormfloder vil forekomme med
højere frekvens i fremtiden. Vandstanden på en 100-års hændelse langs Øresundskysten er i dag 158 cm
og forventes at stige til mellem 190-210 cm i slutningen af århundredet afhængigt af udledningsniveauet
af CO2, som det ses i figur 10. Figur 10 viser, hvilke områder som vil blive oversvømmet ved en 100-års
hændelse i dag og en 100-års hændelse i 2100, jf. RCP4.5 scenariet.

Figur 10 – Højden af en stormflod ved Øresunds kyst, der statistisk set vil optræde en gang per 100 år i de to
scenarier RCP4.5 og RCP8.5. Kilde: DMI, Klimaatlas.
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Figur 11 – Oversvømmede områder ved en nuværende 100-års hændelse på 160 cm (til venstre) og ved en 100-års hændelse på 190 cm. i år 2100, jf. scenariet RCP4.5 (til højre). Kilde:
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Den nordlige del af Beredskab Østs kystlinje ligger relativt højt og er derfor ikke på nuværende tidspunkt,
og heller ikke i den nærmeste fremtid, truet af stormflod. Den samlede risiko for stormflod i Lyngby-Taarbæk Kommune er lav, og kun i området omkring Taarbæk Havn er der risiko for større oversvømmelser
i forbindelse med havvandsstigninger. Langs den sydlige del af Beredskab Østs kystlinje i Gentofte Kommune er villakvartererne øst for Strandvejen truet af oversvømmelser ved en nuværende 100-års hændelse5.
I Danmark er det kommunerne, som har ansvaret for klimatilpasning, som bl.a. kan inkludere skybrudssikring af udsatte områder samt opførelse af nye diger for at mindske risikoen for fremtidige ekstreme
vejrhændelser. Fokusset på klimasikring langs Øresundskysten er blevet skærpet efter stormen Bodil i
2013, som medførte flere oversvømmelser langs kysten i især Gentofte Kommune ved Hellerup Havn,
områdets villakvarterer, Skovshoved Havn samt ved plejecenteret Strandlund, men også i Taarbæk Havn
i Lyngby-Taarbæk Kommune. I Gentofte Kommune er kysten blevet sikret ved private samt offentlige
ejendomme, som tidligere har haft en kystsikring på under 168 cm svarende til vandstanden ved Bodil, til
i fremtiden at kunne modstå en hændelse af samme størrelsesorden. I Lyngby-Taarbæk Kommune blev
der i december 2019 afholdt et borgermøde om kystsikring med kommunen.
Kommunernes arbejde med klimatilpasning er primært af forebyggende karakter og er forankret i de
kommunale klimatilpasningsplaner. I tilfælde af ekstreme hændelser er det den enkelte myndighed, som
har ansvaret for den fortsatte drift i egen sektor, jf. sektoransvarsprincippet i beredskabslovens §§ 24-28.

3.7

Sikkerhedshændelser

Politiets Efterretningstjeneste (PET) konkluderer i deres seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark
fra marts 2020, at trusselsniveauet fortsat er alvorligt6. Vurderingen peger på, at den væsentligste trussel udgår fra militant islamisme, hovedsageligt fra personer, som sympatiserer med Islamisk Stat (IS). Dog

5
6

COWI (2019). Udredning om stormflod og havvandsstigning i regi af stormflodssikring.
Center for Terroranalyse (2020). Vurdering af terrortruslen mod Danmark.
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vurderes det, at truslen fra IS mod Danmark er blevet reduceret i takt med gruppens tab af territorium i
Syrien og Irak og efterfølgende svækkede evne til at udføre komplekse og koordinerede angreb i Vesten.
På trods af det reducerede trusselsniveau fra IS, er truslen især fra enkeltpersoner eller små fragmenterede grupper, som sympatiserer med militant islamisme, fortsat høj. I december 2019 blev syv personer
varetægtsfængslet for mistanke om planlægning af terror, hvilket understreger trusselsbilledets fortsatte
alvor.
Som noget nyt fremgår det af den seneste vurdering, at terrortruslen fra højreekstremistiske miljøer nu
er øget til at udgøre en generel risiko fremfor en tidligere begrænset risiko. Inden for de seneste år har
vestlige lande oplevet en række højreekstremistiske terrorangreb udført af soloaktører. Blandt angrebene var et voldsomt moskéangreb i Christchurch i New Zealand i marts 2019, som efterfølgende har
inspireret til mindre angreb i bl.a. USA, Norge og Tyskland. Fælles for angrebene fra den ekstremistiske
højrefløj er en radikaliseringsproces og spredning af propaganda på virtuelle platforme og internettet.
Sandsynlige mål for terrorangreb i Danmark inkluderer bl.a. offentligt befærdede områder med mange
mennesker, transportsektoren og myndighedsfunktioner. Et terrorangreb indebærer ikke nødvendigvis
store eksplosioner og bomber, og PET vurderer således, at terrorangreb med lettilgængelige midler som
knive, slagvåben, ildspåsættelse og køretøjer er den mest sandsynlige angrebsform i Danmark.
Redningsberedskabet skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig indsats under en terrorhandling, som ofte indebærer mange sårede personer. Ligesom for krigshandlinger eller store ulykker kræver
det komplekse trusselsniveau for terror derfor et koncept for håndtering af mange tilskadekomne.
Beredskab Øst er i dialog med politikredsene omkring symbolmål og særlige ejendomme med VIP-status,
hvilket aktuelt omhandler en række ambassader i den østlige del af området samt Marienborg, hvor der
endvidere er en mødeplan.

3.8

Opsummering

Risikobilledet ændrer sig løbende både lokalt i Beredskab Østs dækningsområde og nationalt i Danmark.
En vigtig forudsætning for risikoidentifikation er derfor at afdække fremtidige udfordringer.
På nationalt plan har Beredskabsstyrelsen udpeget en række ekstraordinære hændelsestyper, som
beredskabet skal være opmærksomme på i disse år i forhold til arbejdet med beredskabsplanlægning,
krisestyring og sikkerhed i kommunerne generelt. Fælles for disse risici er et skærpet behov for regionalt
samarbejde på tværs af organisationer og administrative grænser.
Lokalt ses en urbaniseringstendens med stigende befolkningstal i Beredskab Østs ejerkommuner og i takt
hermed en fortætning af bykernerne. Tendenser som forøgelse af højden af byggeriet, byggeri under
jorden samt mere komplekst byggeri vil have en indflydelse på beredskabets indsats fremover. Redning,
evakuering og slukning af brand i en høj bygning er vanskelig, tidskrævende og mandskabstung, og lange
indsatsveje og høj brandbelastning ved brand i dybe og komplekse bygninger som højlagre eller underjordiske parkeringsanlæg udgør en udfordring for beredskabet. Som følge af den bymæssige fortætning,
sammenholdt med en privatisering af den tekniske byggesagsbehandling, vil beredskabet i fremtiden
skulle forholde sig til et mere komplekst bygningsbillede.
Også den grønne omstilling bringer nye udfordringer med sig. Alternative og mere klimavenlige byggematerialer som plastisolering og træ vinder frem, hvilket har højere brandbarhed end de tidligere primære byggematerialer beton og tegl. Samtidig medfører omlægningen til grøn energi nye løsninger med
batteriteknologi inden for både transportsektoren og byggeri i form af bl.a. elbiler og lokal oplagring af
strøm fra vedvarende energikilder. Brandforløbet ved en brand i batteri er komplekst og langvarigt, og
der er en række faremomenter forbundet ved disse hændelser.
Klimaforandringer står i disse år højt på samfundets dagsorden, og der forventes at forekomme langt flere ekstreme vejrhændelser i fremtiden end tidligere. Ligesom i resten af landet forventes oversvømmelse
fra havet at forekomme oftere i fremtiden langs kystlinjen mod Øresund. Dog ligger kystlinjen langs ejerkommunerne relativt højt, og kritisk infrastruktur er hverken på nuværende tidspunkt eller i den nærmeste fremtid truet af stormflod.
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4

Hvad fortæller data os?

Analyserne i dette kapitel er primært udarbejdet på grundlag af data fra redningsberedskabets Online
Dataregistrerings- og INdberetningssystem (ODIN) over en fireårig periode fra 1. januar 2016 til 31. december 2019.
Beredskab Øst har løbende fokus på kvalitetssikring af registreringer i ODIN, hvilket er beskrevet i afsnit
6.7. I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende plan er der desuden foretaget en omfattende kvalitetssikring, hvor en lang række udrykningsrapporter er blevet udtaget til kvalitetskontrol på baggrund af
en række kriterier.
I det følgende præsenteres først en lang række generelle udrykningsstatistikker efterfulgt af en specifik
analyse af alarmer til automatiske brandalarmeringsanlæg. Derefter følger et geografisk overblik over
placeringen af udrykningerne samt en empirisk analyse af Beredskab Østs udrykningsdistrikter baseret
på udrykningsdata. Slutteligt er der af Implement Consulting Group udarbejdet en analyse af køretøjskapaciteterne i det nordøstlige Sjælland med formål at afdække antal enheder, som kan nå frem til Beredskab Østs dækningsområde fra naboberedskaberne over tid.

4.1

Udrykningsstatistik

Antallet af udrykningsrapporter i perioden 2015-2019 er efter kvalitetskontrollen registreret til at være
10.459, hvoraf 9.969 udrykninger var i Beredskab Østs eget dækningsområde. Tabel 3 viser antallet af
udrykninger for hvert år.
Med et samlet befolkningstal på omkring 277.000 i Beredskab Østs ejerkommuner gennemsnitligt over
perioden 2015-1019 svarer antallet af udrykninger til 0,009 udrykninger pr. indbygger pr. år.
År

Dækningsområde

Aftale

Assistance

I alt

2016

2.576

96

28

2.700

2017

2.570

85

20

2.675

2018

2.436

87

26

2.549

2019

2.387

87

61

2.535

I alt

9.969

355

135

10.459

Tabel 3 – Antal udrykninger pr. år i Beredskab Østs eget dækningsområde, aftaleområde med Frederikborg Brand &
Redning hhv. assistancer. Kilde: ODIN.

4.1.1
Alarmtype
Figur 12 viser andelen af udrykninger i Beredskab Østs dækningsområde fordelt på alarmtype. En blind
alarm er en fejlalarm afgivet i god tro, mens en falsk alarm er en fejlalarm afgivet i ond tro. Fælles for
begge alarmtyper er, at der ikke er sket nogen skade, som fordrer redningsberedskabets assistance. En
reel alarm er en tilkaldelse af redningsberedskabet til en opgave, som ligger inden for beredskabslovens
rammer, og som hverken er blind eller falsk. Fordelingen er 42 % reelle alarmer, 57 % blinde alarmer og
1 % falske alarmer.

Beredskab Øst

- Plan

for redningsberedskabet

2022-2025

23

1%

42%

Reel
Blind
Falsk

57%

Figur 12 – Fordeling af udrykninger på alarmtype. Kilde: ODIN

Figur 13 viser samme fordeling opgjort for hver af de fem ejerkommuner. I de fire kommuner Ballerup,
Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk er andelen af blinde alarmer højere end andelen af reelle alarmer.
Dette er i kontrast til landsgennemsnittet på 54 % reelle alarmer og 44 % blinde alarmer7, hvilket hovedsageligt kan tilskrives det høje antal ABA-alarmer i Beredskab Østs dækningsområde grundet et højt
antal af virksomheder og institutioner. I Herlev Kommune fordeler alarmerne sig omtrent ligeligt mellem
reelle og blinde alarmer.
400
58%

350

54%

61%
300
41%
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Figur 13 – Fordeling af udrykninger på alarmtype samt gennemsnitligt antal per år for hver ejerkommune. Kilde: ODIN.

7

Beredskabsstyrelsen (2019). Redningsberedskabet i tal 2019.
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4.1.2
Meldingstype
Andelen af alarmer til anlæg med alarmoverførsel udgør 55 % af alle alarmer i perioden og er derfor behandlet separat i afsnit 4.2.
Grafen i figur 14 inkluderer kun meldinger på alarmer modtaget fra 112-alarmcentralen, og således
indgår altså ikke udrykninger til ABA eller til henvendelser direkte til beredskabet (0,57 %). Grafen viser
antallet og andelen af udrykninger fordelt på meldingstype.
Kategoriseringen af meldingstyperne baserer sig på første meldings ordlyd og kan findes i bilag 5.
Det ses, at i alle fem kommuner er hovedparten af alle meldingerne fra alarmcentralen kategoriseret
som brand efterfulgt af redning.
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46%

120

41%

41%
39%
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49%
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80

55%

34%
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35%

Redning
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20

0

29%

14%

40
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Ballerup

9%
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Gentofte

5%
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12%
7%

Herlev

9%

6%

Lyngby-Taarbæk

Figur 14 – Fordeling af udrykninger på meldingsgruppe samt gennemsnitligt antal per år for hver ejerkommune. Kilde: ODIN.

4.1.3
Hændelsestype
Figur 15 viser fordelingen af de reelle alarmer inddelt efter kategorierne brand, redning, miljø og diverse.
Kategorierne er defineret ud fra hændelsestyperne i ODIN og kan findes i bilag 5.
I alle kommunerne er den mest forekommende hændelsesgruppe brand. Fordelingen af hændelsesgrupperne er dog en del varierende fra kommune til kommune, og det ses, at især Ballerup og Herlev har en
høj andel brande, mens Gentofte og Gladsaxe har en høj andel af udrykninger til redning. I forhold til
meldingstyper er andelen af redning en smule lavere, mens andelen af både brand og diverse generelt er
lidt højere.
Den geografiske placering af udrykningerne i hver af de fire kategorier kan ses i heatmaps i afsnit 4.3.
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Figur 15 – Fordeling af udrykninger på hændelsesgruppe for reelle alarmer samt gennemsnitligt antal
per år for hver ejerkommune. Kilde: ODIN.

4.1.4
Køretøjer
Inden for Beredskab Østs dækningsområde er en udrykning uden autosprøjte en sjældenhed. I den fireårige periode var der kun 96 udrykninger uden autosprøjte, hvilket hovedsageligt var på meldinger for
vand i kælder, opsugning af vand, væltede træer m.m. Det ses i figur 16, at antallet af kørsler med autosprøjter i perioden udgør 36 % af det samlede antal kørsler.
Kun 3 % af kørslerne var med andre køretøjer end autosprøjte, vandtankvogn, drejestige og indsatslederbil. Kategorien andet inkluderer følgeskadekøretøj, kemikalieberedskab, redningskran, redningsvogn
og slangetender og vil ofte være assistance til andre beredskaber eller samarbejdspartnere i politi eller
præhospitalt beredskab.
I figur 17 ses, hvor mange udrykninger der har været i Beredskab Østs område fordelt på antallet af kørsler. Langt de fleste udrykninger, 73 %, består af tre køretøjer svarende til en udrykningsenhed samt indsatslederbil, men 11 % består af 4-6 køretøjer, hvilket er udrykningssammensætningen  til eksempelvis
bygningsbrand.
3%

6%

36%

31%

Andet

Autosprøjte
Drejestige
Indsatsledervogn
Vandtankvogn

24%

Figur 16 – Fordeling af kørsler på køretøjstyper, hvor kun kørselstype 1 er medtaget. Andet inkluderer
følgeskadekøretøj, redningsvogn, kemikalieberedskab m.m. Kilde: ODIN.
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Figur 17 – Fordeling af udrykninger på antal køretøjer. Kilde: ODIN.

4.1.5
Udrykninger over tid
I det følgende beskrives udrykninger fordelt på hhv. måned, ugedage og døgnets timer.
4.1.5.1 Udrykninger fordelt pr. måned
Antallet af udrykninger pr. måned er forholdsvist jævnt fordelt over årets måneder. Dog ses i figur 18 en
tendens til især flere blinde alarmer i de varme måneder samt i juleperioden. Dette kan tilskrives en generelt lavere aktivitet i månederne februar til april samt færre meldinger om brand i denne periode. Med
gennemsnitligt 243 udrykninger er juni den måned med flest udrykninger, mens februar med 160 udrykninger er den måned med færrest udrykninger.
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Figur 18 – Gennemsnitligt antal udrykninger pr. måned fordelt på alarmtype. Kilde: ODIN.
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Figur 19 – Gennemsnitligt antal udrykninger pr. måned fordelt på meldingsgruppe. Kilde: ODIN.

4.1.5.2 Udrykninger fordelt pr. ugedag
I hverdagene ligger antallet af udrykninger jævnt fordelt på gennemsnitligt 7,6 udrykninger pr. dag fra
mandag til fredag. I weekenden falder belastningen til gennemsnitligt 6,0 udrykninger om lørdagen og
5,5 udrykninger om søndagen.
Antallet af reelle alarmer er konstant over alle ugens dage, og faldet i udrykninger over weekenden skyldes derfor udelukkende et fald i antallet af blinde alarmer. Det ses desuden i figur 9, at årsagen til færre
blinde alarmer skyldes færre ABA-alarmer i weekenden, hvor der generelt er mindre aktivitet på institutioner og virksomheder. Det gennemsnitlige antal udrykninger til ABA falder fra mellem 4,4-4,6 i hverdagene til hhv. 2,9 om lørdagen og 2,4 om søndagen.
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Figur 20 – Gennemsnitligt antal udrykninger pr. ugedag fordelt på alarmtype. Kilde: ODIN.
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Figur 21 – Gennemsnitligt antal udrykninger pr. ugedag fordelt på meldingsgruppe. Kilde: ODIN.

4.1.5.3 Udrykninger fordelt over døgnets timer
Antallet af udrykninger pr. time varierer over døgnets timer. De fleste udrykninger er i dagtimerne i perioden fra kl. 8-16 med gennemsnitligt 141-152 udrykninger pr. døgntime over et år, hvilket svarer til 0,4
udrykninger pr. time. Perioden med færrest udrykninger er i nattetimerne fra kl. 1-6 med gennemsnitligt
41-65 udrykninger pr. døgntime over et år svarende til ca. 0,1-0,2 udrykninger pr. time.
Det ses, at det høje antal alarmer i dagtimerne især skyldes blinde alarmer. Dette stemmer overens med
en stigning i antallet af ABA-alarmer i dagtimerne, som kan tilskrives en højere aktivitet på institutioner
og virksomheder i denne tidsperiode.
Antallet af reelle alarmer ligger mere jævnt fordelt over døgnets timer end antallet af blinde alarmer
med flest udrykninger i løbet af dagen og aftentimerne. I aftentimerne er antallet af ABA-alarmer samt
meldinger om redning lavere end om dagen, men til gengæld er antallet af meldinger om brand højere.
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Figur 22 – Gennemsnitligt antal udrykninger pr. døgntime fordelt på alarmtype. Kilde: ODIN.
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Figur 23 – Gennemsnitligt antal udrykninger pr. døgntime fordelt på meldingsgruppe. Kilde: ODIN.

4.1.6
Samtidighed
En hændelse er defineret som samtidig med én eller flere andre uafhængige hændelser, hvis der på
første autosprøjtes alarmtidspunkt allerede er én eller flere autosprøjter i brug. Da statistikken for samtidighed tager udgangspunkt i autosprøjternes indsatsvarighed, indgår udrykninger uden autosprøjte ikke.
Figur 24 og figur 25 nedenfor angiver antallet af udrykninger, som på alarmtidspunktet er en samtidig
udrykning.
Figur 24 viser, at forekomsten af 2 samtidige hændelser indtræffer relativt ofte i hhv. hele Beredskab
Østs distriktsområde, distriktsområdet inkl. § 13 aftale området og endeligt for alle udrykninger inkl.
assistanceudrykninger. I alle tre tilfælde svarer det gennemsnitlige antal af forekomster af 2 samtidige
hændelser pr. år til 0,8-0,9 forekomster pr. dag. Forekomsten af 3 samtidige hændelser indtræffer gennemsnitligt et par gange om måneden og er dermed også forholdsvis normal. I den fireårige periode
har der været helt op til 6 samtidige hændelser. Med et gennemsnit på 1-2 forekomster af 4-6 samtidige
hændelser pr. år, er flere end 3 samtidige hændelser dog sjældne.
Inden for hvert af de fire stationsområder ses det i figur 25, at der ikke har været mere end 3 samtidige
udrykninger. Ved samtidige udrykninger inden for samme stationsdistrikt bliver enten en anden station
sendt sekundært til hændelsen, eller 2. udrykningen, hvis den ikke er med på den igangværende hændelse, bliver afsendt. Distrikterne i Ballerup og Gladsaxe er de mest belastede, mens distrikterne i Lyngby og
Gentofte har en del færre forekomster af samtidige udrykninger. Station Gentofte har ingen 2. udrykning,
så i tilfælde af samtidige hændelser i Gentoftes distriktsområde, vil en anden station altid blive sendt afsted som sekundær.
Figur 26 viser den samlede indsatstid for samtidige hændelser. På trods af den forholdsvis høje forekomst af 2 samtidige hændelser og til dels også 3 samtidige hændelser, er den samlede indsatstid lav. På
et helt år er den gennemsnitlige indsatstid for 2 samtidige hændelser 2-3 døgn, mens den for 3 samtidige
hændelser blot er omkring 3,5-4 timer.
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Figur 25 – Gennemsnitligt antal samtidige udrykninger pr. år inden for hvert slukningsdistrikt. Kilde: ODIN.
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Figur 26 – Gennemsnitlig indsatstid for samtidige udrykninger pr. år (dage – tt:mm) opgjort på alle udrykninger inkl.
aftale- og assistanceudrykninger, alle udrykninger i eget dækningsområde samt aftaleudrykninger hhv. udrykninger
inden for eget område alene. Kilde: ODIN.

4.1.7
Kapacitetstræk
Den anvendte kapacitet ved en operativ indsats inkluderer både materiel og mandskab. Det primære
materiel for redningsberedskabet er slukkende enheder. Derfor er et godt estimat for kapacitetstrækket
antallet af samtidige tanksprøjter/ autosprøjter på enten én eller flere indsatser. Antallet af mandetimer kan til en vis grad også antages at følge indsatstiden for samtidige sprøjter, da dimensioneringen af
brandfolk følger dimensioneringen af køretøjer.
Figur 27 viser antallet af forekomster af samtidige sprøjter. En sprøjte er samtidig med én eller flere
andre sprøjter, hvis der på sprøjtens alarmtidspunkt allerede er én eller flere andre sprøjter i brug. Forekomsten af to samtidige sprøjter indtræffer gennemsnitligt 1-2 gange om dagen og er dermed hyppig. 3
samtidige sprøjter indtræffer en smule sjældnere, gennemsnitligt 7-8 gange om måneden, hvilket også er
forholdsvist ofte. Flere end 3 samtidige sprøjter forekommer et par gange om måneden.

Beredskab Øst

- Plan

for redningsberedskabet

2022-2025

32

2500

22172202

2143

2000

1500

1000

471 457 434

500

95
0

1 sprøjte

2 sprøjter

92

88

24

3 sprøjter

Alle udrykninger

24

24

11

4 sprøjter

BEROS og § 13 område

11

10

5-7 sprøjter

BEROS område

32 - 22:18

800

34 - 08:55

900

35 - 10:42
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Figur 28 – Gennemsnitlig indsatstid for samtidige sprøjter pr. år (dage – tt:mm) opgjort på alle udrykninger inkl. aftaleog assistanceudrykninger, alle udrykninger i eget dækningsområde samt aftaleudrykninger hhv. udrykninger inden for
eget område alene. Kilde: ODIN.
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4.1.8
Udrykninger på tværs af slukningsdistrikter
Inden for Beredskab Østs område er der foretaget en lang række kørsler med autosprøjte på tværs af de
definerede slukningsdistrikter.
De nuværende slukningsdistrikter trådte i kraft pr. 1. januar 2018, og indtil da gennemførtes udrykninger i overensstemmelse med kommunegrænserne. En del af kørslerne på tværs af distrikterne i 2016 og
2017 er derfor primære inden for egen kommunegrænse, men uden for den nuværende distriktsgrænse.
Dog er også mange af kørslerne i 2018 og 2019 primære, da en melding kan have mere end én foruddisponeret autosprøjte. Kørsler på tværs af distriktsgrænser omfatter desuden også assistancer eller sekundære kørsler i tilfælde af, at 1. udrykningsenheden på stationen i distriktsområdet er optaget.
Andelen af kørsler med autosprøjte på tværs af slukningsdistrikterne udgør 13 % af det totale antal ture
med autosprøjte i dækningsområdet i den fireårige periode.
I figur 29 er antallet af kørsler med autosprøjte på tværs af stationsdistrikterne opgjort. Der ses en tendens til, at Ballerup ofte kører til Gladsaxe og omvendt, og desuden at Lyngby ofte kører til Gentofte. De
mange ture fra Ballerup til Gladsaxe skyldes et højt antal ABA-alarmer til Herlev Hospital i Gladsaxes slukningsdistrikt, hvortil også Station Ballerup kører primært. De mange ture til Gentofte fra Lyngby skyldes,
at stationen i Gentofte ikke råder over en deltidsbemandet udrykningsenhed, og at Lyngby derfor kører
som en del af den primære udrykningssammensætning til en lang række meldinger i Gentoftes område.
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Figur 29 – Gennemsnitligt antal kørsler med autosprøjte pr. år på tværs af slukningsdistrikter. Kilde: ODIN.
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4.1.9
Udrykninger til andre beredskaber
Beredskab Øst har i den fireårige periode haft 355 udrykninger til kommunerne Egedal og Furesø, jf. en
samarbejdsaftale med Frederiksborg Brand & Redning i henhold til beredskabslovens § 13. Derudover
har der endvidere været 135 assisterende udrykninger til andre beredskaber uden for dækningsområdet.
I figur 30 ses antallet af aftaleudrykninger til Frederiksborg Brand & Redning for hvert år. I hele perioden
har Beredskab Øst ydet primær udrykning til det sydlige område af hhv. Egedal Kommune og Furesø
Kommune. Over årene er antallet af komplette udrykningsenheder faldet, mens antallet af udrykninger
med autosprøjte uden følgekøretøj er steget. Dette skyldes en ændring i disponeret udrykningssammensætning, som tilsvarer Frederiksborg Brand & Rednings egne disponeringer i resten af deres dækningsområde. Pr. 1. januar 2019 indgik Beredskab Øst desuden en aftale om udrykning med stige til Furesø
Kommune, hvilket den pludselige stigning i antallet af udrykninger med følgekøretøj uden autosprøjte i
2019 afspejler.
I figur 31 ses antallet af assistanceudrykninger til andre beredskaber. Beredskab Øst har primært foretaget assisterende udrykninger til Hovedstadens Beredskab samt Frederiksborg Brand & Redning svarende
til hhv. 59 % og 27 % af alle assistancer i perioden. Ofte bliver kun én eller flere autosprøjter samt evt.
andre køretøjer som eksempelvis slangetender sendt til Hovedstadens Beredskabs dækningsområde
uden følgekøretøj. For de resterende beredskaber bliver der oftere sendt én eller flere komplette udrykningsenheder bestående af en autosprøjte og en vandtankvogn eller stige samt evt. andre køretøjer.
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Figur 30 – Antal aftaleudrykninger til Frederiksborg Brand & Redning pr. år fordelt på køretøjssammensætning.
Komplet inkluderer alle udrykninger med mindst en autosprøjte samt et følgekøretøj, dvs. vandtankvogn eller stige.
Autosprøjte inkluderer alle udrykninger med mindst en autosprøjte og intet følgekøretøj. Følgekøretøj inkluderer alle
udrykninger med mindst et følgekøretøj og ingen autosprøjte. Andet inkluderer alle udrykninger uden autosprøjte og
følgekøretøj, herunder indsatslederkørsler eller kørsler med følgeskadekøretøj. Kilde: ODIN
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Figur 31 – Antal assistanceudrykninger til andre beredskaber fordelt på køretøjssammensætning. Definitionen af køretøjssammensætningerne er givet i figur 30. Kilde: ODIN.

4.1.10 Udrykninger fra andre beredskaber
Assistancer fra andre beredskaber til Beredskab Øst er hovedsageligt sket i henhold til aftale om gensidig
assistance med Hovedstadens Beredskab. Af figur 32, som viser antallet af assistancer fordelt over år,
fremgår det, at det totale antal af assistancer i den fireårige periode er 90. En stor del af disse udrykninger skyldes dog udrykninger, som af den første melding fremgik at være uden for Beredskab Østs område, men som ved ankomst har vist sig at have skadestedsadresse inden for Beredskab Østs område. Det
reelle antal af assistancer er dermed en del lavere.
I 2016 og frem til midten af 2017 videreførtes en tidligere aftale mellem Gentofte Brandvæsen og Københavns Brandvæsen, i dag Hovedstadens Beredskab, om supplerende assistance ved visse meldinger i den
sydlige del af Gentofte Kommune. I dag dækkes dette område af stationen i Gladsaxe ved supplerende
behov. Det højere antal assistancer fra Hovedstadens Beredskab i 2016 og 2017 i forhold til 2018 og 2019
skyldes bl.a. denne aftale.
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Figur 32 – Antal udrykninger fra andre beredskaber pr. år. Kilde: ODIN.

4.1.11
Responstider
Figur 33 viser en model over varigheden af en indsats i redningsberedskabet opdelt i mindre tidssekvenser. Nederste del af figuren angiver sammenhængen mellem indsatstiden og brandkurven i tilfælde af
hændelsestypen brand. Det ses, at tiden fra, at branden antændes, til at brandbekæmpelsen påbegyndes, er altafgørende for at bryde brandkurven, inden brandeffekten vokser sig så stor, at den overskrider
beredskabets kapaciteter. For at minimere denne tid må responstiden fra redningsberedskabet modtager
alarmen fra alarmcentralen til ankomst på skadestedet være så lille som mulig. Responstiden er sammensat af de to tidssekvenser afgangstid og køretid, som er tiden fra alarmmodtagelse til afgang hhv.
tiden fra afgang til ankomst på skadestedet.
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Figur 33 – Model over en indsats i redningsberedskabet (øverst) samt sammenhængen mellem indsatstid og brandkurve (nederst). Kilde: Marquart, N. (2019). Fastlæggelse af brandvæsnets indsættelse ved brand, Afsluttende projekt,
Master i Brandsikkerhed, DTU.

Også ved reelle alarmer for andre typer af hændelser end brand er en kort responstid vigtig for indsatsens effektivitet. I figur 34 måles responstiden som responstiden for primære autosprøjter inden for eget
dækningsområde. For at give et retvisende billede er kørsler med ekstreme responstider på under 1 minut eller over 15 minutter for 1. udrykningen og over 20 minutter for 2. udrykningen frataget. Derudover
medtages kun kørsler med kørselstype 1, dvs. med blå blink, som ikke er aflyst.
Den gennemsnitlige responstid for 1. udrykningen på alle stationer er 5 minutter og 16 sekunder med
et lidt højere gennemsnit på stationerne i Gentofte og Gladsaxe end de to andre stationer i Ballerup og
Lyngby. Dette kan tilskrives en større andel af udrykninger til Bagsværd og dele af Hillerødmotorvejen
fra Station Gladsaxe og til Tuborg-området og Bellevue og Taarbæk fra Station Gentofte, som er områder
længere væk fra brandstationerne.
Den gennemsnitlige responstid for 2. udrykningen er 9 minutter og 49 sekunder og altså naturligvis en
del højere end for 1. udrykningen. Udover den væsentlige højere afgangstid for 2. udrykningen, ses også
en lidt højere køretid.
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Figur 34 – Gennemsnitlige afgangs- og kørselstider for 1. udrykningen på hver station samt for 2. udrykningen.
Kilde: ODIN.

I figur 35 og 36 ses fordelingen af responstiderne på de fire stationer samt for 2. udrykningen. Den typiske responstid for 1. udrykningen er ca. 3-7 minutter, og for 2. udrykningen er den 7-13 minutter. Det ses
desuden, at responstiden på Station Gladsaxe desuden varierer lidt mere end på de andre stationer.
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Figur 35 – Fordelingen af responstider for 1. udrykningen på hver station samt for 2. udrykningen. Kilde:
ODIN.
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Figur 36 – Den kumulerede frekvens af responstider for 1. udrykningen på hver station samt for 2. udrykningen. Kilde:
ODIN.

I tabel 4 er den kumulerede frekvens af responstiden angivet for alle fem kommuner. Det fremgår, at andelen af udrykninger med lavere responstid end hhv. 7, 8, 9 og 10 minutter er større end 70 %, 85 %, 90
% og 95 % for alle fire stationer. Samlet set er disse andele hhv. 84 %, 92 % og 98 %.
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Total

9%

27%

49%
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98%
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Tabel 4 – Den kumulerede frekvens af responstider for 1. udrykningen på hver station samt for hele dækningsområdet i
perioden 2016-2019. Kilde: ODIN.

Nedenfor i tabel 5 er tilsvarende responstider angivet fra den tidligere risikobaserede dimensionering
fra 2015, som baserer sig på udrykningsdata fra perioden 2011 til 2014. Der ses en tendens til hurtigere
responstider tidligere, hvilket dog vurderes at skyldes en forskel i datakvalitet og ændring i praksis for
registrering af tider. Hvor Beredskab Øst i dag har omfattende fokus på kvalitetssikring af data, jf. afsnit
6.7, er det sandsynligt, at der tidligere var mange flere udrykninger med fejlagtigt samme alarmtid og ankomsttid i ODIN og dermed usandsynligt lave responstider. Da andelen af udrykninger i den indeværende
dataperiode 2016-2019 med responstid inden for 7 minutter og opefter stemmer overens med den tidligere risikobaserede dimensionering, vurderes serviceniveauet i forhold til responstider at være stabilt.
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Tabel 5 – Den kumulerede frekvens af responstider for 1. udrykningen på hver station samt for hele dækningsområdet i
perioden 2011-2014. Kilde: Beredskab Øst, Plan for dimensionering af redningsberedskabet 2015.

4.1.12 Opsummering
Det statiske udrykningsbillede undersøgt i dette kapitel er i overensstemmelse med beredskabets egen
erfaring fra hverdagen, og der er dermed ikke fundet overraskende tendenser.
De typiske hændelser, som Beredskab Øst kører til, er inden for brand og redning, men også en mindre
del af alarmerne er miljø. Dette gælder både i forhold til meldingstyper, hvor alle reelle, falske og blinde
112-alarmer er medtaget, samt i forhold til hændelsestyper for alle reelle alarmer. Det typiske antal køretøjer sendt til en hændelse er 3 svarende til en udrykningsenhed og en indsatslederbil.
De blinde alarmer i Beredskab Østs dækningsområde udgør mere end halvdelen af alle udrykninger. Andelen er en del højere end andelen på landsbasis, hvilket er som forventeligt, da der i dækningsområdet
er mange virksomheder og institutioner med lovpligtige automatiske brandalarmeringsanlæg, hvilket
medfører en højere andel af blinde alarmer.
Billedet viser desuden, at antallet af udrykninger i dækningsområdet varierer over døgnets timer, ugens
dage samt måneder på året. Antallet af samtidige hændelser forekommer relativt ofte, men Beredskab
Øst har generelt kapacitet til at kunne håndtere disse med egne slukkende enheder, hvilket bevidner om
et robust beredskab. Ved samtidige hændelser afsendes enten 2. udrykningen på tre af de fire stationer,
eller en anden station bliver sendt sekundært på tværs af distriktsgrænsen. På trods af forholdsvist ofte
forekommende samtidige hændelser viser data, at den samlede overlappende indsatstid er relativt kort
for både hændelser og sprøjter.
Assistance til og fra Beredskab Øst er hovedsageligt sket i henhold til aftale om assistance med Hovedstadens Beredskab. Dog er også en del assistancer foretaget til Frederiksborg Brand & Redning, som er
udover aftaleudrykningerne til Egedal Kommune og Furesø Kommune, jf. § 13 i beredskabsloven. Kapacitetstrækket på Beredskab Øst i forbindelse med aftale- og assistanceudrykninger tyder ikke på at udgøre
en stor andel af det samlede kapacitetstræk.
Den typiske responstid for udrykninger i dækningsområdet er ca. 3-7 minutter for 1. udrykningen på alle
fire stationer, mens den er ca. 7-13 minutter for 2. udrykningen grundet en forventeligt højere afgangstid, men også en lidt højere køretid. Sammenlignet med responstiderne i den tidligere risikobaserede
dimensionering ligner det, at andelen af udrykninger med lav responstid er blevet lavere. Dette vurderes
dog at skyldes en tidligere lavere datakvalitet samt ændring i praksis for registrering af tider. Da andelen
af udrykninger med responstid inden for 7 minutter og opefter stemmer overens med tallene fra den
tidligere risikobaserede dimensionering, vurderes det, at serviceniveauet fortsat er stabilt og relativt hurtigt.

4.2

Brandsikringsanlæg med automatisk alarmoverførelse

I det foregående afsnit er der blevet redegjort for den generelle udrykningsaktivitet i Beredskab Østs
område i den fireårige periode fra 2016-2019. Da 55 % af alle udrykninger skyldes alarmer fra automatiske anlæg med overførsel til Beredskab Øst, er disse behandlet separat i dette afsnit. Et anlæg med
alarmoverførsel er enten et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) eller et automatisk sprinkleranlæg
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(AVS). Hovedparten af alle ABA- og AVS-alarmer er blinde alarmer, som efter eftersyn på stedet viser sig
at have andre årsager end brand.
Et ABA-anlæg består af en centralenhed, hvortil der er koblet detektorer og alarmtryk, der hver især kan
udløse en alarm. Et ABA-anlæg installeres bl.a. for at sikre tidlig alarmering af redningsberedskabet og er
oftest et krav i medfør af byggelovgivningen. ABA-anlægget er det styrende anlæg ift. aktivering af øvrige
brandtekniske installationer som varsling og brandventilation for sikring af personer.
Et AVS-anlæg vil efter detektion af en brand udløses og kan med vand kontrollere branden, indtil redningsberedskabet når frem. Således reducerer AVS-anlæg brandspredningen. Alarmoverførslen for et
AVS-anlæg udføres på tilsvarende vis som for et ABA-anlæg og kan evt. være tilknyttet et ABA-anlæg.
Antallet af aktive alarmoverførsler fra et ABA- eller AVS-anlæg til Beredskab Øst vises i figur 37 pr. 1. januar for årene 2016-2019.
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Figur 37 – Antal ABA- og AVS-anlæg pr. 1. januar hvert år i perioden 2016-2019. Kilde: Beredskab Øst.

4.2.1
Alarmtype
I den fireårige periode har antallet af blinde alarmer fra anlæg med alarmoverførsel ligget forholdsvist
stabilt, dog med et lille samlet fald, mens antallet af reelle og falske alarmer har oplevet en faldende
tendens, jf. figur 38. Da langt størstedelen af alarmerne er blinde, har også det samlede antal ligget nogenlunde stabilt. Det højeste årlige antal for alle alarmtyper blev registreret til at være 1474 i 2017, mens
det laveste antal var 1291 i 2018.
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Figur 38 – Antal ABA- og AVS-alarmer pr. år fordelt på alarmtype. Kilde: ODIN.

I tabel 6 ses det, at andelen af blinde alarmer fra anlæg med alarmoverførsel i den fireårige periode er
93 %, hvilket er væsentligt højere end for det samlede antal udrykninger i Beredskab Øst i samme periode, jf. figur 39. Andelen af falske alarmer er kun 1 %, mens andelen af reelle alarmer er 6 %. Det samlede
antal alarmer til anlæg med alarmoverførsel over hele perioden er 5505.

Antal

Andel

Reel

306

6%

Blind

5143

93%

Falsk

56

1%

Total

5505

100%

Tabel 6 – Antal ABA- og AVS-alarmer samt
fordelingen på alarmtype. Kilde: ODIN.

Den høje andel af blinde alarmer viser altså, at anlæg med overførsel kun sjældent bliver aktiveret på
grund af brand. På trods af at andelen af blinde alarmer har ligget stabilt inden for den fireårige periode
2016-2019, viser figur 39, at hvis man betragter en længere årrække, så har tallet været stigende.
Denne udvikling er især interessant sammenholdt med udviklingen i antallet af detektorer, da det ville
kunne give et estimat for effektiviteten af det forebyggende arbejde for at holde antallet af blinde alarmer nede. Dog har Beredskab Øst kun en registrering af antallet af anlæg over tid og altså ikke antallet
af detektorer. På landsplan estimerer Beredskabsstyrelsen, at antallet af detektorer også var stigende i
perioden fra 2007-2016, og at antallet af blinde alarmer fra ABA- og AVS-anlæg pr. detektor var faldende8.  Denne tendens må antages også at være gældende for Beredskab Øst. I takt med større fortætning

8

Beredskabsstyrelsen (2017). Analyse: Automatiske Brandalarmeringsanlæg.
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af byområderne i ejerkommunerne, må det forventes, at der kommer flere bygninger med lovpligtige
alarmeringsanlæg.
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Figur 39 – Antal blinde alarmer til ABA- og AVS-anlæg pr. år i perioden 2007-2016. Da denne opgørelse er på
stationsbasis, er også udrykninger til § 13 aftale området medtaget. Kilde: Beredskabsstyrelsen (2017). Analyse: Automatiske Brandalarmeringsanlæg.

Af de 306 reelle alarmer er 165 registreret til at være løst før beredskabets ankomst. Af de resterende
141 alarmer er der i 54 tilfælde foretaget brandslukning, mens der i de resterende tilfælde primært
er ventileret. Figur 41 viser brandslukningsmaterialet for de 54 reelle brande, hvor der er foretaget
brandslukning. I de fleste tilfælde er branden slukket med enten 1 HT rør eller småredskaber.
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Figur 40 – Fordeling af brandslukningsmateriale for reelle alarmer fra ABA- og AVS-anlæg. Kilde: ODIN.
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4.2.2
Detektortype og årsag til blinde alarmer
Figur 41 viser, at den hyppigste aktiverede detektortype for reelle og blinde alarmer er optisk røgdetektor. For de få falske alarmer i perioden har kilden til alarmen i langt de fleste tilfælde været alarmtryk.
Hovedparten af de opsatte detektorer er røgdetektorer, da denne type detektor er et krav i flugtvejsgange og trapper og på nyere anlæg. Denne detektortype kan desuden detektere en begyndelsesbrand
hurtigere.
Detektortypen skal vælges, så detektering af en begyndelsesbrand opnås hurtigst muligt, uden at anlægget giver anledning til blinde alarmer. For at imødegå blinde alarmer kan der, jf. reglerne, træffes forskellige foranstaltninger.
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Figur 41 – Fordeling af aktiverede detektortyper på alarmtype for ABA- og AVS-alarmer. Kilde: ODIN.

Figur 42 viser, at de to største årsager til blinde alarmer fra et automatisk alarmeringsanlæg er håndværksarbejde samt madlavning. Den store andel af andet dækker bl.a. over rygning, vanddamp, støv,
fyrværkeri samt en lang række andre specifikke årsager, som er med tekst uden for kategori i ODIN. Det
ses desuden, at årsagen til de blinde alarmer er ukendt i hele 28 % af tilfældene.
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Figur 42 – Fordeling af årsager til blinde ABA- og AVS-alarmer. Kilde: ODIN.

4.2.3
Opsummering
55 % af alle udrykninger i Beredskab Østs område skyldes alarmer fra automatiske anlæg med overførsel
til beredskabet. Disse inkluderer automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) og automatiske sprinkleranlæg (AVS).
Andelen af blinde ABA- og AVS-alarmer har i perioden været 93 %, hvilket er meget højere end andelen
af blinde alarmer af den samlede udrykningsaktivitet. De største årsager til blinde alarmer er håndværksarbejde og madlavning, men årsagerne spænder bredt og inkluderer bl.a. også rygning, vanddamp,
støv og fyrværkeri.
Over den fireårige periode fra 2016-2019 har antallet af blinde alarmer været nogenlunde stabilt, dog
med et lille samlet fald. Betragtes udviklingen over en længere årrække, ses en generel stigning siden
2007. I takt med større fortætning af byområderne samt mere multifunktionelt byggeri i dækningsområdet må det dog forventes, at også antallet af detektorer er stigende. Dermed forventes ikke en stigning i
antal blinde alarmer pr. detektor.
Reelle ABA- og AVS-alarmer udgør 6 % af alarmerne i den fireårige periode. Lidt over halvdelen af disse
blev løst før ankomst, mens der i ca. 40 % af de resterende hændelser blev foretaget brandslukning. I
langt de fleste tilfælde blev branden slukket med enten 1 HT rør eller småredskaber.
Den hyppigste aktiverede detektortype er optisk røgdetektor for reelle og blinde alarmer, hvilket stemmer godt overens med, at hovedparten af de opsatte detektorer er røgdetektorer. For de få falske alarmer, som har været i perioden, er den hyppigste aktiverede detektortype alarmtryk.

4.3

Placering af udrykninger

Med henblik på at danne et overblik over den geografiske placering af udrykningerne i Beredskab Østs
dækningsområde samt § 13 aftale område, er der udarbejdet heatmaps, som viser tætheden af udrykningerne i perioden 2016-2019.
Som beskrevet i afsnit 4.1 har der i Beredskab Østs dækningsområde været 9969 udrykninger samt 355
aftaleudrykninger til Frederiksborg Brand & Redning i kommunerne Egedal og Furesø.
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På kortet i figur 43 vises placeringen af alle udrykningerne fordelt på falske/ blinde alarmer og kategorierne brand, redning, miljø og diverse. Kategorierne er defineret ud fra hændelsestyperne på reelle alarmer i ODIN og kan findes i bilag 5.
Det ses, at udrykningerne hovedsageligt er koncentreret omkring bymæssig bebyggelse, erhvervsområder samt langs de store vejnet.

Figur 43 – Placering af udrykninger efter falske/ blinde alarmer og hændelsesgruppe for reelle alarmer. Kilde: ODIN.

I det følgende præsenteres heatmaps for udrykninger i hver af de tre kategorier brand, redning og miljø
samt for udrykninger med blind eller falsk alarmtype.
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4.3.1

Falske/ blinde alarmer

Figur 44 – Placering af falske/ blinde alarmer. Kilde: ODIN.

På kortet på figur 44 tegner der sig et billede af, at de største koncentrationer af blinde og falske alarmer
er i de store erhvervsområder i dækningsområdet. Dette stemmer godt overens med det høje antal af
brandsikringsanlæg med automatisk overførsel, som, jf. reglerne i bygningsreglementet, findes på virksomheder og institutioner i disse områder. Som beskrevet i de tidligere afsnit stammer langt de fleste
blinde og falske alarmer fra ABA- og AVS-anlæg.
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4.3.2

Brand

Figur 45 – Placering af reelle alarmer for brand. Kilde: ODIN.

Udrykninger til brand er forholdsvist jævnt fordelt over hele dækningsområdet, men knytter sig hovedsageligt til tættere bebyggede områder. De fleste typer af reelle alarmer er til brand i bil eller brand i container eller affaldsspand. Derudover forekommer også en del bygningsbrande. Udrykninger til brand i det
åbne land er sjældent i Beredskab Østs område.
En høj koncentration af udrykninger til brand findes især ved Ballerup bymidte, Herlev bymidte, Hjortespring, Værebro Park, Høje Gladsaxe og området omkring Lyngby Hovedgade. I nogle af disse områder er
der fra tid til anden påsatte brande.
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4.3.3

Redning

Figur 46 – Placering af reelle alarmer for redning. Kilde: ODIN.

De fleste af de reelle alarmer i hændelseskategorien redning er udrykninger til trafikuheld. Ikke overraskende er koncentrationen af udrykninger i denne kategori derfor størst langs de store vejnet.
Den største koncentration af reelle redningsalarmer findes omkring sammenfletningen mellem Helsingørmotorvejen og Motorring 3 i grænseområdet mellem de tre kommuner Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Koncentrationen af udrykninger langs Hillerødmotorvejen er også høj, hvilket især gør sig
gældende i området ved Motorring 3.
Det kunne umiddelbart lægges til grund, at trafikulykker sker på en del af motorvejsnettet, hvor der sker
ind- og udfletning fra andre motorveje med vognbaneskift og nedsættelse af hastigheder.
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4.3.4

Miljø

Figur 47 – Placering af reelle alarmer for miljø. Kilde: ODIN.

Udrykninger til miljø dækker over udrykninger til oliespild, benzinudslip, forurening, kemikalieuheld
m.m.
Den geografiske spredning af denne type hændelser er stor, da placeringen både kan knytte sig til vejnettet i forbindelse med spild ved transport eller trafikuheld samt til industri. Da antallet af reelle miljøudrykninger på samme tid er lavere end for de andre kategorier, kan mønsteret i koncentrationen af
udrykninger være svært at vurdere. Med de tilgængelige data, kan man dog ane et mønster med flere
udrykninger langs vejnettet og en koncentration i byområderne og industriområderne.
4.3.5
Opsummering
Udrykningerne i Beredskab Østs dækningsområde er primært koncentreret omkring byområderne,
erhverv og langs motorvejen. Dog er der forskel på, hvorledes de blinde og falske alarmer fordeler sig,
samt hvorledes de reelle alarmer fordeler sig for forskellige hændelsestyper.
De falske og blinde alarmer ses især i de store erhvervsområder, hvilket kan tilskrives det høje antal
ABA-anlæg på virksomheder og institutioner i disse områder.
Reelle alarmer til brand er nogenlunde jævnt fordelt over hele dækningsområdet, dog med en større
koncentration omkring tættere bebyggede områder.  For de reelle alarmer til redning er koncentrationen
hovedsageligt langs de store vejnet. Dette er forventeligt, da de fleste hændelser i denne kategori dækker over trafikuheld. Slutteligt ses for reelle miljøudrykninger en stor spredning over hele området og en
koncentration især omkring vejnettet, byområderne og erhverv. Da antallet af miljøudrykninger er forholdsvist lavt, er den geografiske fordeling dog sværere at afgøre for denne hændelseskategori.
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4.4

Er slukningsdistrikterne optimale?

Frem til etableringen af Beredskab Øst pr. 1. januar 2016 gennemførtes udrykninger fra hver brandstation i overensstemmelse med kommunegrænserne, idet dog udrykninger i Herlev Kommune blev varetaget fra brandstationen i Ballerup. I forbindelse med etableringen af det fælleskommunale beredskab var
en af intentionerne, at det var den nærmeste brandstation, der skulle rykke ud. På den baggrund blev
kommunegrænserne ophævet som grænse for slukningsdistrikterne pr. 1. januar 2018, hvorefter nye
slukningsdistrikter trådte i kraft ud fra princippet om, at nærmeste station responderer. Slukningsdistrikterne er fastsat ud fra en netværksanalyse i GIS baseret på antagelser om kørehastighed m.m. med efterfølgende marginale justeringer for at tilpasse grænserne til naturlige skillelinjer.
Denne analyse er en empirisk undersøgelse af responstiderne ved slukningsdistrikternes grænser, og
hvorvidt de nuværende distrikter optimerer responstiderne i Beredskab Østs samlede distriktsområde.
4.4.1
Metode
Baseret på reelle responstider fra ODIN-data i årene 2016 til 2019 er der for hver af de fire stationer i Beredskab Østs område i GIS interpoleret et responstidskort, som herefter er afgrænset til pågældende stations distriktsområde. Slutteligt er de fire kort sammensat til et samlet kort over hele dækningsområdet
for at sammenligne de interpolerede responstider i grænseområderne for distrikterne.
Hvert interpoleringskort i de fire distriktsområder bygger på responstider fra kørsler med autosprøjten
med fuldtidsansat bemanding på den pågældende station, som må forventes at have afgangstid inden
for ca. 1 minut. Kørsler i hele Beredskab Østs distriktsområde samt kørsler til § 13-aftaleområdet med
Frederiksborg Brand & Redning er medtaget. Kørsler uden for det enkelte distriktsområde er også medtaget, da det giver et større datagrundlag for interpoleringen af responstider inden for distriktsområdet
og desuden også giver mulighed for at estimere responstiderne helt op til distriktsgrænsen. Som i statistikken for responstid i afsnit 4.1.10 er ekstremværdier for responstider på under 1 minut eller over 15
minutter frataget, og kun kørsler med kørselstype 1, som ikke er aflyst, medtages.
De fire kort i figur 48, 49, 50 og 51 viser den geografiske fordeling af de medtagne kørsler for hvert slukningsdistrikt.
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Figur 48 – Kørsler med autosprøjte med fuldtidsansat bemanding fra Station Ballerup.

Figur 49 – Kørsler med autosprøjte med fuldtidsansat bemanding fra Station Gentofte.
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Figur 50 – Kørsler med autosprøjte med fuldtidsansat bemanding fra Station Gladsaxe.

Figur 51 – Kørsler med autosprøjte med fuldtidsansat bemanding fra Station Lyngby.
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4.4.2
Resultat
Resultatet af de fire interpolationer afgrænset til de pågældende distriktsområder ses i figur 52 i et samlet kort.
Analysen viser, at med de nuværende distriktsområder kan hele Beredskab Østs område nås inden for
10 minutter og størstedelen af området endda langt hurtigere. Området med længst responstid er den
nordlige del af Dyrehaven samt området nord for Taarbæk med kun få huse langs Strandvejen, hvor de
fleste udrykninger fra både Lyngby og Gentofte har en responstid på omkring 10 minutter. Områderne
med de hurtigste responstider er naturligvis lige omkring de fire stationer.
Undersøges grænseområderne mellem slukningsdistrikterne nærmere, ses et generelt sammenfald af interpolerede responstider på begge sider af grænserne, da farverne stemmer nogenlunde overens. Dette
indikerer, at de nuværende slukningsdistrikter altså er meget passende og ikke har behov for yderligere
justering.
På grænsen mellem Lyngby og Gentofte er den interpolerede responstid ca. 6-7 minutter lige øst for
Helsingørmotorvejen og bliver kontinuert længere, jo længere man bevæger sig mod Dyrehaven og Øresund. Vest for Helsingørmotorvejen følger grænsen Motorring 3, og den interpolerede responstid hertil
er en smule længere på ca. 8 minutter.
Den interpolerede responstid på grænsen mellem Gentofte og Gladsaxe løber fra omkring 6-7 minutter i
syd til 8 minutter i nord.
Den interpolerede responstid løber fra ca. 6-7 minutter i øst til 7-8 minutter i vest på grænsen mellem
Gladsaxe og Lyngby. Den lidt mørkere farve i Gladsaxes område i den østlige ende af grænsen kunne tyde
på, at responstiden er lidt hurtigere fra Lyngby end fra Gladsaxe. Dette skyldes dog, at Motorring 3 ligger
i den nordlige ende af Gladsaxes distrikt, hvortil responstiden er lidt højere end uden for motorvejen.
Samme princip gør sig gældende for grænsen mellem Gladsaxe og Ballerup, hvor Motorring 3 løber langs
den sydligste del inden for Gladsaxes område. Responstiden til motorvejen er højere end til det omkringliggende område, og således betyder den lokale forskel i farven på den sydlige grænse ikke, at Ballerup
er hurtigere end Gladsaxe. På motorvejen i Gladsaxes område er den interpolerede responstid ca. 8 minutter, mens den i området omkring er 6-7 minutter. Bevæger man sig længere nordpå langs grænsen,
ændrer responstiden sig til at være ca. 7-8 minutter på resten af grænsen fortsat op til grænsen mellem
Ballerup og Lyngby.
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Figur 52 – Interpolerede responstider for hvert stationsdistrikt sammensat i et samlet kort over hele dækningsområdet.
Kilde: ODIN.

4.4.3
Opsummering
I det foregående er der foretaget en empirisk analyse af, hvorvidt Beredskab Østs slukningsdistrikter pr.
1. januar 2018 optimerer udrykningernes responstider efter princippet om, at nærmeste station responderer. Analysen baserer sig på historisk data fra årene 2016-2019 som i de tidligere afsnit i dette kapitel.
For hver af de fire stationer er udarbejdet et interpoleret responstidskort, som herefter er afgrænset til
pågældende stations distrikt. På baggrund af disse interpolerede kort sammensat til et samlet kort over
hele distriktsområdet er responstiderne i grænseområderne evalueret.
Det samlede interpoleringskort indikerer et sammenfald af responstider i grænseområderne. De interpolerede responstider afviger en del på dele af grænserne mellem Lyngby og Gladsaxe hhv. mellem Ballerup og Gladsaxe. Dette skyldes dog, at Motorring 3 løber langs disse grænser, hvortil responstiden er lidt
højere end uden for motorvejen. Kortet viser desuden, at hele Beredskab Østs område kan nås inden for
10 minutter og størstedelen af området endda hurtigere.
På baggrund af analysen vurderes det, at yderligere justering af distriktsområderne på nuværende tidspunkt ikke er relevant.
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4.5

Robusthedsanalyse

I forlængelse af Forsvarsministeriets robusthedsanalyse9  er der af Implement Consulting Group udarbejdet en analyse af den samlede køretøjskapacitet hos redningsberedskaberne i det nordøstlige Sjælland
omkring Beredskab Østs dækningsområde. Formålet med analysen er at afdække antallet af enheder,
som kan være fremme i Beredskab Østs dækningsområde fra naboberedskaberne inden for en vis tid.
Der refereres til bilag 11 for en detaljeret analyse.
Figur 53 viser det afgrænsede område, som analysen dækker. Analysen medtager kun ressourcer fra stationer inden for dette område.

Figur 53 – Området, som den regionale analyse af køretøjskapaciteter dækker.

Figur 54-59 viser resultatet af analysen for slukkende enheder, miljøkøretøjer, redningsvogne, stiger, slangetendere og vandtankvogne.
Analysen viser, at der er en høj robusthed i Beredskab Østs område, da alle køretøjstyper kan nå frem
forholdsvist hurtigt fra naboberedskaberne i tilfælde af omfattende kapacitetsbehov. Dette kan tilskrives
en tæt stationsstruktur i hovedstadsområdet.
Inden for de første 20 minutter kan ca. 20-30 slukkende enheder, 5-10 miljøkøretøjer, 5-10 redningsvogne, 12-15 stiger, 2-4 slangetendere og 10-13 vandtankvogne nå frem til Beredskab Østs dækningsområde.

9

Forsvarsministeriet (2019). Analyse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering.
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10 minutter

20 minutter

30 minutter

40 minutter

50 minutter

60 minutter

Figur 54 – Antal slukkende enheder, som kan være fremme inden for det givne tidsinterval. Slukkende
enheder dækker over auto- og tanksprøjter.

10 minutter

20 minutter

30 minutter

40 minutter

50 minutter

60 minutter

Figur 55 – Antal miljøkøretøjer, som kan være fremme inden for det givne tidspunkt. Miljøkøretøjer
dækker over brand/ miljøkøretøjer, CBRN-køretøjer, HazMat-køretøjer, kombinationsvogne og miljøcontainere.
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10 minutter

20 minutter

30 minutter

40 minutter

50 minutter

60 minutter

Figur 56 – Antal redningsvogne, som kan være fremme inden for det givne tidspunkt. Redningsvogne
dækker over redningsvogne og andre redningskøretøjer.

10 minutter

20 minutter

30 minutter

40 minutter

50 minutter

60 minutter

Figur 57 – Antal stiger, som kan være fremme inden for det givne tidspunkt. Stiger dækker over drejestiger og redningslifte.
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10 minutter

20 minutter

30 minutter

40 minutter

50 minutter

60 minutter

Figur 58 – Antal slangetendere, som kan være fremme inden for det givne tidspunkt.

10 minutter

20 minutter

30 minutter

40 minutter

50 minutter

60 minutter

Figur 59 – Antal vandtankvogne, som kan være fremme inden for det givne tidspunkt.
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5

Risikoanalyse

Antallet og varieteten af potentielle ulykker og katastrofer, som vi teoretisk set kan forestille os indtræffe
i fremtiden, er uendelig. Vi lever i en kompleks verden, som er omgærdet af mange usikkerheder, og det
er derfor umuligt at forudsige de eksakte detaljer for potentielle fremtidige ulykker. Imidlertid kan en
analyse af risici give en kvalificeret idé om, hvad der kan ske i fremtiden, hvor sandsynligt det vil være og
konsekvenserne heraf, hvilket skaber et vigtigt fundament for både forebyggelse og indsatsplanlægning i
redningsberedskabet.
I de foregående kapitler er Beredskab Østs dækningsområde beskrevet både ud fra, hvordan situationsbilledet er i dag med udgangspunkt i historiske data samt ud fra, hvorledes fremtidige trusler vil skabe
nye udfordringer for beredskabet. For at kunne opretholde et robust og omstillingsparat beredskab i
fremtiden, må planlægningen og dimensioneringen af beredskabet basere sig på specifikke lokale risici
identificeret ud fra disse nuværende og fremtidige lokale forhold.
Risiko er i nærværende dimensioneringsrapport defineret som kombinationen af hyppighed og konsekvens.
Redningsberedskabet skal dimensionere for alle typer af hændelser, som ligger over et acceptabelt risikoniveau. Beredskab Øst skal altså både kunne håndtere de ofte forekommende hændelser med mindre
omfattende konsekvenser såvel som større og mere komplekse hændelser, som ofte kræver tværgående
samarbejde og koordinering. I risikoidentifikationen og -analysen skelnes mellem tre niveauer af hændelsestyper; hverdagshændelser, større hændelser og ekstraordinære hændelser. I figur 60 er forholdet
mellem disse tre hændelsestyper og det acceptable risikoniveau illustreret.

Figur 60 – Illustration af risikoniveauet for hverdagshændelser, større hændelser og ekstraordinære hændelser. Den
sorte streg angiver det acceptable risikoniveau.

5.1

Hændelsestyper

De tre hændelsestyper er defineret således:
•
•

Hverdagshændelser: Hændelser, som redningsberedskabet er vant til at håndtere, og som forekommer hyppigt flere gange om året.
Større hændelser: Hændelser, som kan have store konsekvenser ofte for mange mennesker, og som
forekommer sjældent ca. et par gange på 1-10 år.
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•

Ekstraordinære hændelser: Meget store hændelser, som har meget store konsekvenser for hele
samfundet, og som forekommer meget sjældent.

Skellet mellem de tre hændelsestyper er flydende, og i det følgende vil større hændelser og ekstraordinære hændelser behandles sammen.
5.1.1
Hverdagshændelser
Hverdagshændelser omfatter bl.a. redningsopgaver, brande og miljøopgaver. Disse hændelser kan have
store konsekvenser for de enkelte involverede individer, men de samlede konsekvenser på et samfundsmæssigt plan er små. Risikoen, som disse hændelser udgør, skyldes dermed ikke store konsekvenser,
men derimod den høje hyppighed, hvormed de forekommer.
Redningsberedskabet er vant til at håndtere hverdagshændelser, og Beredskab Øst har meget erfaring
med håndteringen af disse hændelser. Netop erfaringen medvirker til, at konsekvenserne bliver holdt
nede, da direkte erfaring er den primære motor til at skabe en læringskultur, hvor man hele tiden lærer
fra tidligere indsatser og dermed forbedrer effekten af den afhjælpende indsats.
Erfaring kan dog ikke stå alene, og i takt med at risikobilledet udvikler sig over tid, er det vigtigt at være
opmærksom på, at hidtil mindre almindelige hændelser kan blive mere almindelige og dermed kræve en
ændring i den hidtidige dimensionering. Dette kunne f.eks. skyldes øget trafik på vejene og dermed højere responstid for beredskabet eller nye byggematerialer førende til anderledes brandforløb.
5.1.2
Større hændelser og ekstraordinære hændelser
Større hændelser omfatter bl.a. større transportulykker, store og langvarige industribrande, bolig- og
institutionsbrande med mange tilskadekomne og omkomne, drukneulykker med mange mennesker og
større udslip af farlige stoffer.
Hyppigheden af disse typer hændelser er sjældnere. Risikoen udgøres derimod af store konsekvenser i
form af mange tilskadekomne og omkomne, store værdimæssige tab, samfundsmæssige forstyrrelser og
miljømæssige påvirkninger.
Ekstraordinære hændelser kan bl.a. inkludere terrorhændelser, omfattende katastrofer, meget voldsomme og langvarige brande samt andre hændelsestyper som beskrevet af Beredskabsstyrelsen10. Forskellen
fra større hændelser er dels hyppigheden og sværhedsgraden, idet de forekommer meget sjældent, og
da konsekvenserne ved en ekstraordinær hændelse kan være mere vidtgående. Imidlertid adskiller ekstraordinære hændelser sig også fra større hændelser ved at kræve en ekstraordinær indsats på tværs af
mange myndigheder og organisationer, for at samfundet kan håndtere situationen. Hvor redningsberedskabets rolle i en særlig hændelse er helt central, er redningsberedskabet én aktør blandt mange i en
ekstraordinær hændelse, hvor sektoransvarsprincippet under krisesituationer træder i kraft, jf. beredskabslovens §§ 24-18.
Fælles for større hændelser og ekstraordinære hændelser er det begrænsede direkte erfaringsgrundlag.
Analyse af disse hændelsestyper baserer sig derfor ikke alene på, hvad der tidligere er sket i dækningsområdet, men på hvad der kan ske i fremtiden.

5.2

Metode

Dimensioneringen af beredskabet i forhold til hverdagshændelser baserer sig på kapitel 4, hvor udrykningsdata over en fireårig periode fra 2016-2019 er analyseret. Ud fra disse analyser kan det tidligere dimensioneringsniveau evalueres kvantitativt i forhold til, hvorvidt der skal ske ændringer i det fremtidige
dimensioneringsniveau for hverdagshændelser.
Hvor analyse af hverdagshændelserne tager udgangspunkt i historiske data, er der ikke den samme statistiske information tilgængelig for større hændelser eller ekstraordinære hændelser. Udgangspunktet for

10

Beredskabsstyrelsen (2017). Nationalt Risikobillede.
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analyse af disse hændelsestyper er derfor scenarier for, hvad der kan ske i fremtiden, identificeret ud fra
lokale forhold. Inspiration herfor kan findes fra erfaringer gjort både nationalt og internationalt.
Analysen for større hændelser og de ekstraordinære hændelser kan opdeles i tre dele, hhv. scenarieidentifikation, scenarieanalyse og kapacitetsanalyse.
Identifikationen af scenarierne er foretaget ud fra en gruppering af mulige scenarier efter redningsberedskabets tre hovedopgaver, hhv. brand, redning og miljø. De udvalgte scenarier bygger på både kendte
risici samt nye og tidligere ukendte risici, som opstår i forbindelse med, at nye udfordringer kommer til,
jf. kapitel 2 og kapitel 3.
Alle scenarier er blevet valgt ud fra devisen om, at hvis store og ressourcekrævende hændelser kan
håndteres, så vil også små hændelser af samme type kunne håndteres. Eksempelvis må det antages, at
hvis beredskabet er dimensioneret til at kunne slukke en større brand i et højhus med redning af mange
mennesker, vil også en mindre brand i en lav bygning med få personer kunne håndteres.
Enkelte scenarier er blevet identificeret, hvorefter det er blevet vurderet, at yderligere analyse ikke er
nødvendig. Disse scenarier kan findes sammen med udvalgte dimensionerende scenarier i bilag 1.
Formålet med scenarieanalysen er for hvert scenarie at afdække mulige udfordringer for redningsberedskabet samt mulige konsekvenser, hvis en sådan hændelse indtræffer. Konsekvenserne er belyst ud fra
fire typer, hhv. personmæssige (antal tilskadekomne og tab af menneskeliv), værdimæssige, miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser. Hyppigheden er ikke analyseret i scenarieanalyserne, da scenarierne er udvalgt ud fra princippet om, at det skal være større eller ekstraordinære hændelser og derfor
per definition er sjældne.
Formålet med kapacitetsanalysen er med udgangspunkt i et specifikt eksempel for hvert scenarie at afdække det nødvendige kapacitetsbehov for, at hændelsen kan håndteres. Desuden beskrives, hvorledes
disse behov kan dækkes af Beredskab Østs egne kapaciteter, og hvilke kapaciteter må tilgå som assistance fra naboberedskaberne og andre aktører. I kapacitetsanalysen indgår desuden en vurdering af forebyggende tiltag, som kan formindske risikoen for hændelsen.

5.3

Analyse af hverdagshændelser

De kritiske faktorer, som ligger til grund for dimensioneringen af redningsberedskabet i forhold til hverdagshændelser, inkluderer bl.a. kompetencer, indsatskapacitet, hurtighed for den afhjælpende indsats
(responstid og placering af brandstationerne) og beredskab for samtidige udrykninger.
Analyserne i kapitel 4 vidner om et robust beredskab i forhold til samtidige hændelser samt udrykningsdistrikter, som sikrer en optimal responstid. Responstiden på udrykningerne vurderes fortsat at leve op
til serviceniveauet fastsat i den tidligere risikobaserede dimensionering fra 2015.
For at opretholde det samme serviceniveau som tidligere, giver analyserne ikke anledning til at ændre
på den nuværende dimensionering af Beredskab Østs kapaciteter i forhold til håndteringen af hverdagshændelser.
Udrykningsanalyserne i forrige kapitel er af ren kvantitativ karakter, og et kvalitativt fokus på, hvordan en
effektiv håndtering af hverdagshændelser opnås, kunne også være relevant. Mandskabets kompetencer
er i såvel hverdagshændelser som større og ekstraordinære hændelser altafgørende for opgaveløsningens kvalitet. Kompetencer og uddannelse af mandskab bør derfor også være et løbende fokuspunkt for
hverdagshændelser.
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5.4

Scenarie- og kapacitetsanalyse

Der henvises til bilag 2 for en detaljeret scenarie- og kapacitetsanalyse.
I tabel 7 gennemgås overordnet resultatet af analysen for de enkelte scenarier. Tabellen angiver beskrivelse af scenariet og konsekvenser fordelt på person-, værdi-, miljø- og samfundsmæssige konsekvenser.
Scenarie

Beskrivelse

Brand:
1. Brand i høj bygning

I Beredskab Østs område findes en række høje bygP
ninger, herunder Herlev Hospital, hoteller som det i
Lyngby Storcenter samt etageboliger i alle kommuner. V
Desuden ses i disse år en tendens til, at nyt byggeri
bliver bygget i højden. Brand i høje bygninger besvær- M
liggør redning, evakuering og slukning.
S

5

Den stigende fortætning af byggeri i ejerkommunerne
medfører, at der også bliver bygget mere i dybden i
form af underjordiske anlæg, som ofte er ubeskyttede konstruktioner uden brandtekniske installationer.
Brand under jorden udgør især en stor risiko sammenholdt med udviklingen i batteriteknologi og den
stigende risiko for brand i elbil.

P

5

V

5

M

4

S

1

Dækningsområdet er specielt karakteriseret ved sine
store industriområder. Indsatsen ved en brand i et
større industrianlæg besværliggøres af store rum,
lang indtrængningsvej og stor brandlast.

P

5

V

5

M

4

S

1

P

5

V

5

M

4

S

1

Brand:
2. Brand i dyb bygning
under jorden

Brand:
3. Industribrand

Brand:
4. Væskebrand

Beredskab Øst har flere risikovirksomheder med
brandfarlige væsker i sit dækningsområde. Brand i
væske er ressourcekrævende i forhold til skumvæske.

Redning:
5. Kæntring på vandet

Redning:
6. Sammenstyrtet bygning

Beredskab Øst

Konsekvenser

- Plan

4
1
5

I Beredskab Østs dækningsområde findes flere vådP
områder, herunder Furesøen, Lyngby Sø, Bagsværd
Sø, Gentofte Sø og kyststrækningen langs den vestlige V
del af Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune. Turbåde på søerne udgør en risiko for kæntring M
og redning af mange mennesker i vandet.
S

5

Grundet den høje befolkningstæthed i dækningsom- P
rådet findes mange områder med stor koncentration
af mennesker, herunder flere større indkøbscentre og V
sportsfaciliteter. En sammenstyrtet bygning som f.eks.
konsekvens af en gaseksplosion eller store mængder M
sne på taget kan kræve redning af mange mennesker.
S

5
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Redning:
7. Ulykke på vejnet eller
jernbane

Miljø:
8. Uheld med kemiske
stoffer

Miljø:
9. Tankvognsuheld

Tæt trafik på vejene og et vejnet, som i disse år oplever en stigende belastning, udgør en risiko i forhold
til større færdselsuheld. Derudover løber en række
togforbindelser igennem området, herunder flere
S-togstrækninger, Kystbanen og inden for kort tid tillige den kommende letbane. Store ulykker på vejnettet
samt togstrækningerne kan medføre mange fastklemte og dræbte/ kvæstede.

P

5

V

5

M

2

S

2

Beredskab Øst har flere virksomheder i dækningsom- P
rådet, som udgør en risiko i forbindelse med oplag
V
af kemikalier, herunder Leo Pharma, Haldor Topsøe,
Novo Nordisk og Novozymes. Derudover har Danmarks Tekniske Universitet også et stort oplag. Uheld M
med kemiske stoffer udgør en sundhedsmæssig risiko.
S

4

Kombinationen af tæt trafik og naturområder udgør
en risiko for miljøet. Væltet tankvogn med udslip af
farlige kemikalier kan true vandforsyningen samt biodiversiteten i nærliggende naturområder.

P

4

V

4

M

5

S

3

3
1
1

Tabel 7 – Oversigt over dimensionerende scenarier.

Sammenfattet bevidner scenarie- og kapacitetsanalysen om et robust Beredskab Øst, som udover at
kunne håndtere hverdagshændelser, også er i stand til at iværksætte en massiv førsteindsats ved større
og ekstraordinære hændelser. På de områder, hvor egen kapacitet ikke rækker, er der indgået aftaler om
dækning af assistancebehov med andre beredskabsenheder, ligesom der kan trækkes på mellemkommunal bistand samt statslig assistance fra Beredskabsstyrelsen og Forsvaret.
Analysen har som forventet afdækket, at Beredskab Øst ikke selv har kapacitet til redningsdykning, og at
der vil ske en udtømning af kapaciteter ved omfattende afstivnings- og redningsopgaver (USAR) samt ved
behov for indsættelse af mere end 9 kemikaliedykkere (holdleder og 4 kemihold). Der er i den forbindelse indgået samarbejdsaftale med Hovedstadens Beredskab herom, ligesom andre beredskabsenheder vil
kunne stille med omfattende kapaciteter hurtigt jf. afsnit 4.5 og bilag 11.
Endvidere konstateres det, at der ikke rådes over redningshunde samt avanceret måle- og sporingsudstyr
for kemikalier (HAZMAT), som i begge tilfælde vil skulle rekvireres fra Beredskabsstyrelsen.
Endelig afdækker analysen, at der ikke rådes over logistik- og forplejningsfaciliteter i form af mobilt toilet
og bad samt reel forplejning, som er udover energibarer, varm suppe og kaffe, som medbringes på Beredskab Østs eget logistikkøretøj. Det udvidede logistiske koncept til større og længerevarende hændelser indgår i aftalen med Hovedstadens Beredskab og leveres af deres frivillige beredskab.
Ud fra analysen er der identificeret en række fælles faktorer for scenarierne, som må danne grundlag for
den fremtidige dimensionering af Beredskab Øst i forhold til større og ekstraordinære hændelser. De er i
det følgende præsenteret.
•

Ledelse og koordinering: Ved større og ekstraordinære hændelser er der behov for stor ledelseskapacitet, og indsatsledelse skal derfor være trænet og uddannet i ledelsen på større skadesteder med
særligt fokus på samarbejde og koordinering på tværs af aktører, herunder ledelse gennem egne
skadestedsledere og virket i egen stab. Samtidig må ledelsesstøtte indgå som en fast bestanddel af
ledelsesorganisationen ved disse typer hændelser for at aflaste indsatsledelsen, fungere som sparringsstøtte og desuden understøtte stabsarbejde, logistik mv. Herved er en reel ledelsesstøtteplatform afgørende. I visse scenarier kan det ligeledes være nødvendigt at afsende yderligere ressourcer
til stabsfunktioner, herunder den lokale beredskabsstab, samt sikre koordination og information af
de berørte kommuner evt. i regi af den kommunale krisestyringsstab i kommunerne.
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•

•

•

•

•

5.5

Materiel: Flere af scenarierne belyser et behov for særligt materiel til udførelse af indsatsen. Herunder kan nævnes drone- og ledelsesstøtteplatform til ledelse og koordinering, men også afstivningsmateriel og udstyr til håndtering af akut uheld med farlige stoffer samt effektivt og slagkraftigt
brandslukningsmateriel med kapacitet til massiv vandforsyning eller brandslukningsmateriel til
håndtering af specielle udfordringer og tendenser.
Mandskabskompetencer: Større og ekstraordinære hændelser forekommer sjældent, og der er
derfor behov for løbende uddannelse og træning af mandskabet i løsningen af opgaver i forbindelse
med disse hændelsestyper. I flere af scenarierne stilles der krav om specialkompetencer samt behov
for kontinuerlig udskiftning og afløsning af mandskab.
Indsatsplanlægning: Ved større og ekstraordinære hændelser rækker ressourcebehovet ud over de
standarddefinerede udrykningsprofiler ved hverdagshændelser. I disse tilfælde må en indsatsforberedende indsatsplanlægning foretages for at sikre en operativ indsats, som er optimal og effektiv.
Planlægningsværktøjer og systemer, hvor disse operative informationer kan tilgås, er afgørende, ligesom det er nødvendigt, at der sker en nødvendig kobling mellem den brandtekniske sagsbehandling
og den operative gennemførelse af indsatser.
Evaluering og læring: Den manglende erfaring ved større og ekstraordinære hændelser forstærker
vigtigheden af at evaluere og lære fra mere sjældne indsatser, når de forekommer, og samtidig sikre,
at almindelige velkendte procedurer fra hverdagshændelser er præget af rutine i udøvelsen. Dette
fokus må være på både taktik, ledelse og brugen af støtteværktøjer. Læring og evaluering kan også
komme fra indsatser uden for Beredskab Østs eget dækningsområde enten i Danmark eller udlandet.
Arbejdsmiljø: Redningsberedskabet skal foretage en effektfuld indsats, men må have stor fokus på
egen sikkerhed. Scenarierne viser, at nye risici i forhold til f.eks. batteriteknologi stiller nye krav til at
sikre et forsvarligt arbejdsmiljø for mandskabet. Ny teknologi, som droner og robotter, kan i fremtiden bidrage til en på nogle områder mere effektiv opgaveløsning samtidig med, at der er fokus på, at
mandskabet ikke indsættes, hvor risikoen er høj eller endda uforudsigelig.

Opsummering

I dimensioneringen af beredskabet arbejdes med tre niveauer af hændelsestyper, hhv. hverdagshændelser, større hændelser og ekstraordinære hændelser.
Hverdagshændelser forekommer ofte, og risikoen forbundet med disse hændelser skyldes ikke store
konsekvenser, men den høje hyppighed. Baseret på analyserne i kapitel 4 vurderes det ikke nødvendigt
at ændre på den nuværende dimensionering af Beredskab Østs kapaciteter for at kunne opretholde det
samme serviceniveau i forhold til hverdagshændelser som tidligere. Dog bør der altid løbende være fokus på kompetencer og indsatskapacitet for at sikre den mest effektfulde indsats, hvilket også gælder i
forhold til hverdagshændelser.
Risikoen forbundet med større og ekstraordinære hændelser kan tilskrives store konsekvenser, som for
specielt ekstraordinære hændelser kan være meget vidtgående og berøre flere dele af samfundet. Fælles
for større og ekstraordinære hændelser er et begrænset direkte erfaringsgrundlag, da disse hændelsestyper forekommer sjældnere end hverdagshændelser. Udgangspunktet for analysen herfor er derfor
scenarier for, hvad der kan ske i fremtiden. Analysen er tredelt og består af en scenarieidentifikation, en
scenarieanalyse og en kapacitetsanalyse.
Scenarie- og kapacitetsanalysen bevidner om et robust beredskab, som også i større og ekstraordinære
hændelser er i stand til at foretage en massiv førsteindsats. Når den nødvendige kapacitet overstiger
Beredskab Østs indsatskapacitet, er der indgået aftale om dækning af assistancebehovet fra andre beredskabsenheder
Endvidere har scenarie- og kapacitetsanalysen identificeret en række faktorer, som må danne grundlag
for en fremtidig dimensionering for at kunne opretholde et højt serviceniveau til borgerne. Disse faktorer
er ledelse og koordinering, materiel, mandskabskompetencer, indsatsplanlægning, evaluering og læring
samt arbejdsmiljø.
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6

Serviceniveau

Det er blevet politisk besluttet, at der ikke skal lægges en model op, som vil ændre serviceniveauet i forhold til det tidligere fastlagte niveau i den seneste risikobaserede dimensionering fra 2015.
For fortsat at kunne tilbyde samme høje serviceniveau må der løbende være et fokus på, hvordan redningsberedskabet tilpasser sig et nyt risikobillede og hele tiden lærer nyt for dermed at skabe yderligere
beredskabsfaglig kvalitet.
Det overordnede mål for serviceniveauet er at sikre, at beredskabet har den nødvendige kapacitet og
robusthed til at modsvare de risici, der er i Beredskab Østs dækningsområde. Dette giver sig udslag i følgende tre delmål:
1.
2.
3.

At kunne yde en hurtig førsteindsats og kunne stille med rette materiel, udstyr og personel samt
sikre, at både mandskab og ledelse har den nødvendige viden og rette kompetencer for at kunne
levere en samlet effektfuld indsats.
At kunne opretholde evnen til at levere samme serviceniveau eller hurtigst muligt reetablere det
under alle forhold, herunder både under hyppige hverdagshændelser og under større eller ekstraordinære hændelser.
At kunne yde en effektiv forebyggende indsats, der medvirker til at forhindre eller begrænse omfanget af hændelser.

Beredskab Øst skal kunne modsvare risici forbundet med både hverdagshændelser, som er hyppigt forekommende, samt større eller ekstraordinære hændelser.
I analysen for hverdagshændelser vurderes det ikke nødvendigt at ændre på den tidligere dimensionering af Beredskab Østs kapacitet herfor. Historisk udrykningsdata for de seneste år bevidner om et robust
beredskab i forhold til samtidige hændelser samt om et beredskab, som kan møde hurtigt til en hændelse og dermed skabe tryghed for borgerne.
I scenarie- og kapacitetsanalysen, som ligger til grund for analysen af de større og ekstraordinære hændelser, vurderes det, at for at kunne opretholde et højt serviceniveau for borgerne, må fokusset for
dimensioneringen være på ledelse og koordinering, materiel, mandskabskompetencer, indsatsplanlægning, evaluering og læring og arbejdsmiljø.
Med særligt fokus på disse faktorer vil serviceniveauet for de fem ejerkommuner i det følgende blive beskrevet både i forhold til operativ indsats og forebyggelse.

6.1

Det operative beredskab

I det følgende beskrives det overordnede serviceniveau for det operative beredskab.
6.1.1
Brandstationer
Brandstationerne er jævnt fordelt i området, jf. figur 61. Deres placering sikrer sammen med en hurtig
afgangstid fra brandstationerne grundet døgnbemanding, at responstiden i udgangspunktet ikke overskrider 10 minutter. I gennemsnit over perioden 2016-2019 var responstiden 5 minutter og 16 sekunder.
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Figur 61 – Brandstationerne i Beredskab Østs dækningsområde.

6.1.2
Afgangstid
For døgnberedskabet er det et krav, at udrykningen afgår hurtigst muligt fra brandstationen, hvilket normalvis er ca. 1 minut efter alarmmodtagelse, når udrykningsenhederne er på brandstationen.
Deltidsberedskabet skal være afgået inden for 5 minutter fra alarmmodtagelse. Dog vil afgangstiden
være som for døgnberedskabet, hvis deltidsberedskabet er indkaldt i stationsberedskab på én eller flere
brandstationer.
6.1.3
Responstid
Responstiden er en afgørende parameter for beredskabet, idet denne er afgørende for, hvornår der kan
møde ressourcer på skadestedet, som kan ændre på udviklingen i hændelsen.
Responstiden er sammensat af afgangstiden, som er tiden fra alarmmodtagelse til afgang, og køretid,
som er tiden fra afgang til fremmøde på skadested. Baseret på responstiderne i perioden 2016-2019, jf.
afsnit 4.1.10, er følgende mål opstillet for at opretholde samme serviceniveau for responstid:
Responstid

Mål for den enkelte kommune

Mål hele dækningsområdet

7 min

70%

80%

8 min

85%

90%

9 min

90%

95%

10 min

95%

97%

15 min.

100%

100%

Tabel 8 – Mål for andelen af udrykninger med responstid inden for hhv. 7, 8, 9, 10 og 15 minutter.
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Målene for responstid er både opstillet for den enkelte kommune og for det samlede dækningsområde.
For den enkelte kommune er de opstillet med udgangspunkt i den kommune, hvor betydningen af responstiden er størst pga. brandstationens geografiske placering.
Målet for responstid er angivet for den første primære udrykningsenhed inkl. indsatsleder. Da specialberedskaberne for kemi og redning er placeret på udvalgte brandstationer, vil enheder herfra som supplement til den primære udrykningsenhed ved f.eks. kemikalieuheld eller tung frigørelse i nogle situationer
have længere responstid, men ikke over 15 min.
6.1.4
Udrykningsenheder
En udrykningsenhed består af en sprøjte samt en vandtankvogn eller drejestige. Nedenfor er udrykningsenhederne på de fire stationer angivet med bemanding.
Ballerup

Gentofte

Gladsaxe

Lyngby

Døgnberedskab (1+5)

Døgnberedskab (1+5)

Døgnberedskab (1+5)

Døgnberedskab (1+5)

Deltidsberedskab (1+5)

Deltidsberedskab (1+5)

Deltidsberedskab (1+5)
Tabel 9 – Udrykningsenheder på hver station.

Maksimalt en døgnbemandet udrykningsenhed og en deltidsbemandet udrykningsenhed kan være optaget samtidig i forbindelse med afvikling af øvelser og kompetenceudvikling, som med fordel kan ske på
virksomhed eller øvelsesanlæg, som ikke nødvendigvis befinder sig i den enkelte brandstations primære
dækningsområde. Dog må disse ikke komme fra samme brandstation, ligesom de ikke må være længere
væk, end at de kan være tilbage i dækningsområdet indenfor 30 minutter.
6.1.5
Udrykningskøretøjer
Nedenfor angives køretøjskapaciteten på de fire stationer.
Ballerup

Gentofte

Gladsaxe

Lyngby

1 specialsprøjte  

1 specialsprøjte

1 specialsprøjte

1 specialsprøjte

1 tanksprøjte

1 automobilsprøjte

1 tanksprøjte

2 vandtankvogne

1 vandtankvogn

1 vandtankvogn

1 drejestige

1 drejestige

1 drejestige

1 drejestige

1 kemikalieberedskabskøretøj

1 redningskran

1 tung redningsvogn

1 slangetender (1000m)

1 redningskran (implementeres 2021)

1 brandslukningscontainer

1 ledelsesstøttekøretøj
(drone)

1 bådtrækker/ slangetender (450 m)

1 følgeskadevogn

1 følgeskadevogn

1 følgeskadevogn

1 følgeskadevogn

1 redningsbåd (hav)

1 logistikvogn

1 redningsbåd sø

1 lysgiraf (påhæng)

1 påhængssprøjte

1 ATV
Tabel 10 – Køretøjskapacitet på hver station.

Desuden rådes over indsatslederkøretøjer, reservekøretøjer, jf. nedenfor, og et antal personbiler. Der
henvises til bilag 7 for yderligere beskrivelse af udrykningskøretøjer.
6.1.6
Reserve- og erstatningskøretøjer
På Station Ballerup rådes over en fuldt oppakket og klargjort reservesprøjte, som kan indsættes på alle
stationer ved længerevarende behov, ligesom den kan bemandes i ekstraordinære situationer med supplerende mandskab.
Følgeskadevognen på Station Ballerup kan oppakkes med det mest nødvendige kemikalieudstyr, såfremt
kemikalieberedskabskøretøjet er ude af drift.
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Bådtrækker/ slangetender på Station Lyngby kan oppakkes med 450 m A-slange, såfremt slangetenderen
(1000 m A-slange) er ude af drift.
Øvrige køretøjer dækkes af øvrige stationer, hvis de er ude af drift.
6.1.7
Specialberedskab
Specialberedskaberne betjenes i udgangspunktet af de faste brandfolk (døgnvagt), idet dog deltidsmandskabet er særligt uddannet i at kunne bistå og/ eller varetage stationernes overordnede specialberedskab (kemi, redning og vandforsyning).
Tabel 11 angiver specialberedskabet på de fire stationer, idet der henvises til bilag 7 for yderligere uddybning.
Ballerup

Gentofte

Gladsaxe

Lyngby

Overfladereddere

Overfladereddere

Overfladereddere

Overfladereddere

Kemikalieberedskab

Brande i elbiler og batterier

Tung redning

Taktisk vandforsyning

Redningskran

Redningskran

Ledelsesstøtte og drone Bådberedskab sø/ åer

Bådberedskab hav

Logistik

Let kemikalieberedskab

Tabel 11 – Specialberedskab på hver station.

Alle stationer har uddannede overfladereddere og redningsflåde, således at der ved drukneulykker kan
indsættes direkte fra søbred/ kajkant til redning. Redningsflåde kan endvidere anvendes ved redningsopgaver på mindre søer eller tilfrosne søer. Dermed vil den nærmeste enhed kunne iværksætte redning
indtil, at reelt bådberedskab når frem.
Derudover er alle faste brandfolk uddannet i sikkerhedsjording på S-togs- og fjerntogsnettet.
Nedenstående beskriver yderligere specialberedskab på de enkelte stationer nærmere.
6.1.7.1 Ballerup
Stationen råder over kemikalieberedskab, som kan indsættes ved akutte uheld med farlige stoffer, f.eks.
udslip af giftige eller ætsende stoffer, opsamling af større mængder miljøskadelige stoffer o.l.
Der rådes over 7 stk. kemikaliebeskyttelsesdragter, person- og materielrensepunkt, kemikalieopsamlingsudstyr og kar samt sporings- og måleudstyr.
I 2021 indsættes en redningskran i lighed med den eksisterende redningskran på Station Gentofte. Redningskranen påtænkes, foruden anvendelse ved trafikulykker, på sigt anvendt til fremføring af andre
containere, som kan erstatte/supplere eksisterende brandkøretøjer med, f.eks. vandcontainer, skumcontainer mv.
6.1.7.2 Gentofte
Stationen råder over en redningskran, som kan indsættes ved brande og rednings- og rydningsopgaver,
herunder redning i løst oplag, nedtagning af tilskadekomne, redning i skakter og brønde samt ved hurtig
rydning af eksempelvis motorvej. Redningskranen benyttes desuden ved opgaver, hvor der af arbejdsmiljømæssige årsager er behov for materiel til tunge løft.
Redningskranen er almindeligvis udstyret med transportlad, men kan forsynes med stationens brandslukningscontainer til brande i elbiler og batterier, hvor det er muligt at foretage kontinuerlig køling under
transport og recirkulering af slukningsvandet. Containeren er udviklet af Beredskab Øst i 2019 og stilles
til rådighed for hele landet ved brande i el- og hybridbiler.
Endelig rådes over en redningsbåd, som ligger fast i Skovshoved Havn til brug for redningsaktioner på
Øresund.
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6.1.7.3 Gladsaxe
Stationen råder over specialmateriel til vanskelige, komplicerede og sjældent forekommende redningsopgaver. Redningsvognen er udstyret med afstivningsmateriel til sammenstyrtninger, frigørelsesudstyr
til større køretøjer og løft af tungere byrder, brøndredningsudstyr samt udstyr til bjærgning. Endvidere
indgår i redningskonceptet en lysgiraf på trailer samt en terrængående ATV på trailer, som også kan anvendes til mindre brandslukningsopgaver samt transport af tilskadekomne i uvejsomt terræn.
Desuden er Beredskabs Østs ledelsesstøtteplatform, som kan anvendes ved større og komplekse opgaver
til at understøtte den beredskabsfaglige del af ledelses- og koordinationsopgaven, placeret på stationen i
Gladsaxe. Den medbringer foruden video- og dokumentationsudstyr samt taktiske tavler og BeredskabsGIS også 2 droner, som med termisk kamera og optisk zoom kan anvendes til at forstærke situationsbilledet og beslutningstagningen for den samlede indsatsledelse.
Endelig er stationen base for Beredskab Østs logistikcenter i form af muligheder for vask og tørring af
branddragter, røgdykkerudstyr mv. efter indsats. Derfor er der på stationen et klargjort og oppakket logistikkøretøj, som kan afsendes til større skadesteder med ekstra branddragter, røgdykkerudstyr og røgdykkerflasker, skumvæske samt lettere forplejning og omklædningsmuligheder.
6.1.7.4 Lyngby
Stationen råder over koncept for taktisk vandforsyning, idet den er udstyret med slangetender med 1000
m A-slange med tilhørende pumpe på 2400 l/min. samt mulighed for ekstra slangetender med yderligere
450 m A-slange og bærbar pumpe på 1000 l/min. Vandforsyningskonceptet indgår i en række mødeplaner og vil tilkaldes ved større brande med behov for større vandmængde. Se endvidere afsnit 6.9.
Endvidere rådes over en redningsbåd, som på trailer kan transporteres til foruddefinerede isætningssteder i de større søer iht. plan for søredning.
Endelig er der på Station Lyngby placeret et rensetelt og to kemikaliedragter, som kan indsættes til personredning i direkte kontakt ved kemiuheld på f.eks. Haldor Topsøe og DTU, hvor responstiden fra kemikalieberedskabet på Station Ballerup er længst.
6.1.8
Samtidighed og varighed
Beredskab Øst er dimensioneret til syv samtidige hverdagshændelser. Samtidige hændelser er en del af
hverdagen, hvorfor der ikke er udarbejdet særlige forholdsordre for samtidige udrykninger.
Desuden vil der kunne håndteres en større hændelse samtidig med, at der fortsat vil være beredskab til
at håndtere evt. andre opgaver.
Som udgangspunkt varetager de to udrykningsenheder på stationerne i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby
situationer, hvor der opstår to samtidige hændelser inden for den enkelte stations dækningsområde, dog
under hensyntagen til nærmeste enhed. Ved to samtidige hændelser i Gentoftes dækningsområde suppleres med udrykningsenheder fra brandstationerne i Lyngby i den nordlige del og Gladsaxe i den sydlige
del.
Der vil fra tid til anden indtræffe mere end to samtidige hændelser i dækningsområdet, hvorfor der er
behov for flere udrykningsenheder. I den sammenhæng vil udrykningsenheder fra øvrige brandstationer
i Beredskab Øst assistere hinanden på tværs, ligesom der vil være mulighed for at tilkalde assistance fra
omkringliggende beredskabsenheder, hvorfor der er indgået samarbejdsaftaler med hovedparten, jf.
6.10. Responstiden til et givent skadested fra den fjernest beliggende brandstation i Beredskab Øst, som
aktiveres med deltidsberedskabet, vurderes til at være maksimalt 20-25 minutter.
I tilfældet med mange samtidige hændelser kan udrykningssammensætning fravige. Eksempelvis kan der
afsendes en vandtankvogn med to brandfolk til en mindre containerbrand, eller der kan undlades drejestige til bygningsbrand i en lavere bygning.
Ved langvarige hændelser i et af yderområderne vil der kunne forskydes enheder fra andre brandstationer, således at dækning samlet set i Beredskab Østs område sker under hensyntagen til bedst mulig
responstid ved nye hændelser. Det udmøntes konkret ved, at brandstationen i Gladsaxe kan forskyde
enheder, såfremt enhederne i Ballerup er optaget i længere tid, ligesom enheder fra Station Ballerup kan
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placeres centralt i Gladsaxe, såfremt alle enheder i Lyngby, Gentofte og Gladsaxe er anvendt til en hændelse i den østlige del.
Endvidere vil der, jf. samarbejdsaftaler med naboberedskaberne, kunne forskydes enheder derfra til
dækning på brandstationer i Beredskab Øst og vice versa.
I forbindelse med forventning om flere samtidige hændelser eller ekstraordinær travlhed pga. eksempelvis vejrlig, ændret trusselsbillede o.l., vil beredskabet forud herfor kunne forstærkes. Dette kan ske ved
dels at indkalde ekstra mandskab til bemanding af yderligere følgekøretøj, reservesprøjte og indsatsledervogne, og dels ved at indkalde deltidsbrandfolk til dækning på brandstationerne og derved nedbringe
responstiden. Herved vil småopgaver som f.eks. håndtering af et væltet træ eller akut vandskade kunne
håndteres af holdleder og en brandmand i følgeskadevogn, og det øvrige beredskab vil kunne koncentrere sig om andre opgaver.
Tilsvarende vil beredskabet efter en konkret risikovurdering kunne nedjusteres, således at det reduceres med op til 2 brandfolk, som udmøntes ved reduktion i et følgekøretøj ved uventede eller pludseligt
forekommende forhold, f.eks. tilskadekomst i tjenesten, akut sygdom el. lign. Tilsvarende vil den samlede
operative ledelse kunne reduceres, men aldrig til mindre end 2 indsatsledere
Håndteringen af flere samtidige hændelser vil koordineres i samarbejde mellem indsatslederen initialt og
senere ledelsen og den koordinerende fælles vagtcentral ved Hovedstadens Beredskab. For at sikre hurtig håndtering af disse hændelsesmønstre er der udarbejdet en række forholdsordrer, som viderefører
det mangeårige og tætte beredskabssamarbejde i Storkøbenhavn.
6.1.9
Større og ekstraordinære hændelser
I lighed med de samtidige hændelser vil større og ekstraordinære hændelser lægge beslag på beredskabet og skabe situationer, hvor samtidige hændelser vil have en forlænget responstid.
En del af principperne fra ovenstående vil også finde anvendelse ved større og ekstraordinære hændelser, idet særligt ledelseskapaciteten vil kunne opskaleres med tilkaldelse af vagtfri indsatsledere iht. gældende aftaler og procedurer, jf. afsnit 6.3.
Der har i de sidste år været eksempler på, at samtlige udrykningsenheder har været indsat til én større
hændelse, hvor naboberedskaber har været forskudt til brandstationer i Beredskab Øst for at sikre et acceptabelt niveau for responstid. Tilsvarende er der eksempler på, at Beredskab Øst har været forskudt til
naboberedskaber ved større hændelser i det pågældende dækningsområde. Forskydninger gennemføres
via den fælles vagtcentral og sker i koordination mellem vagtholdsleder og indsatsleder eller operationschef og Beredskabs Østs ledelse.
Det sikres, at der foregår en løbende udskiftning af brandfolk ved langvarige indsatser. Afløsning kan
gennemføres ved tilkaldelse og ombytning med endnu ikke indsatte brandfolk fra andre stationer samt
tilkaldelse af supplerende beredskab fra naboberedskaber eller Beredskabsstyrelsen.
Der vil ved vagtskifte hver morgen møde friske brandfolk (24 m/k), hvorved der er en vis robusthed ved
meget langvarige hændelser eller hændelser, som strækker sig over vagtskifte. Ligeledes vil det være muligt at anvende deltidsbrandfolk, som ikke er mødt i dagtimerne pga. arbejde udenfor dækningsområdet,
men som kan tilkaldes fra om eftermiddagen, hvis hændelsen strækker fra sig fra om natten til næste
formiddag.

6.2

Det forebyggende beredskab

Beredskabsloven tilsiger, at det er blandt redningsberedskabets opgaver at forebygge skader på personer
og ejendom. Myndigheds- og tilsynsarbejde iht. beredskabsloven samt brandteknisk rådgivning til bygningsmyndigheden udgør derfor en vigtig og væsentlig del af Beredskab Østs arbejde, ligesom at borgerrettet arbejde med oplysning om brandforebyggelse kan udføres.
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Den forebyggende indsats i Beredskab Øst fordeler sig på følgende hovedopgaver:
•
•
•
•

Brandtekniske myndighedsopgaver
Brandteknisk rådgivning
Brandsyn
Borgerrettet brandforebyggelse

6.2.1
Brandtekniske myndighedsopgaver
6.2.1.1 Brandteknisk sagsbehandling
Det følger af beredskabslovgivningen, at teknisk sagsbehandling af bygninger, oplag mv. skal sags-behandles og tillades af kommunen. Disse opgaver, sammen med kommunernes opgaver i medfør af fyrværkerilovgivningen, er overdraget af kommunerne til varetagelse af Beredskab Øst.
I medfør af beredskabslovgivningen er der fastsat en række tekniske forskrifter, som bl.a. inkluderer nedenstående:
•
•
•

Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker
Tekniske forskrifter for gasser
Tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer

De tekniske forskrifter er sammenlignet med byggeloven skærpet i relation til brand og sikkerhed.
De tekniske forskrifter skal for mindre bygninger, oplag mv. blot overholdes, mens de i hovedparten af
tilfældene kræver, at Beredskab Øst foretager særlig brandteknisk sagsbehandling og udsteder en brandteknisk tilladelse.
Den brandtekniske sagsbehandling foretages oftest samtidig med bygningsmyndighedernes øvrige sagsbehandling af det ansøgte, men er principielt uafhængig af denne.
Sagsbehandling af denne type sager varetages i Beredskab Øst af et team på 7 beredskabsinspektører
med relevant uddannelsesmæssig baggrund, bl.a som Master i Brandsikkerhed, ingeniør eller bygningskonstruktør, hvilket er foruden den obligatoriske brandtekniske videreuddannelse eller brandteknisk
byggesagsbehandling.
6.2.1.2 Fyrværkeri
Opbevaring af fyrværkeri er omfattet af reglerne i Sikkerhedsstyrelsens ”bekendtgørelse om indførsel,
fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske
artikler”.
For at kunne sælge eller opbevare fyrværkeri eller bruge fyrværkeri på andre tidspunkter af året end
omkring jul og nytår kræves en tilladelse. Fyrværkerilovgivningen har ikke hjemmel i beredskabslovgivningen, men ejerkommunerne har overdraget kompetencen til Beredskab Øst, således at Beredskab Øst
foretager sagsbehandling og udsteder tilladelserne.
6.2.1.3 Administration af brandsikringsanlæg
I det daglige varetager sekretariatet den daglige administration af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Beredskab Øst.
Pr. 1. januar 2021 er der registreret 957 aktive alarmoverførelser fra enten et ABA- eller AVS-anlæg i Beredskab Østs dækningsområde. Fordelingen på kommuneniveau ses i tabel 12.
Kommune

Antal anlæg

Ballerup

239

Gentofte

223

Gladsaxe

222

Herlev

60
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Lyngby-Taarbæk

213

Total

957

Tabel 12 – Antal ABA- og AVS-anlæg pr. kommune pr. 1. januar 2021.

Opgaverne omfatter idriftsættelse og nedlæggelse af brandsikringsanlæg, administration af nøglebokse
til brug for Beredskab Østs adgang mv. Oplysninger om de brandtekniske installationer, som overvåges af
Beredskab Øst, er indarbejdet i BeredskabsGIS og kan tilvejebringes under indsats.
6.2.2
Brandteknisk rådgivning
6.2.2.1 Samarbejde med bygningsmyndigheden
Der er mellem Beredskab Øst og bygningsmyndighederne i kommunerne indgået en samarbejdsaftale,
som sikrer, at der foretages en hensigtsmæssig og effektiv opgaveløsning ved ansøgning om byggetilladelse. I den forbindelse bistår Beredskab Øst med brandteknisk rådgivning, ligesom kommunalbestyrelsens accept af forhold, som ikke følger af vejledning om redningsberedskabets indsatsmuligheder, forelægges Beredskab Øst til vurdering.
Bygningsmyndigheden fremsender alle sager om ibrugtagning af byggeri i brandklasse 2-4 til Beredskab
Øst, hvorefter de screenes for brandsynsobjekter, brandtekniske installationer og indsatsforhold, som
skal indgå i den efterfølgende indsatsplanlægning.
6.2.2.2 Henvendelse fra borgere og virksomheder
Hver dag modtages mails og telefonopkald fra borgere og virksomheder, som håndteres dels af sekretariatet i Beredskab Øst, men også af brandmestre og sagsbehandlere.
6.2.3
Taktisk forebyggelse
6.2.3.1 Skoler og foreninger
Der afsættes tid til at dele viden ud omkring brandforebyggelse hos skolerne og institutionerne i ejerkommunerne i det omfang, som det kan lade sig gøre. Enkelte skoler har hvert år brandforebyggelse på
skoleskemaet, hvor Beredskabsstyrelsens undervisningsmateriale benyttes. Diverse foreninger såsom
spejdere besøger også Beredskab Østs stationer, når disse har forebyggelse af brand på programmet.
6.2.3.2 Sociale medier
Beredskab Øst benytter sig af de sociale medier som en naturlig del af kommunikationen til borgerne.
Både de alvorlige, sjove og ikke mindst de informerende og oplysende historier deles for at give et indblik i Beredskab Østs arbejdsopgaver og skabe opmærksomhed omkring forebyggelse.
Via de sociale medier samt Beredskab Østs hjemmeside deles hvert år kampagner vedr. f.eks. røgalarmer,
sankthansbål, brug af fyrværkeri m.m.
6.2.3.3 Åbent hus
Hvert år afholdes åbent hus på brandstationerne. Her inviteres borgerne indenfor, hvor børnene kan
prøve forskellige brandrelaterede discipliner, og de voksne kan få en snak om f.eks. brandsikkerhed, førstehjælp m.m.
6.2.3.3 Kampagner
Beredskab Øst arbejder målrettet med kampagner om nedbringelse af blinde alarmer og sikre boliger for
ældre samt de nationalt udmeldte kampagner.
6.2.4
Brandsyn
Jf. bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn, skal redningsberedskabet som en del af det
forebyggende arbejde hvert år gennemføre lovpligtige brandsyn i en lang række virksomheder og institutioner. Brandsynet er det lovpligtige tilsyn af den driftsmæssige del af brandsikkerheden i en bygning, et
lokale eller hos en brandfarlig virksomhed eller visse offentlige institutioner og bygninger som f.eks. børnehaver, hoteller, teatre og sygehuse samt brandfarlige virksomheder og oplag. Formålet med brandsyn
er at mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller
miljø samt at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
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Den altovervejende del af myndighedsarbejdet er således at foretage brandsyn på særlige bygninger,
idet der er ca. 1500 brandsynsobjekter i Beredskab Østs dækningsområde. Et brandsyn er mere rådgivning end kontrol. Ved et brandsyn rådgiver og informerer Beredskab Øst om formålet med de brandforebyggende regler.
Tabel 13 og figur 62 viser Beredskab Østs statistik for brandsyn i perioden fra 2016 til 2019. Det ses, at
gennemførelsesprocenten for de pligtige brandsyn er 100 % for alle fire år.
Både antallet af brandsynsobjekter samt antallet af brandsynsobjekter til syn varierer en del årene i mellem. Disse årlige udsving skyldes et omfattende kvalitetssikringsarbejde af brandsynsobjekter i forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber til Beredskab Øst i 2016.
På brandsynene gives rådgivning om brandsikkerhed og brandforebyggelse, ligesom der gives påbud og
evt. forbud, når de driftsmæssige regler ikke er overholdt.

Synet som foreskrevet

Gennemførte brandsyn

1513

1513

100%

4

-

-

-

-

-

876

2017

1545

1284

1284

100%

-

-

-

-

-

-

549

2018

1476

988

988

100%

3

6

28

1

-

-

432

2019

1540

1129

1129

100%

-

2

-

-

-

-

601

Forbud

Arrangementsbrandsyn

Temabrandsyn

Uanmeldte brandsyn

Påbud

Brandsynsobjekter til syn

1810

Ekstraordinære brandsyn

Brandsynsobjekter

2016

Opfølgende brandsyn

År

I Beredskab Øst varetages brandsyn af størstedelen af de operative ansatte. Således gennemføres brandsynene og opfølgningen på disse af 17 vice- og beredskabsinspektører, som minimum har brandteknisk
grunduddannelse (BGU) hhv. brandteknisk videreuddannelse (BGU) for kategori B brandsyn.

Tabel 13 – Antal brandsyn pr. år i perioden 2016-2019.
2000
1800

1600
1400
1200
1000
800
600

400
200
0

Brandsynsobjekter

Brandsynsobjekter til syn
2016

2017

2018

Påbud

2019

Figur 62 – Antal brandsynsobjekter, syn og påbud pr. år i perioden 2016-2019.
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6.3

Operativ ledelse

6.3.1
Holdleder
Indtil indsatsleders ankomst eller i dennes fravær foretages den tekniske ledelse af en holdleder, som
leder udrykningsenheden. Beredskab Øst er dimensioneret til 7 udrykningsenheder, hvorfor der er minimum 7 holdledere til rådighed.
Beredskab Øst varetager med egne ansatte holdlederfunktionen på de fire døgnbemandede udrykningsenheder på hverdage. Beredskab Østs egne holdledere er ansat i delt tjeneste, således at de både
har døgnvagter som holdledere samt dagtjeneste uden vagt. Dermed sikrer holdlederen, at der sker en
daglig kompetenceudvikling og øvelsesafholdelse samtidig med, at han varetager myndighedsopgaver og
sagsbehandling.
I weekenderne og på helligdage varetages holdlederfunktion af holdledere fra Falck, som på hverdage
fungerer som underbrandmestre, dvs. brandmænd med holdlederkompetencer. Falck har på hver vagtrode 6 brandfolk, hvoraf 2 har holdlederfunktion.
Der er således altid 2, og ofte 3, holdledere på et vagthold i hverdagene, en fra Beredskab Øst og en eller
to fra Falck, mens der på øvrige vagtdage er 1-2 Falck ansatte med holdlederkompetencer på et vagthold.
Blandt de deltidsansatte brandfolk har min. 25 % holdlederkompetencer og kan dermed varetage funktionen som holdleder for 2. udrykningsenhed. Desuden kan både Falcks områdeledelse samt Beredskab
Østs ansatte på dagvagt supplere ved behov i dagtimerne, herunder dække ind på deltidsberedskabet
som holdledere. Holdledere i Beredskab Øst kan tillige agere ledelsesstøtte ved større hændelser.
Den samlede styrke af holdledere er angivet i nedenstående tabel.
Fuldtidsansatte

Deltidsansatte

Beredskab Øst

22

0

Falck

26

18

Tabel 14 – Holdlederkapacitet for hhv. Beredskab Øst og Falck. Flere af de fuldtidsansatte indsatsledere i Beredskab Øst
fungerer desuden også som holdledere.

6.3.2
Indsatsleder
Den tekniske ledelse på skadestedet varetages af indsatslederen. I dennes fravær eller indtil ankomst varetages den tekniske ledelse dog af holdlederen som ovenfor beskrevet.
Beredskab Øst har 2 indsatsledere på vagt i dækningsområdet. Indsatslederne dækker på tværs af dækningsområdet i forbindelse med sammenfaldende hændelser og ved større og ekstraordinære hændelser.  Indsatslederområderne er opdelt, jf. figur 1, således at det ene område dækker Ballerup, Herlev og
en del af Gladsaxe Kommune, mens det andet område dækker Gentofte, Lyngby-Taarbæk og den øvrige
del af Gladsaxe Kommune.
Indsatslederen er efter normal arbejdstid på egen bopæl eller på en af brandstationerne, således at den
maksimale responstid til hændelser i eget dækningsområde er 10 minutter.
Derudover er der en tredje indsatsleder vagtsat i dagtimerne på almindelige arbejdsdage, hvor udrykningsaktiviteten er størst. Denne indsatsleder varetager andre opgaver og vil ved flere samtidige hændelser eller behov for yderligere ledelsesstøtte kunne aktiveres. Der har i perioden siden Beredskab Østs
etablering været gennemsnitligt ca. 10-15 aktiveringer af den 3. indsatsleder årligt grundet andre igangværende hændelser. Disse har typisk været større hændelser, hvor begge indsatsledere har været indsat.
Uden for dagtimerne kan en bagvagt rekvireres eller konsulteres. Denne vil kunne tilkaldes direkte til
skadestedet eller kan respondere ved evt. nye hændelser, hvis begge indsatsledere er optaget af anden
hændelse i en længere periode. Bagvagten vil have en responstid på op til 30 minutter. Bagvagtsgruppen
består af seks indsatsledere med særlige kompetencer og erfaring. Der har siden etableringen af Beredskab Øst været gennemsnitligt ca. 20-25 aktiveringer af bagvagten årligt. Af disse er ca. 10 gange ved
møde på skadestedet.
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Nedenstående tabel angiver antallet af indsatsledere i Beredskab Øst i år 2021 samt hvor mange af disse,
som også fungerer som holdledere.
Indsatsledere i funktion

Øvrige indsatslederuddannede

Totalt

13

4

Heraf virker samtidig som
holdleder

11

4

Tabel 15 – Indsatslederkapacitet.

6.3.3
Ledelsesstøtte
Ved større hændelser kan der være behov for mere end en indsatsleder. I disse tilfælde vil den anden af
de 2 vagtsatte indsatsledere afsendes til skadestedet som ledelsesstøtte. De 2 vagtsatte indsatsledere vil
udgøre den første etablering af en egentlig ledelsesplatform ved større eller særlige hændelser iht. udarbejdede planer og actioncards mht. opdeling af skadestedet.
Ved nogle hændelsestyper afsendes 2 indsatsledere automatisk. Dette vil også være tilfældet, såfremt 3.
udrykningsenhed afsendes til et skadested. I disse situationer vil bagvagten blive underrettet.
Ledelsen på skadestedet kan forstærkes yderligere ved tilkald af en 3. indsatsleder i dagtimerne, bagvagt
samt vagtfrie indsatsledere iht. indgåede aftaler. Det er desuden også muligt at forskyde holdledere på
døgnbemandede udrykningsenheder i hverdagene til varetagelse af ledelsesstøtteopgaver, hvorved underbrandmesteren fra Falck vil varetage holdlederfunktionen.
Beredskab Øst har inden for de seneste år håndteret flere indsatser med en indsatsledelse på helt op til
5 indsatsledere. Branden på Dyrehavsbakken i 2018 er et eksempel på denne praksis.
Der er endnu ingen eksempler på hændelser, hvor Beredskab Øst ikke har formået at stille den ønskede
og nødvendige indsatsledelseskapacitet.
6.3.4
Ledelsesstøtteplatform
Ledelsesstøtteplatformen vil indledningsvist bestå af indsatslederkøretøjerne fra de 2 vagtsatte indsatsledere, hvor der er adgang til taktiske tavler, BeredskabsGIS mv. Ved behov for yderligere forstærkning vil
der afsendes et egentligt ledelsesstøttekøretøj fra Station Gladsaxe. Dette køretøj kan fremføres af alle,
herunder også brandmandskabet. Dog vil den tekniske løsning altid betjenes af bagvagtsgruppen eller af
dronepiloter i forhold til de medbragte droner.
Ledelsesstøttekøretøjet kan forstærke det fælles situationsbillede yderligere, anvende interaktive tavler
og omsætte aktuelle dronebilleder i BeredskabsGIS.
Det vil i størstedelen af tiden være muligt at tilkalde en drone sammen med ledelsesstøttekøretøj.
Dronen vil kunne medvirke til at forstærke det fælles situationsbillede ved større hændelser, herunder
lokalisere brandudbredelse, hulrum med brand mv. samt bistå overflyvning af et fareområde ved kemikalieuheld eller foretage egentlig eftersøgning ved redning på vand el. lign. Dronen vil være bemandet med
en uddannet dronepilot fra Beredskab Øst, der i udgangspunktet er uddannet indsatsleder, og ofte virker
i funktionen som sådan. Såfremt der ikke er dronepiloter på vagt i andre funktioner, vil dronen bemandes af dronepiloter, som tilkaldes fra egen bopæl, således at de kan afgå indenfor ca. 30 min., eller møde
direkte på skadestedet.
6.3.5
Koordination og vagtcentral
Beredskab Øst betjenes af den fælles vagtcentral ved Hovedstadens Beredskab, som også fungerer som
en af rigspolitiets tre landsdækkende alarmcentraler. Opkald til 112 fra hele området vil således tilgå beredskabsfagligt personale. Der gennemføres derfor en egentlig beredskabsfaglig visitation, som i kombination med direkte radiokommunikation under fremkørsel ofte resulterer i en ganske præcis beskrivelse
af de faktiske forhold på skadestedet.
Vagtcentralen har et koordinerende overblik og betjener den overvejende del af beredskaberne i hele
regionen. Derfor er et konstant opdateret situationsbillede af andre igangværende hændelser og ledige
ressourcer tilgængeligt.
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Ved indsatslederen og brandkøretøjernes afgang til et skadested skabes kontakt med vagtcentralen,
hvorved supplerende oplysninger fra skadestedet, som kan medvirke til at opdatere og nuancere situationsbilledet på skadestedet, tilgår indsatsledere og holdledere. Derved skabes forudsætninger for
konkrete og afvejede beslutninger allerede på vej frem, ligesom den mentale parathed om hændelsens
omfang og karakter sikrer indsatsforberedelse hos den samlede afsendte styrke. Holdlederne har desuden mulighed for på tablets i køretøjerne at få livestreaming fra skadestedet, når anmelderen anvender
en mobiltelefon.
På vagtcentralen sker en lang række procedurer automatisk, herunder tilkaldelse af ressourcepersoner
f.eks. fra gas-, vand- og elselskab. Desuden vil indsatslederen få assistance til at tilkalde yderligere eksterne ressourcer, ligesom indsatslederen på skadestedet vil få nødvendig sparring ift. eksempelvis afløsning.
Ved større hændelser eller hændelser med behov for specielt materiel vil vagtcentralen anvende den
nationale ressourcedatabase (rbis.dk), hvorved det nærmeste og relevante specialberedskab kan afsendes. Ligeledes vil det være muligt at sikre, at de samlede beredskabsressourcer i regionen udnyttes bedst
muligt for således at sikre, at der fortsat er et tilstrækkeligt lokalt serviceniveau.
Den anvendte vagtcentralløsning med en døgnbetjent og bemandet vagtcentral, som dækker et større
geografisk område og besidder beredskabsfaglige kompetencer og forståelse, medvirker til at sikre en
god og relevant opgaveløsning og sparring med indsatsledelsen på skadestedet, som samtidig frigøres
for en række tidskrævende opgaver.

6.4

Udrykningsprofiler

I nedenstående skema er angivet principper for udrykningsprofiler i Beredskab Østs dækningsområde.
Hændelse

Melding

Supplerende/
Eksempler

M2
(1+3)

V1
(2)

Øvrige

3. udrykningsenhed

Specialkøretøj1

3UE2

Indsatsledelse

M1
(1+3)

S1
(2)

Primær
ISL3

x

x

x

x

x

Sekundær ISL

BRAND
ABA4
Mindre brand,
fritliggende5

container, bål,
knallert, affald,
natur

x

Mindre
bygningsbrand

Skur, carport,
transformator,
eftersyn for brand,
skorstensbrand
osv.

x

Transportmidler, Bil, bus, lastvogn,
større
landbrugs-redskab

x

Transportmidler, El- og hybridbil
særlig

x

Transportmidler, Tog, fly, skib
større

x

Naturbrand
større

Mark, skov,
halmstak,

x

Bygningsbrand

Villa, række- og
kædehuse, lejlighed, industri, bil i
p-hus/kælder

x

Beredskab Øst

- Plan

x

x

x

for redningsberedskabet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2022-2025

x

x

78

Bygningsbrand,
særlig

Etageejendomme, tag, højhus,
institution, mødeplaner

x

x

x

x

(x)

x

x

Fare for brand

Gasudslip, eftersyn for, overgravet
gasledning

x

x

x

Færdselsuheld
med eller uden
fastklemte

Trafikuheld,
herunder med
fastklemte i personbiler

x

x

x

Ulykke med
fastklemte,
kompleks

Bus, lastbil, påx
kørsel af tog, silo/
brand, jord- /sandskred

Andre redningsopgaver

Mast6, skrænt,
bygning, fastklemt
maskine

x

Redning på
vand/ drukning7

Redningsopgaver
på og i vand

x

Omfattende
redningsopgave

Tog- og flyulykker
og andre store
hændelser, sammen-styrtning

x

x

REDNING

x

(x)

x

x

x

x

(x)

x

x

x

(x)

x

x

x
x

x

x

MILJØ
Mindre miljøuheld

Mindre spild kendt x
stof, spuling af vej

Miljøuheld,
større

Større udslip af
kendt stof

x

Kemikalieuheld,
større

Omfattende kemikalieuheld

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

Tabel 16 – Udrykningsprofil i dækningsområdet.
(x) = Medtages afhængigt af objekt og melding.
1: Specialktøretøj dækker over flere specielle følgekøretøjer, som kan være kemikalieberedskab, brandslukningscontainer, tung redningsvogn, slangetender, båd, idet der henvises til den gældende udrykningssammensætning. Specielmateriellet kan også rekvireres, hvis behovet opstår på skadestedet.
2: 3UE dækker over en tredje udrykningsenhed M1 og S1, som medsendes på melding om bygningsbrand i særligt høje
eller på anden måde komplekse bygninger, herunder hospital/ plejehjem.
3: Indsatsleder kan vælge at stoppe på baggrund af supplerende melding eller tilbagemelding fra først ankomne køretøj.
4: Udrykningsprofilen til kendte ABA-anlæg kan efter en konkret vurdering reduceres for udvalgte objekter, under hensyntagen til en lokal risikovurdering, udrykningsmønster samt tidspunkt på døgnet. Her kan udrykningsprofilen reduceres til M1 alene.
5: Holdleder kan altid opgradere udrykningen på baggrund af eksempelvis supplerende melding, lokalkendskab eller
andre relevante forhold, således at udrykningen også omfatter følgekøretøj (V1) og indsatsleder.
6: Decideret behov for højderedning (klatring) rekvireres efter en konkret vurdering fra Hovedstadens Beredskab iht.
samarbejdsaftale.
7: Altid overfladereddere fra lokalstation. Melding om redning på sø inkl. redningsbåd fra Lyngby. Dykkere kan rekvireres efter de aktuelle forhold fra Hovedstadens Beredskab iht. samarbejdsaftale.
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Det skal bemærkes, at de ovenstående udrykningsprofiler er et udtryk for principper, idet den til enhver
tid gældende udrykningssammensætning iht. pickliste er gældende. Se vejledende pickliste i bilag 6.
Udrykningssammensætningerne vil løbende blive tilpasset i takt med, at der opnås beredskabsfaglig
erfaring eller viden, herunder som et resultat af evaluering af hændelser. Vagtcentralen vil altid på baggrund af en meldings alvorlighed eller det modsatte kunne justere udrykningssammensætningen enten
opad eller nedad.
For Station Gentoftes distriktsområde gælder ovenstående kun tilnærmelsesvist, idet der ikke rådes over
en deltidsbemandet udrykningsenhed eller en vandtankvogn. Princippet er dog som ovenfor beskrevet
med hensyn til bemanding, idet udrykninger til eksempelvis bygningsbrand vil afhænge af, hvilken del
af distriktsområdet der rykkes ud til. Der vil afgå tanksprøjte og drejestige med 1+5 fra brandstationen i
Gentofte og yderligere tanksprøjte bemandet med 1+3 og evt. drejestige og/ eller tankvogn med 2 mand
fra enten Lyngby eller Gentofte.
Endvidere medtages K1 fra Station Gentofte i stedet for V1 ved færdselsuheld og bilbrande.
For ekstraordinære hændelser er der ikke udarbejdet udrykningsprofiler, idet udrykningssammensætningen i det givne tilfælde skal tilpasses det aktuelle behov efter indsatslederens vurdering. Dog er udrykningssammensætningen et udtryk for minimum afsendelse, som sker automatisk.
Udrykningssammensætningerne vil løbende blive tilpasset i takt med, at der opnås beredskabsfaglig
erfaring eller viden, herunder som et resultat af evaluering af hændelser. Vagtcentralen vil altid på baggrund af en meldings alvorlighed, eller det modsatte, kunne justere udrykningssammensætningen, enten
opad eller nedad. Det sker, idet der netop på vagtcentralen foretages en egentlig beredskabsfaglig visitation

6.5

BeredskabsGIS

Den overordnede indsatsplanlægning sker som en naturlig del af den teknologiske udvikling i GIS (fra engelsk: Geographic Information System), som er blevet et integreret værktøj i alle aspekter af Beredskab
Østs arbejde. De tidligere fysiske kort og opslagsværker, som ofte ikke var opdaterede eller retvisende,
samles nu digitalt i Beredskab Østs BeredskabsGIS. Det har både en optimerende effekt på forebyggelsesarbejdet og skaber den nødvendige forudsætning for gennemførelse af operative indsatser, hvor man
nu har mulighed for at agere ud fra interaktive kort på tablets.
GIS har været benyttet i Beredskab Øst i flere år, og der er nu for alvor taget et skridt mod en ensretning
og standardisering af data med en delimplementering i 2020 af Danske Beredskabers grunddatamodel.
Målet med grunddatamodellen er at muliggøre udveksling af beredskabsdata på tværs af beredskaberne,
hvilket i fremtiden vil være med til at styrke det regionale samarbejde, idet assisterende beredskaber vil
kunne se placering af brandhaner, brandtekniske installationer m.m. uden for eget dækningsområde.
Den første del af implementeringen af grunddatamodellen i Beredskab Øst er et omfattende registreringsarbejde af en helt række brandtekniske installationer, herunder bl.a. automatiske brandalarmeringsanlæg, nøglebokse, stigrør og røgudluftningsåbninger. I takt med at både lokation og anden relevant
information på disse installationer løbende bliver registreret, kan information fremadrettet anvendes
operativt.
Den videre implementering af modellen vil i de kommende år fortsætte i Beredskab Øst, og yderligere
brandtekniske installationer, brandveje, oplag mv. vil indføres.
Følgende er en indføring i, hvorledes BeredskabsGIS bliver benyttet på nuværende tidspunkt i Beredskab
Øst i de forskellige facetter af redningsberedskabets opgaveportefølje.
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6.5.1
Drift af beredskabet
I den daglige drift af brandhaner indgår BeredskabsGIS aktivt som et vigtigt værktøj. Dette er både i forbindelse med den årlige servicering af brandhaner samt i forbindelse med den løbende nedlæggelse af
eksisterende brandhaner i hele området.
Beredskab Øst efterser årligt over 3000 brandhaner. Tidligere foregik registrering og dokumentation af
dette arbejde ved at printe kørelister ud på papir og efterfølgende indskrive de håndskrevne resultater i
en skriftlig afrapportering, som skulle danne baggrund for opfølgning. Forventeligt skete der ofte tab af
informationer, ligesom det var vanskeligt at koordinere enheder, der servicerede brandhaner I samme
område. Ved at foretage brandhaneeftersynene i GIS kan resultatet indskrives direkte i systemet på en
tablet eller telefon. Samtidig gives der mulighed for at danne sig et hurtigt overblik over, hvilke nærliggende brandhaner, som mangler eftersyn.
Når brandhaner nedlægges, fjernes disse i BeredskabsGIS. Dermed er der et aktuelt og opdateret billede
af vandforsyningsmulighederne i nærheden af skadestedet ved en udrykning, og man går ikke forgæves
til en brandhane, som er nedlagt eller ude af drift.
6.5.2
Forebyggende arbejde
I forbindelse med den brandtekniske sagsbehandling har sagsbehandlerne mulighed for at trække på et
webbaseret interface. I dette system kan sagsbehandleren foretage opmåling på matriklerne for på den
måde at kontrollere, om afstandsforhold ved brandfarlige oplag er overholdt. Sagsbehandling af fyrværkeri dokumenteres også i BeredskabsGIS, således at information om fyrværkerioplag gøres tilgængelig
for det operative mandskab.
Det er også i forbindelse med det forebyggende arbejde, at brandtekniske installationer løbende bliver
registreret i BeredskabsGIS som en forudgående indsatsplanlægning til den operative indsats. Viden om
den eksakte placering af brandtekniske installationer i eget dækningsområde er en forudsætning for at
kunne foretage en effektiv indsatsplanlægning og danner grundlag for planlægning i Planklasse 1, jf. afsnit 6.5.3 nedenfor.
Automatiske brandalarmeringsanlæg og sprinkleranlæg er registreret og geokodet i GIS på baggrund af
adresser og data trukket fra anden database. Den eksakte placering verificeres i forbindelse med udførelse af brandsyn, inspektion af anlægget og ved udrykning, hvorved også nøglebokse registreres og sammenkobles til det tilhørende brandsikringsanlæg. Verificeringsarbejdet og kvalitetssikring pågår løbende,
men alle automatiske brandsikringsanlæg og nøglebokse er nu tilgængelige fra alle tablets i brandkøretøjerne, på vagtcentralen og på mobiltelefoner for ansatte.
Den geografiske registrering af andre typer af brandtekniske installationer, som der ikke findes opdaterede registre på, foretages løbende. For det eksisterende byggeri sker det i forbindelse med brandsyn, udrykninger eller anden aktivitet, hvor Beredskab Øst er til stede. For nyt byggeri foretages registreringen i
forbindelse med sagsbehandlingen eller i forbindelse med ibrugtagning af byggeriet, idet bygningsmyndighederne i de fem kommuner sender kopi af den brandtekniske dokumentation og as-built brandplaner ved ibrugtagningstilladelse. Sagerne screenes herefter, og alle relevante brandtekniske installationer
indarbejdes i BeredskabsGIS.
Figur 63 viser, hvorledes registreringen af brandtekniske brandinstallationer ser ud i Beredskab Østs BeredskabsGIS.
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Figur 63 – Registrering af brandtekniske installationer i BeredskabsGIS.

6.5.3
Operativ indsats
I forbindelse med operativ indsats er BeredskabsGIS tilgængeligt for alle relevante medarbejdere. Indsatsledere og holdledere tilgår systemet via tablets, der er placeret ved deres plads på udrykningen. Forbindelsesofficerer i KSN og stabe kan tilgå systemet via deres tjenestetelefon eller bærbare PC.
Beredskab Øst har udvalgt en række relevante informationer, som vises i det operative kort. Dette er typisk tekniske oplysninger om matrikler, bygninger samt installationer af gas, vand og afløb. Desuden vises
det indsatsforberedende arbejde i form af registrering af brandtekniske installationer som nøglebokse,
stigrør mv.
Under en indsats kan der være behov for at skabe et fælles situationsbillede af, hvor køretøjer placeres,
eller hvor faciliteter som KST indrettes. Det kan også være registreringer som fareområder eller områder
med direkte kontakt. Denne skadestedsindretning er under den operative indsats tilgængelig for alle
enheder på skadestedet, enheder på vej til skadestedet samt samarbejdspartnere som f.eks. politiet eller
vagtcentralen.
Figur 64 viser et eksempel på brugen af BeredskabsGIS i operativ sammenhæng.
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Figur 64 – Illustration af BeredskabsGIS i operativ sammenhæng.

6.6

Operativ planlægning

Langt de fleste indsatser i Beredskab Østs dækningsområde afvikles med de udrykningsprofiler, som er
defineret ud fra de gældende udrykningssammensætninger, jf. bilag 6. I nogle mere komplekse tilfælde
er det imidlertid nødvendigt at foretage en indsatsforberedende planlægning, der rækker ud over udrykningsprofilerne for at sikre en effektiv indsats med det korrekte materiale.
Den indsatsforberedende planlægning har to spor. Det første spor er en såkaldt koncepttilgang, som
dækker over flere aspekter og formaliserede standarder, forholdsordre, handlemåder mv. Dette indbefatter bl.a., hvor assisterende udrykningsenheder placerer sig, hvordan køretøjerne placeres ved brand
i etageejendom mv. samt en lang række operative forhold og instrukser, som skal medvirke til, at der
anvendes ensartede begreber og metodikker og tales et fælles sprog. Det andet spor er en objekttilgang,
som bygger på registreringen af beredskabsdata i GIS som beskrevet i forrige afsnit, og som sikrer, at den
viden, som tilgår beredskabet, bliver anvendt operativt. Det operative planlægningsarbejde i den objektmæssige tilgang er inddelt i fem planklasser af stigende kompleksitet.
6.6.1
Koncepttilgang
Specialsprøjter med flere forskellige værktøjer, der ligeledes kan kombineres på forskellig vis, har vist et
behov for en koncepttilgang med standardudlægninger. På nuværende tidspunkt er der 9 standardudlægninger i Beredskab Øst.
Tabel 17 nedenfor er et eksempel på en standardudlægning, der anviser kombinationen af flere slukningsværktøjer for den først ankomne udrykningsenhed. Denne standardudlægning vil blandt andet
finde anvendelse ved en lejlighedsbrand over 1. sals højde, hvor ét eller flere vinduer mod facaden er
varmesprængt, og hvor der ikke er en lysning i trappen, som røgdykkerholdet skal benytte som adgangsvej. Eksemplet gælder for en bemanding på 1+5, og benævnelserne nr. 1 og nr. 2 gælder for første røgdykkerhold, mens nr. 3 og nr. 4 er andet røgdykkerhold.
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HT med udvendig/ indvendig ophaling i kombinationsangreb CAF-angreb
Personel

Opgave

Holdleder

Giver befaling, udpeger slangevej og adgangsdøre for HT-angreb samt anviser angrebssted for CAFS-angreb og følger røgdykkerne til brandrummets adgangsdør.

Nr. 1

Udlægger HT-slangen til stedet, hvorfra ophalingen skal finde sted. Begiver sig efterfølgende til det niveau, hvor der skal ophales til, kaster ophalerlinen ned til nr. 4, herefter
ophaler nr. 1 nok slange til angrebsstedet, sikrer slangen med slangekrog, afprøver og
betjener herefter strålerøret.

Nr. 2

Udlægger sammen med nr. 1 HT-slangen til stedet, hvor ophalingen skal finde sted fra.
Begiver sig efterfølgende til det niveau, hvor der skal ophales til, lukker døren til brandrummet om muligt, hjælper herefter nr. 1 med at trække nok slange op til angrebsstedet. Hjælper nr. 1 med slangens videre fremføring.

Nr. 3

Fremfører brændstofdrevet overtryksventilator ved bygningens adgangsdør, opstarter
den brændstofdrevne overtryksventilator med fulde omdrejninger og retter ventilatoren
mod bygningens adgangsdør. Herefter fremføres akkudrevet ventilator i samarbejde med
nr. 4 til bygningens adgangsdør. Herefter melder 3’er sig til holdlederen.

Nr. 4

Trækker yderligere HT-slange frem til ophalingsstedet og fastgør herefter HT-slangen
til ophalerlinen, lemper på slangen og påser, at den ikke kommer i klemme. Herefter
hjælpes nr. 3 med at fremføre ventilatorer. Brændstofdrevet overtryksventilator ved
bygningens adgangsdør og derefter akkudrevet ventilator ved bygningens adgangsdør.
Herefter melder nr. 4 sig til holdlederen.

Chauffør

Betjener pumpen. Ved mørkets frembrud aktiveres arbejdslyset på køretøjet. Udlægger
klargjort dobbeltoprullet C-slange med B/C-overgangsstykke og glat C-rør fra CAFS-Bafgang og afgiver CAFS på branden som ”knockdown” hurtigst muligt. Herefter rejses
lysmasten for at belyse skadestedet bedst muligt hvis behov.

Tabel 17 – Eksempel på standardudlægning.

Foruden de for nuværende 9 standardudlægninger er der ligeledes en koncepttilgang for indsatser ved
meldinger, hvortil der er udarbejdet actioncards. Et eksempel på dette er brand i bygning med øverste
plan over 22,8 meters højde, hvor picklistemeldingen ”bygningsbrand højhus” aktiveres. Initialt afsendes
tre udrykningsenheder samt begge indsatsledere. De indsatte enheder kan under fremkørsel orientere
sig om, hvilke forventelige opgaver, der påhviler hver enhed, hvilket fremgår af de udarbejdede actioncards og planer for brand i højhus.
Actioncards og planer udarbejdet i Beredskab Øst er tilgængelige i digital form på tablets og telefoner i
felten samt i en taktisk vurderingsmappe, som er tilgængelig i alle brandkøretøjer og er beregnet til anvendelse for holdledere og indsatsledere.
I det konkrete eksempel med indsats i højhus beskriver planen, hvilke enheder der etablerer det primære angreb, og hvad der medbringes, hvilken enhed der har ansvar for at etablere det fremskudte materieldepot/ brohoved i højden, hvem der sørger for vandforsyning og endeligt, hvem der leverer andet og
tredje røgdykkerhold.
Foruden plan for indsats i højhus er der yderligere actioncards og planer tilgængelige for en række øvrige situationer, hvor en generel koncepttilgang er krævet, eller en mere standardiseret handlemåde
ønskes. Dette gælder ved indsats i forbindelse med bl.a. farlig biologi, behov for større vandforsyning til
brandslukning, klima og følgeskadebekæmpelse, indsats ved solceller, indsats ved jernbane, plan for logistik ved større indsatser, plan for ledelsesstøtte, plan for søredning og overfladeredning samt en overordnet beskrivelse af de funktioner og den stab, der oprettes under indsatsleder brand ved større indsatser.
6.6.2
Planklasser
De enkelte planklasser skal ses som en stigning I kompleksitet, hvorfor indhold fra lavere planklasser
forudsættes at være indeholdt i højere planklasser. På nuværende tidspunkt har Beredskab Øst ikke objekter i alle fem klasser.
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Det forudsættes ved alle planklasser, at den konceptuelle tilgang, jf. ovenstående, anvendes, idet den
konceptuelle tilgang ikke er afhængig af et specifikt objekt eller adresse.
Der vil løbende foretages en udvidelse og tilpasning af omfanget af de eksisterende planklasser. Dette
vil ske i takt med udviklingen af nye konceptuelle tilgange og yderligere tekniske registreringer i BeredskabbsGIS samt i takt med, at vi opnår ny viden om eksisterende objekter og nyt byggeri af indsatstaktisk
utraditionel karakter med betydning for den operative indsatsplanlægning.
6.6.2.1 Planklasse 0 - Ingen plan
Objekter i denne planklasse har ikke tilknyttet en plan. Planklasse 0 inkluderer parcelhuse og andre
præ-accepterede og indsatstaktiske traditionelle bygninger uden brandtekniske installationer eller brandredningsarealer. Sådanne byggerier håndteres i udrykningssammenhæng efter den gældende picklistes
tildelte udrykningsprofil, jf. bilag 6. En stor del af den samlede bygningsmasse placerer sig under Planklasse 0.
6.6.2.2 Planklasse 1 - Tekniske registreringer
Denne klasse repræsenterer den laveste grad af indsatsforberedende planlægning. Objekter i Planklasse
1 er etageejendomme, særlige virksomheder og øvrige bygninger med brandtekniske installationer, som
er registeret i BeredskabsGIS. Der findes i Beredskab Østs område på nuværende tidspunkt over 2500
registreringer af brandtekniske installationer, der har en indflydelse på, hvorledes en indsats vil blive afviklet. Registrering af brandtekniske installationer foretages og synliggøres i BeredskabsGIS.
6.6.2.3 Planklasse 2 - Opmarchplan
Planklassen anvendes til objekter, der kræver, at beredskabets køretøjer agerer og placerer sig iht. planen for, at indsatsen kan gennemføres effektivt. Antallet af køretøjer afviger ikke fra den valgte udrykningssammensætning. Der er pt. ingen planer af den kompleksitet i Beredskab Øst, idet den konceptuelle tilgang og registreringerne i Planklasse 1 tager højde for de forhold, der på nuværende tidspunkt er
afdækket. Et eksempel på en opmarchplan kunne være en specifik del af en bygning med redningsåbninger kun på bagsiden.
6.6.2.4 Planklasse 3 - Mødeplan
Denne planklasse består af særligt udvalgte objekter af sådan en kompleksitet, at der kræves en udrykningssammensætning, der afviger og er forstærket i forhold til den normale udrykningssammensætning,
jf. den vejledende pickliste i bilag 6.
Der findes i dag en række mødeplaner på særligt udvalgte objekter eller adresser, hvor der eksempelvis
er oplag af større mængder af brandfarlige væsker og/ eller gasser, særlig historisk kulturarv og værdi,
større brandbelastning, mange mennesker samlet mv.
Udrykningssammensætningen til mødeplanerne består af 3 udrykningsenheder og evt. specialkøretøjer,
hvorfor den i Planklasse 2 definerede opmarch er gennemført i Planklasse 3.
Beredskab Øst har på nuværende tidspunkt 21 mødeplaner, som fremgår af bilag 4.
Endvidere kan der være objekter eller geografiske placeringer, hvortil en særlig udrykningssammensætning eller specialmateriel skal anvendes i andre situationer. Et eksempel på dette er Gentofte Sø, som er
i Station Gentoftes distriktsområde, men hvor redning på vand afstedkommer afsendelse af yderligere
udrykningsenhed fra Station Lyngby medbringende redningsbåd til sø.
6.6.2.5 Planklasse 4 - Mødeplan og alarmeringsplan.
Objekter i Planklasse 4 minder meget om mødeplanerne i Planklasse 3. Forskellen er, at det for objekter
i Planklasse 4 er nødvendigt at tilkalde ressourcer, som rækker ud over de ressourcer, som Beredskab Øst
er i besiddelse af allerede på den første melding. Eksempler på dette kunne være, at der for særlige historiske ejendomme var behov for særlige stiger, som kunne komme i baggårde e.l., eller objekter, hvortil
der skulle afsendes yderligere kapacitet som f.eks. skumvæske. Der er på nuværende tidspunkt ikke planer af denne klasse i Beredskab Østs område.
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6.7

Indberetning af udrykningsdata

Redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem (ODIN), hvor redningsberedskaberne udfylder rapporter med oplysninger om deres udrykninger og kapacitet, er udviklet og drives
af Beredskabsstyrelsen. Det er obligatorisk for de kommunale redningsberedskaber at indberette udrykningsaktiviteter til Beredskabsstyrelsen, jf. cirkulære 9111 af 3. marts 2015, hvoraf det også fremgår,
hvilke oplysninger, der skal indberettes.
Da data i ODIN danner grundlaget for al dokumentation af Beredskab Østs udrykningsaktivitet, er det
afgørende, at arbejdet med ODIN sker med en høj grad af disciplin. Derfor har Beredskab Øst udarbejdet
en instruks for indberetninger til ODIN, som i detaljer fortæller, hvordan ODIN-rapportens indhold udfyldes og beskrives.
Der skal oprettes ODIN-rapport på alle ture, hvor mandskab og/ eller køretøjer fra Beredskab Øst har
været anvendt operativt. Hvis flere stationer afsendes til samme hændelse, oprettes kun én rapport. Hvis
indsatsleder afsendes alene, skal der også oprettes rapport.
Rapporter oprettes af den underbrandmester eller dennes stedfortræder, der er disponeret først. Eventuelle øvrige stationer udfyldes efterfølgende i samme rapport af de respektive underbrandmestre. Rapporten skal oprettes hurtigst muligt efter, at turen er afviklet, og senest ved vagtens afslutning.
Rapporten skal forblive i kladdeformatet. Når underbrandmester har udfyldt sin del af rapporten, meddeles det til brandmesteren med henblik på kvalitetssikring og færdiggørelse af indsatsens beskrivelse.
Rapportens endelige godkendelse foretages som udgangspunkt af den disponerede indsatsleder. Rapporter, som er disponeret uden indsatsleder, godkendes af brandmester, hvis Beredskab Øst besætter
vagtens brandmester, og ellers af den vagtsatte indsatsleder, hvis Falck besætter vagtens brandmester.
Rapporter skal godkendes hurtigst muligt og senest efterfølgende måneds 5. dag.
For at sikre kvaliteten i ODIN er der udarbejdet vejledninger og instrukser, dels af Beredskabsstyrelsen og
dels internt i Beredskab Øst.
Endvidere udfører Beredskab Øst løbende kvalitetssikring og fejlretning, dels af ODIN-rapporter på baggrund af kontroludtræk fra Beredskabsstyrelsen, dels af stamoplysninger på såvel mandskab som materiel. Det samme gør Falck for så vidt angår de oplysninger, der hidrører Falcks ansatte.
Som et led i introduktionen af nyansatte indgår ODIN som en naturlig del, ligesom det også indgår som et
emne i den årlige efteruddannelse af Falck ansatte på Beredskab Østs interne holdlederdage.
Da ODIN er landsdækkende og meget detaljeret i forhold til de enkelte hændelser, fungerer ODIN som
grundlaget for statistik i de fleste henseender. For også at kunne skabe et hurtigt dagligt overblik suppleres ODIN lokalt af døgnrapporten i Beredskab Øst. Døgnrapporten, som udfyldes efter hver hændelse
af vagthavende indsatsleder, beskriver ganske kort indsatsen og deltagende styrker og udgør et godt og
hurtigt anvendt værktøj både operativt og administrativt.

6.8

Kompetencer og uddannelse

Kompetencer for både brandmandskab, holdledere og indsatsledelse søges sikret gennem relevant uddannelse og øvelser.
6.8.1
Kompetenceuddannelsens krav
De overordnede elementer i uddannelsesforløbet er beskrevet i tabel 18.
Brandmand
Lovpligtige kompetencer
Grund- og funktionsuddannelse
(GUI og FUI)
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Holdleder brand/indsats

x

x

x

Brandteknisk
byggesagsbehandling BGU1

x

Indsatsleder

x

Droneoperatører

(x)

2

Kranbevis 25/30 tonsmeter

(x)

Båduddannelse

(x)

3

4

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Interne kompetencer
Stigecertificering5

(x)

Overfladeredderuddannelsen
Lokal kemiuddannelse

6

7

Lokal USAR uddannelse

8

(x)

Indsatsleder – intro/føl forløb

x

Tabel 18 – Uddannelsesforløb for brandmandskab, holdleder og indsatsledelse i forhold til hhv. lovpligtige og interne
kompetencer.
1: Eller tilsvarende uddannelse omkring byggelovgivning og brandforhold.
2: Udvalgte indsatslederuddannede, som skal kunne flyve dronen.
3: Udvalgte brandmænd og holdledere, som skal kunne betjene kranen på et af Beredskab Østs køretøjer med påmonteret kran op til 25 t/m, skal have krancertifikat til den pågældende kran.
4:Udvalgte brandmænd og holdledere, som skal sejle med båden, skal have de nødvendige kompetencer for at kunne
foretage sejlads med redningsbåd iht. Søfartsstyrelsens til enhver tid gældende regler.
5: Alle brandfolk, som er på hold på en dedikeret station, skal gennemføre og bestå en stigecertificeringsuddannelse,
specifik i forhold til stigen på den pågældende brandstation.
6: Udvalgte brandmænd, som fungerer som overfladereddere, skal gennemgå overfladeredderuddannelsen.
7: Alle brandfolk, underbrandmestre og brandmestre, der er tilknyttet en station med et kemikalieberedskab, skal gennemføre en lokalt tilrettelagt kemiuddannelse.
8: Alle brandfolk, underbrandmestre og brandmestre, der er tilknyttet en station med et specielberedskab ”Heavy Rescue”, skal gennemføre en lokalt tilrettelagt Heavy Rescue uddannelse.

Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet.
Holdlederne har ved gennemførsel af Beredskabsstyrelsens holdlederuddannelse suppleret med lokal
uddannelse og tilstrækkelige kompetencer til at varetage den tekniske ledelse på et skadested i særlige
tilfælde, hvor opgaven er af meget begrænset kompleksitet og ikke fordrer deltagelse af andre sektorer,
samt i de tilfælde, hvor der endnu ikke er mødt en indsatsleder.
Den lokale uddannelse vil indeholde kendskab til de kommunale retningslinjer, ledelse af eget mandskab,
indledende samarbejde med andre aktører, assistancerekvisition, tekniske og taktiske færdigheder, repetition af elementer for holdlederuddannelse mv. Den lokale uddannelse vil have en varighed af min. 8
timer årligt og vil afvikles af Beredskab Øst.
De interne kompetencer består af forskellige lokalt tilrettelagte uddannelsesforløb, hvor nogle afsluttes
med en prøve. Formålet er at tilsikre, at der er de faglige kompetencer til den funktion, som varetages,
samt den rette viden om de specialer og udstyr, der er på den enkelte station.
De interne uddannelsesforløb består af følgende.
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6.8.1.1 Stigecertificeringen
Stigeuddannelsen er opbygget af forskellige moduler med fokus på følgende hovedpunkter:
•
•
•
•
•
•

Drejestigens tekniske opbygning
Hovedbetjenings¬plads og kurvbetjeningsplads
Tilbehør, f.eks. bårebeslag og vandkanon
Specialfunktioner
Nødbetjening
Korrekt placering af drejestigen ved indsats

Stigecertificeringen afvikles på 37 timer.
De første dage bruges på de grundlæggende funktioner, hvor mandskabet øver basisbetjening og kendskab til håndtagenes funktioner. Efterføl¬gende kobler instruktørerne mere komplicerede øvelser på, så
sværhedsgraden langsomt øges. Der laves løbende vurderinger af deltagerne, hvilket skal sikre, at alle
deltagerne opnår et højt fagligt niveau. Et højt fagligt niveau har afgørende betydning, da drejestigen er
et kompliceret køretøj, som også kræver løbende vedligeholdelsesuddannelse.
Den afsluttende del af uddannelsen har fokus på at øve placering af drejestigen. Deltagerne skal kunne
placere drejestigen korrekt i forbindelse med indsatser, hvor det er nødvendigt at anvende brand- og
redningsarealer samt lave en hurtig vurdering af, hvilke eventuelle forhindringer, som kan hindre opstilling af drejestigen. De oplagte forhindringer er luftledninger og træer, men der skal også være opmærksomhed på f.eks. kloakker og stensætninger, som kan være en forhindring i forhold til udskydelse af
køretøjets støtteben.
6.8.1.2 Overfladeredderuddannelsen
Uddannelsen for overfladereddere afvikles som udgangspunkt på 24 timer, men dog på 32 timer for de
stationer, som skal på åbent hav.
Uddannelsen gennemføres for personel i Beredskab Øst, der skal varetage rednings- og bjærgningsopgaver på åbent hav samt i søer, åer havne og vandhuller m.m.
Uddannelsen er obligatorisk for personel, der skal varetage denne funktion, og består af et grunduddannelsesmodul, et modul om redning på is samt et modul om redning på åbent hav fra en redningsbåd.
Grunduddannelsen består af en dag med teori og en dag med praktisk færdighedstræning. Denne del er
obligatorisk og sætter brandmanden i stand til at varetage funktionen som overfladeredder for Beredskab Øst i søer, åer, havne og vandløb. Efterfølgende gennemføres et modul omhandlende redning på is.
Personel, der varetager kystnær redning, hvor der opereres fra et redningsfartøj, skal desuden gennemføre endnu et modul herom af en dags varighed.
Uddannelsen indeholder emner som drukne- og redningsteori, gennemgang af udstyr, vandtilvænning og
svømning, redningsprocedurer og metoder, sikkerhed for overfladeredderen og patienten, optagelsesog bjærgningsmetoder samt praktiske øvelser.
Uddannelsen sætter brandmanden i stand til på en sikker og forsvarlig måde at udføre redning af mennesker og dyr på åbent hav samt søer, åer, havne og vandhuller.
6.8.1.3 Lokal kemiuddannelse
Den lokale kemiuddannelse har en varighed på 9 timer.
På de 9 timer gennemgås følgende indholdstemaer, der giver en bedre forståelse for det udstyr, der er i
Beredskab Øst, samt hvilke funktioner og opgaver de enkelte personer har under en kemiindsats:
•
•
•
•

Skadestedets opbygning
Opgaver ved en hændelse med farlige stoffer
Udstyr på I1 og brug af dette under indsats
Identifikation af faretavlen og brug af denne viden
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•
•
•
•
•
•

Betjening af luftbank
Iklædning af beskyttelsesudstyr og sammenkobling med luftbanken
Betjening af kemipumper
Opsætning af rensepunkt og betjening af dette
Gennemgang af propning, lederender og opsamling med ”hands on”
Arbejde i kemikaliedragt, bl.a. redning af klasse 1 personer

Alle de faste brandfolk på en station med kemiberedskab skal gennemgå uddannelsen for at vedligeholde deres kompetencer.
Alle afløsere på stationen skal ligeledes gennemgå store dele af uddannelsen. De kan dog ”nøjes” med 7
timers uddannelse.
6.8.1.4 Lokal Heavy Rescue uddannelse
Den lokale Heavy Rescue uddannelse har en varighed på 23 timer.
Uddannelsen afvikles over tre dage, og den første dag bliver afholdt i en grusgrav, hvor mandskabet
træner udfrielse af svært tilskadekomne i løst oplag og brøndredning. Der arbejdes med materiel fra Paratech Gold, transportabelt brøndredningsudstyr, transportabel lysmast, Powermoons, markeringslys og
arbejdslys under svære forhold.
Kursets anden dag bliver afholdt hos en autoophugger, hvor mandskabet træner frigørelse på store
lastbiler og busser, som er placeret under vanskelige forhold, f.eks. ned ad en skrænt eller tippende på
siden. Desuden trænes bjærgning med fokus på vinkeltræk med anhugning på en havareret personbil og
R1 som bjærgningskøretøj.
Kursets tredje dag er en række afsluttende indsatsøvelser hos Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Her
tages udgangspunkt i de to foregående dage kombineret med øvrige redningsemner, f.eks. løft af tunge
byrder, frigørelse på personbiler, afstivninger og faldsikring fra højder.
Alle afløsere på stationen skal ligeledes gennemgå dele af uddannelsen.
6.8.1.5 Intro-/ følforløb for indsatsledere
I første del af introforløbet for en ny indsatsleder følger vedkommende en af de rutinerede vagtgående
indsatsledere. Dette foregår et par måneder før den beredskabsfaglige del. Formålet med denne praktikkørsel er hovedsageligt at opnå kendskab til indsatslederkøretøjet samt udrykningskørsel generelt. Det
er ensbetydende med, at det er den vagthavende indsatsleder, som betjener radioer, GPS mv. fra passagersædet under kørsel. Den nye indsatsleder fokuserer på udrykningskørslen for derigennem at opbygge
fortrolighed med køretøjet og opnå en grundlæggende rutine i forhold til udrykningskørsel.
Den anden del, som finder sted i tiden mellem den beredskabsfaglige del og tværfaglige del, er også
praktik. Formålet er, foruden at opnå mere fortrolighed med indsatslederkøretøjet, at kunne varetage
radiokommunikation med vagtcentralen samt kommunikation på egen lederkanal. Det forventes i forlængelse heraf, at den nye indsatsleder varetager indsættelse og ledelse af egne styrker på skadestedet.
Fokusset er desuden rettet mod værktøjer, der understøtter ledelsen af egen sektor, herunder BeredskabsGIS, drone, P2 mv. Inden den tværfaglige del vil kendskabet til og brugen af disse værktøjer blive
trænet gennem konkrete simulationsøvelser.
Inden den tværfaglige del afholdes en uddannelsesdag, hvor der arbejdes på gulvplanspil. Formålet er
at træne møde- og opmarchplaner. Her forventes det, at den nye indsatsleder anvender det fra Beredskabsstyrelsen kendte refleksionsskema. Hvis der i denne periode opstår hændelser af længerevarende
karakter med mange udrykningsenheder, er det hensigten, at den nye indsatsleder i muligt omfang giver
møde på skadestedet. Den nye indsatsleder vil i disse tilfælde arbejde i stab under indsatsleder brand,
eksempelvis ved at varetage funktionen som plotter eller lignende.
Umiddelbart efter afslutningen af den tværfaglige del aftales der en observatørvagt med henholdsvis
indsatsleder sund og indsatsleder politi.
Der fastlægges herefter 5 følvagter, hvor det er den nye indsatsleder, som varetager alt, der relaterer sig
til indsatsledervirket.
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Der afvikles desuden en session, hvor de to overordnede indsatslederdistrikter gennemgås i forhold til
særlige objekter, og i nødvendigt omfang besøges enkelte lokationer.
Den nye indsatsleder vil herefter varetage vagter selvstændigt, men vil i det første år en gang i kvartalet
have et opfølgende evalueringsmøde.
6.8.2
Vedligehold af uddannelsen
Deltagelse i alle obligatoriske vedligeholdelsesuddannelsesøvelser er en forudsætning for virket som
brandmand og/ eller holdleder.
For de fuldtidsansatte holdledere, der stilles til rådighed for Beredskab Øst af en leverandør, gennemføres der foruden de 24 timers vedligeholdelsesuddannelse årligt to obligatoriske ”holdlederuddannelsesdage”. For Beredskab Østs ansatte med funktion som holdleder gennemføres der 10 årlige informationsog læringsdage.
Al obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse er i Beredskab Øst registreret i en kompetencelog.
I Beredskab Øst vedligeholder mandskabet desuden deres kompetencer dagligt på deres døgnvagter i
hverdagene. Der er i Beredskab Øst etableret et kvalitetssikringssystem, hvor der bruges uddannelsestavler lokalt på stationerne, uddannelseskalender og prioriterede uddannelsesaktiviteter.
En uddybende beskrivelse af ovenstående kan ses i bilag 8.
6.8.3
Funktionsbestemt efteruddannelse i indsatsledelse
Hvert år gennemgår indsatslederne i Beredskab Øst en række øvrige træningsaktiviteter i relation til den
lovpligtige funktionsbestemte efteruddannelse i indsatsledelse, der som minimum skal have en varighed
på 12 timer årligt. Typisk er denne træning en inkorporeret del af de 10 årlige informations- og læringsdage.
På en læringsdag for alle operative medarbejdere og i dagene efter, bliver de relevante indholdstemaer
foldet ud på de enkelte vagthold. Temaerne varierer, men har i 2019 eksempelvis kredset om følgende:
•
•
•
•
•
•

Operative forhold og koncepter: Bl.a. fokus på brandvæsenets indsatsstørrelse ved brand, koncepter
omkring ”ren brandmand”, håndtering af el- og batteribrande, Hurtig og effektiv rydning af motorveje, indsats ved antenner, batteribank, solceller og sprinkleranlæg.
Færdighedstræning og udstyrshåndtering: Bl.a. PID- og gasmåler, drone samt afstandsmålere mv.
Vidensdeling og ledelsesinformation: Bl.a. vidensdeling knyttet til koncepter fra andre beredskabsenheder samt generel ledelsesinformation.
Læring fra operative indsatser: Knyttet til de operative indsatser som beredskabet har håndteret
samt eksterne større hændelser.
Udviklingsprojekter: Bl.a. forskningsartikler og forskningsprojekter, som Beredskab Øst indgår i.
Besøg fra/hos eksterne samarbejdspartnere.

Temaerne spænder bredt og har alle til formål at sikre, at praksis baseres på den nyeste viden. Foruden
at fokusere på den enkeltes individuelle vidensniveau, så er informations- og læringsdagene også omdrejningspunkt for kobling af forebyggende og operative kerneydelser.
Foruden ovenstående trænings- og læringsaktiviteter afvikles der hvert år tværfaglige samarbejdsøvelser
for alle indsatsledere, hvor sektorerne sund, politi og brand deltager.
Al obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse for indsatsledere er i Beredskab Øst registreret i en kompetencelog.

6.9

Vandforsyning

Vandforsyningen til brandslukning er mere detaljeret beskrevet i bilag 3, hvor også vandkapaciteten analyseres sammenholdt med de scenarier, der er beskrevet i kapitel 2.
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Strategien for vandforsyningen baserer sig overordnet på, at der ved bygningsbrand anvendes effektive slukningsværktøjer, herunder CAFS og skæreslukker, og det medbragte vand på første brandkøretøj
(4.000 l) er tilstrækkeligt til straks at iværksatte begrænsning og slukningsindsats med 2 strålerør fra 2
røgdykkerhold.
Ved 2. udrykningsenheds ankomst opnås en samlet vandkapacitet på minimum 13.000 liter, hvorved der
kan indsættes yderligere angreb om nødvendigt.
Kan branden ikke håndteres med denne vandmængde, hvilket er et fåtal af alle brande, er der tale om
en relativt omfattende brand, og der vil givetvis være behov for yderligere assistance, som også vil kunne
tilvejebringe supplerende vandforsyning.
Den supplerende vandforsyning kan ske via brandhaner, som i overvejende grad er placeret efter de ældre detailkrav. I takt med at forsyningsselskaberne fortsat renoverer vandledningerne, nedlægges ældre
brandhaner i et større omfang, idet der udelukkende beholdes eller udskiftes brandhaner i de områder,
hvor det vurderes, at brandbelastningen potentielt kan medføre behov for større vandmængde (karrekvarterer og industriområder).
De fremtidige brandhaner placeres strategisk og med en ydeevne på min. 800 l/min og 1500 l/min, hvis
det er muligt ift. den aktuelle vandføring. Afstanden til brandhanen fastlægges efter en konkret vurdering, men vil ofte være i størrelsesordenen 300-500 m.
Findes der ikke tilstrækkelig vandforsyning i de strategisk etablerede brandhaner, vil koncept for taktisk
vandforsyning blive aktiveret. Det omfatter afsendelse af slangetender(e) med A-slanger og mobile pumper, som enten kan suge vand fra åbne vandforråd eller anvende brandhaner, som er placeret længere
væk på en vandledning, som ikke anvendes til brandslukning.
Fra de fjerne brandhaner kan seriepumpning etableres frem mod brandstedet over længere afstand. Det
tager tid at etablere en fast og stabil vandforsyning, hvorfor supplerende vandtankvogne afsendes mhp.
levering af den nødvendige vandmængde og evt. pendulering til tilsvarende andre brandhaner på andre
vandledninger indtil, at stabil vandforsyning er tilvejebragt.  
For at sikre at der er overblik over brandhanenettet (vandledningsnettet), er der i BeredskabsGIS data
tilgængeligt fra forsyningsselskaberne.
Den overordnede strategi er således:
•
•
•

At der i førsteudrykningen medbringes en større vandmængde.
At der efter konkret vurdering er strategiske brandhaner med højere ydeevne i områder med potentiel høj brandbelastning.
At der er planlagt for og materiel til at kunne gennemføre en større levering af vand ved en ekstraordinær stor brand.

6.10

Samarbejdsaftaler

De relevante samarbejdsaftaler, som Beredskab Øst har indgået med andre beredskabsenheder er følgende:
•
•
•

Hovedstadens Beredskab (gældende 1.5.2017-31.12.2022)
• BL § 12, stk.1, Gensidig assistance, herunder specialmateriel, frivillige og forskydning
Frederiksborg Brand & Redning (gældende fra 1.1.2016-31.12.2021)
• § 13 aftale i den sydlige del af Egedal og Furesø Kommuner samt drejestige i Farum Midtpunkt
(videreførelse af eksisterende aftaler)
Beredskab 4K (gældende 1.1.2021-31.12.2024)
• BL § 12, stk. 1, Gensidig assistance, herunder specialmateriel, forskydning samt ledelsesstøtte
fra Beredskab Øst til Beredskab 4K
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Øvrige relevante samarbejdsaftaler omfatter følgende:
•
•
•
•

Hovedstadens Beredskab
• Aftale om vagtcentral og overvågning af automatiske brandalarmeringsanlæg
Region Hovedstaden
• First Responder, assistance ved hjertestop, hvis Beredskab Øst har ledige ressourcer
Rogaland Brann og Redning
• Samarbejde om læring og erfaringer
Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole
• Samarbejde om udveksling af instruktører til undervisning

I det følgende uddybes aftalen med Region Hovedstaden om First Responder.
6.10.1 First Responder-ordningen
Når det drejer sig om hjertestop, er tid den altafgørende faktor. Det er helt fundamentalt, at hjælpen
kommer frem så hurtigt som muligt, så der kan startes livreddende førstehjælp. International forskning
viser, at desto hurtigere der ved et hjertestop ydes livreddende førstehjælp med høj kvalitets hjertelungeredning, hjertestarter og iltbehandling, desto bedre er chancerne for overlevelse og færre mén.
For at sikre borgerne en hurtig og effektiv hjælp blev der i 2017 igangsat et samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber i Region Hovedstadens dækningsområde og Region Hovedstaden med det
formål at sikre en mere optimal udnyttelse af ressourcerne og kompetencerne på tværs af redningsberedskaberne og sundhedsberedskabet. I den forbindelse blev det aftalt at igangsætte et pilotprojekt med
First Responder-ordningen, hvilket i første omgang var mellem Beredskab Øst, Hovedstadens Beredskab,
Tårnby Brandvæsen og Region Hovedstaden. Ordningen blev en realitet i juni 2018.
First Responder-ordningen indebærer, at brandfolk sendes afsted til borgere med formodet hjertestop
i beredskabets dækningsområde. I udgangspunktet afsendes en autosprøjte med 4 mand for indledningsvist at sikre den mest optimale behandling fra starten. Alle operative køretøjer er af samme årsag
udstyret med hjertestartere og basalt førstehjælpsudstyr. I mange tilfælde ankommer brandfolkene før
Akutberedskabet, og der påbegyndes hjertelungeredning, brug af hjertestarter og iltbehandling hurtigst
muligt. Hvis brandfolkene ankommer efter Akutberedskabet, assisterer de regionens sundhedsfaglige
personale med behandling, løft, håndtering af pårørende mv. Det tætte samarbejde på skadestedet sikrer en fortsat vidensdeling og erfaringsudveksling mellem Beredskab Øst og det præhospitale beredskab,
som kan nyttiggøres ved andre hændelser.
Beredskab Øst er ikke forpligtet til at rykke ud, men gør det med retursvar til Akutberedskabet, såfremt
der er ledige ressourcer. Beredskab Øst vil fortsat i størst muligt omfang responderer ved behov for assistance til hjertestop

6.11

Andre samarbejdsopgaver

I tillæg til de indgåede samarbejdsaftaler med andre beredskabsenheder og øvrige relevante aktører indgår Beredskab Øst i en række andre samarbejder, som i det følgende vil blive beskrevet.  
6.11.1
SAR-opgaver
Strande og havne langs Øresund er populære udflugtsmål for mange danskere. Dette kombineret med
en livlig skibstrafik, både i form af lystsejlere og erhvervssejlads, giver årligt en række mere eller mindre
alvorlige redningsindsatser på havet. Opgaverne spænder bredt og kan bl.a. inkludere motorproblemer
hos lystsejlere, kitesurfere, der er kommer for langt fra land, og drukneulykker.
Ansvaret for redningsopgaver på havet, såkaldte SAR-operationer, ligger hos Joint Rescue Coordination
Center (JRCC) under Forsvaret. Der har været en langvarig praksis for at kunne iværksætte en indsats
med hurtiggående motorbåde fra de kystnære stationer i Lyngby og Gentofte i samarbejde med JRCC,
idet beredskabet ofte vil kunne være på stedet markant hurtigere.
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Siden etableringen af Beredskab Øst i 2016 har der været fokus på at kunne yde hurtigere, mere handlekraftige og sikkerhedsmæssigt mere forsvarlige redningsindsatser på havet. Tidligere bestod assistance
til redningsaktioner på Øresund af en redningsbåd på trailer fra brandstationen i Gentofte. Den skulle
isættes fra slæbestedet i Skovshoved Havn og var betjent af 2 bådfolk. I 2020 indsatte Beredskab Øst en
ny, større og mere sødygtig redningsbåd, som bl.a. er udstyret med moderne eftersøgningsudstyr, herunder sonar og radar. Båden kan medtage 12 personer eller 1800 kg og er placeret permanent i Skovshoved
Havn på en flydeponton. Hermed er responstiden optimeret med 4-5 minutter i forhold til tidligere, hvor
båden skulle medbringes på trailer fra brandstationen for derefter at skulle bakkes til slæbested og gøres
klar til sejlads, inden båden kunne afsejle fra havnen.
Besætningen på båden udgøres af en holdleder, en fører af båden samt 2 overfladereddere. Overfladeredderne kan straks springe i vandet ved ankomst til en nødstedt og holde personen oppe, indtil personen kan bjærges ombord på redningsbåden, hvor der er mulighed for at iværksætte genoplivning/ HLR.
Beredskab Øst vil fortsat bistå med redningsaktioner på Øresund i det såkaldte SAR-område.
6.11.2 Hurtig rydning af motorvej
I Beredskab Østs dækningsområde er flere højt prioriterede infrastrukturelle veje, herunder store strækninger med motorveje, motortrafikvej samt større indfaldsveje, der ved ulykker på disse strækninger har
store samfundsmæssige omkostninger. Hændelserne vedrører primært trafikulykker, men også brande i
køretøjer og miljøuheld.
Beredskab Øst har øget fokus på disse indsatser, når vi er tilkaldt til stedet, og opgaven med at sikre hurtig fremkommelighed prioriteres højt i tæt samarbejde med politiet og Vejdirektoratet.
Beredskab Øst bistår i disse situationer med at flytte køretøjerne til nødspor efter aftale med politiet. I de
situationer, hvor køretøjerne er skadede, vil der anvendes materiel, som kan få køretøjet til at trille, eller
der tilkaldes kran, hvis den ikke allerede indgår i udrykningssammensætningen.
Endvidere bistår Beredskab Øst Vejdirektoratet i situationer, hvor beredskabets materiel, kompetencer
og tilstedeværelse kan medvirke til hurtig genåbning af en spærret motorvej. Dette kunne f.eks. være ved
at fjerne dele af skadet autoværn eller rydde eller rengøre vejbanen.
Erfaringerne med hurtig rydning i samråd med politiet er gode. Beredskab Østs bidrag til hurtig rydning
af motorvejen sikrer, at trafikken hurtigt kan genetableres, og den nuværende praksis videreføres derfor.
6.11.3 Opgaver på samfundskritiske bygninger/ installationer
Ved akut opstået hændelser, hvor hurtig indsats er en afgørende faktor for at beskytte vigtige samfundskritiske funktioner eller kritiske bygninger og infrastrukturmæssige faciliteter og desuden reducere
skader og genoprette den fortsatte drift, kan Beredskab Øst yde assistance. Eksempler på sådanne hændelser er vandskade, væltede træer, stormskade, løsrivning af bygningsdele, ustabilt stillads mv., hvor der
kan ske en nyttiggørelse af allerede eksisterende udstyr, kompetence og tilstedeværelse, såfremt andre
og mere akutte opgaver ikke skal løses.
Opgaven varetages af Beredskab Øst i den akutte del, idet der ikke foretages oprydning, sanering, affugtning o.l., som varetages af kommunerne selv eller evt. samarbejdspartnere.
Beredskab Øst har på alle fire brandstationer køretøj og materiel til håndtering af skadereducerende
opgaver, idet der findes følgeskadevogne, som råder over vandstøvsugere, dykpumper, afdækningsplast,
generatorer, skære- og rydningsværktøj mv.
Det nuværende serviceniveau videreføres, og der er opnået god viden og praksis omkring vigtigheden
af at iværksatte skadesreduktion hurtigt. I gentagende tilfælde har det vist sig afgørende for, at den fortsatte drift af f.eks. plejeinstitutioner, hospitaler o.l. kan genetableres hurtigt og uden kritisk påvirkning,
herunder etablering af genhusning.
6.11.4 Samarbejde med politi og akutberedskabet
Beredskab Østs materiel og kompetencer kan anvendes til nyttiggørelse af andre sektorers akutte eller
samfundsvigtige opgaver, hvor den umiddelbare tilstedeværelse findes nødvendig.
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Beredskab Øst yder derfor assistance til det præhospitale beredskab, såfremt tilskadekomne eller syge
personer skal bringes til ambulance fra en høj bygning eller uvejsomt terræn. Desuden bistås med sikring
af skadestedet, belysning og afskærmning ved alvorlig tilskadekomst i det tilfælde, hvor Beredskab Øst
alligevel er på skadestedet.
Endvidere kan også politiet bistås med udnyttelse af beredskabets materiel ved f.eks. belysning, eftersøgning, afskærmning, transport o.l., såfremt dette måtte ønskes.
Beredskab Øst har udarbejdet et ressourcekatalog, som beskriver denne praksis, der har eksisteret længe, og som i nogle henseender kan understøtte en bedre og mere effektiv opgaveløsning på tværs af sektorielle grænser (https://beros.dk/downloads/ressourcekatalog.pdf). Denne praksis videreføres til gavn
for alle sektorer.
6.11.5 Samarbejde med kommunale miljømyndigheder
Beredskab Øst samarbejder med miljømyndighederne i de fem ejerkommuner og indberetter miljøuheld
hertil. Tre af ejerkommunerne har indgået aftale med Dansk Miljø Rådgivning (DMR) om at agere miljøvagt, som ved miljøuheld kan bistå Beredskab Øst med rådgivning i den akutte indsats og efterfølgende
bistå kommunerne med skadesregistrering, rådgivning og evt. oprydning.
DMR er et rådgivende ingeniørfirma, som har specialiseret sig i miljøvagtopgaver. I den akutte indsats
kan DMR miljøvagt understøtte Beredskab Øst i arbejdet med at forebygge, begrænse og afhjælpe miljøskader, jf. beredskabsloven. DMR miljøvagt kan vurdere miljørisiko for arealanvendelse, drikkevandsinteresser
og de lokale natur- og recipientforhold. DMR kan ikke agere som miljømyndighed, men har erfaring med
rettidig involvering af forsikringsselskaberne for at sikre frivillig enighed om de videre opfølgende tiltag
og finansiering.
Ved miljøuheld, hvor det er påkrævet, at en miljømyndighed kommer til stedet, har Beredskab Øst mulighed for at tilkalde dem inden for kommunernes åbningstid. Uden for åbningstiden tilkaldes miljømyndigheden via kommunernes ledelse.

6.12

Beredskabsplanlægning

Beredskabslovens § 25 bestemmer, at kommunalbestyrelsen mindst én gang i hver byrådsperiode skal
udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab, også kaldet ”Plan for forsat drift”. Det er de enkelte kommunalbestyrelser, som har det øverste politiske ansvar for planerne og deres vedtagelse. Dog
spiller Beredskab Øst en aktiv rolle som en bidragsyder i denne proces hos ejerkommunerne i form af
rådgivning i beredskabsplanlægningens fagområder.  Således er det blevet besluttet, at Beredskab Øst
skal understøtte processen, så ’best practice’ kan deles kommunerne imellem. Dette er med til at tilsikre
en ensartethed i planernes indhold og opbygning, så der i fremtiden lettere kan samarbejdes kommunerne imellem i en krisesituation, hvor også Beredskab Øst vil være involveret. Beredskab Øst bidrager med
rådgivning om proces med afdækning af relevante kritiske funktioner i udførelse af planen og faciliterer
workshops ved behov.
Beredskab Øst faciliterer ydermere ejerkommunernes dilemmaøvelser for ekstraordinære hændelser.
Disse øvelser er typisk for kommunens øverste krisestab, men også relevante samfundsvigtige myndigheder og virksomheder kan indgå. Efter endt øvelse udfører Beredskab Øst evaluering af arbejdet, så der
sikres og fastholdes læring i stabene. Denne læring deles med de resterende af Beredskab Østs ejerkommuner.
Beredskab Øst deltager i kommunernes beredskabstabe som ad hoc medlemmer ved beredskabsdirektøren eller en af denne udpeget person, hvor kommunerne efterspørger støtten. Beredskab Øst har derfor
også i 2020 gentagne gange været repræsenteret i forskellige, relevante udvalg og samarbejdsfora under
COVID-19 pandemien. Beredskab Øst kan ligeledes via beredskabsdirektøren foranlediget af kommunerne aktivere § 25 planerne, herunder krisestaben, hvor der måtte være behov for dette til en afhjælpende
indsats.
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Udover rådgivning i forbindelse med ejerkommunernes generelle beredskabsplanlægning, bidrager
Beredskab Øst også, dog i mindre omfang, til andre kommunale planer. Nedenfor er oplistet, hvorledes
Beredskab Øst indgår i kommunernes planlægningsarbejde.
•

•
•
•

Generel beredskabsplan (Plan for fortsat drift):
• Ejerkommunerne har selv ansvaret for udfærdigelse, afprøvning, godkendelse og udfærdigelse
af denne plan, men Beredskab Øst faciliterer, rådgiver og understøtter, så der opnås en større
ensartethed i planen.
• Beredskab Øst er jævnligt facilitator på en emnedag, hvor kommunernes beredskabsplanlæggere fra alle ejerkommunerne samles.
Sundhedsberedskabsplan:
• Beredskab Øst yder ligesom ved § 25 planerne rådgivning samt sparring på planen, hvis det ønskes.
Klimatilpasningsplan:
• Beredskab Øst deltager i en tværkommunal arbejdsgruppe.
Havmiljø- / strandrensningsplan:
Kommunalbestyrelserne i Beredskab Østs ejerkommuner har ikke efter havmiljølovens kapitel 11
(havmiljølovens § 37 a) henlagt opgaven til den fælles beredskabskommission for Beredskab Øst.
Opgaven og ansvaret ligger derfor fortsat i de enkelte kommuner. Beredskab Øst indgår dog i planen
for strandrensning i både Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune, som en ressource, der
forudsat den er ledig, kan indtænkes i den akutte del af opgaveløsningen ved en forurening af kyststrækningen forårsaget af en havmiljøforurening i Øresund. Beredskab Øst kan bistå med relevant
materiel og mandskab samt understøttende logistik og situationsoverblik, ligesom det forventes, at
ledelsesstøtte indgår, herunder bl.a. forbindelsesofficerer i den kommunale krisestyringsstab.
Beredskab Øst fik i øvrigt anledning til at afprøve samarbejdet mellem myndighederne og aktører
ved havmiljøøvelsen i 2019 ved Bellevue/Taarbæk, hvori der indgik personale og materiel både ved
selve forureningen, KST, KSN og LBS, både fra Lyngby-Taarbæk Kommune, Gentofte Kommune og
Beredskab Øst.

6.13

Indkvartering og forplejning

Jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, 2. pkt., og af dimensioneringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, skal redningsberedskabet kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte personer.
Beredskab Øst har derfor en aftale om benyttelse af ejerkommunernes evakueringssteder, som også benyttes, jf. kommunernes § 25 planer omhandlende forplejning og indkvartering (bilag 12 - Indkvartering
og forplejning). Lokationerne kan anvendes ved enhver type af hændelser, hvor beredskabet måtte finde
behov herfor.
Evakuering i beredskabslovens forstand er enhver myndighedsbestemt og myndighedskontrolleret flytning af befolkningen fra dens opholdssted, og her har Beredskab Øst identificeret følgende hændelser,
hvor der kunne blive et behov (bemærk at listen ikke er udtømmende):
•
•
•

Forurening af større område (CBRNE hændelse)
Ekstreme vejrsituationer (storm, sne og massive regnmængder)
Evakuering af større ejendomme ved brand eller anden ulykke

Hvorvidt planen for indkvartering og forplejning aktiveres, besluttes og afgøres efter en konkret vurdering ud fra lokale forhold, men ved større ulykker tages beslutningen oftest i den lokale beredskabsstab
eller NOST’en, idet indkvarterings- og forplejningsberedskabet ofte er knyttet til evakuering, der hører
under politiet, jf. beredskabslovens § 17, stk. 2.

6.14

Arbejdsmiljø

Et godt og sikkert arbejdsmiljø i redningsberedskabet er en forudsætning for, at også borgerne kan føle
sig trygge. I Beredskab Øst er nedsat en arbejdsmiljøorganisation, hvis strategiske opgaver er at planlæg-
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ge, lede og koordinere samarbejde på tværs af ledelse og ansatte. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder
systematisk og fremadrettet for at styrke og skabe gode rammer for det daglige arbejdsmiljøarbejde i
organisationen.
Arbejdsmiljøorganisationen iagttager løbende sikkerheds -og sundhedskulturen for at tilsikre, at der er
en sund arbejdsmiljøkultur. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder ligeledes løbende med at optimere og
tilrette interne instrukser, så der altid er taget højde for de nyeste regler, vejledninger mv.
Der har i de senere år været et stort fokus fra regeringens side på arbejdsmiljøet for indsatspersonel i
redningsberedskaberne. Det øgede fokus kommer som en konsekvens af, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kunne dokumentere, at der ved eksponering af sod og brandrøg kan konstateres
skadelige sundhedsmæssige påvirkninger på indsatspersonellet. Det har resulteret i, at der er sket en
ændring i praksis, og Beredskab Øst har måttet lave flere tiltag for at imødekomme de nye skærpede krav
fra Arbejdstilsynet, som i daglig tale kaldes ”Ren Brandmand”.
Brandrøg og sod indeholder mange skadelige stoffer, som varierer efter brandens type og omfang. Al brandrøg skal håndteres med fuldt åndedrætsværn, hvilket også gælder i efterslukningsfasen. Desuden er
det vigtigt, at sodpartiklernes berøring med huden minimeres.
Det er ikke kun brandmanden selv, der udsættes for skadelige sodpartikler, men også hans kolleger, hvis
udstyret ikke bliver rengjort ordentligt efter forskrifterne.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt Arbejdstilsynet arbejder løbende imod at skaffe
mere videnskabelig dokumentation om skadeligheden af sod samt forebyggelse af sodpåvirkning for at
kunne begrænse risikoen til et acceptabelt niveau. For at være på forkant med udviklingens gang har Beredskab Øst gennemgået relevante rapporter fra f.eks. Sverige, som har haft fokus på røg- og sodudsættelse af indsatspersonel i en årrække før de danske myndigheder. Formålet med dette har været at opnå
en viden om, hvor man er på vej hen på arbejdsmiljøområdet for brandfolk, således at Beredskab Øst
allerede nu kan tage de nødvendige og kvalificerede tiltag for at tilsikre indsatspersonellets sikkerhed.
I forbindelse med det øgede fokus på ”Ren Brandmand” har Beredskab Øst valgt at opgradere forskellige
vigtige hoveddele før, under og efter indsatsen.
På alle 1. udrykninger i Beredskab Øst skal der være mulighed for på skadestederne at udskifte brandmændenes yderbeklædning i de situationer, hvor de har været udsat for forurening. I praksis foregår det
ved, at der på køretøjerne er pakket ekstra rent brandtøj, hjelme og røgdykkerapparater.
Beredskab Øst bruger DOT tasker til håndtering af urent udstyr og munderinger, som ved de ugentlige
logistikture mellem stationerne vil blive kørt til Station Gladsaxe eller Station Lyngby, som fungerer som
primære vaskestationer. Ved større indsatser med mange indsatte vil logistikbilen kunne blive aktiveret
med henblik på at transportere rent udstyr ud på skadestedet, så beredskabet kan blive reetableret, og
det forurenede tøj og materiel kan blive kørt til enten Station Gladsaxe eller Station Lyngby.
På deltidsudrykninger skal der være mulighed for korrekt afklædning, hvorefter der fyldes op med udstyr
ved hjemkomst på egen station alternativt via logistikenhed.
Deltidsudrykningerne er ligeledes omfattet af ”Ren Brandmand” og skal afklæde sig al yderbeklædning
på skadestedet, som pakkes og forsegles til rengøring efterfølgende.  Herefter fyldes der op med rent
udstyr ved hjemkomst på egen station eller alternativt via logistikenheden, hvis den er kaldt ud til skadestedet.
Der vil forventeligt fortsat i fremtiden været et øget fokus fra centralt hold på arbejdsmiljøet i beredskabssektoren, hvorfor det har været nødvendigt at skærpe fokus på aktuelle områder, der har en
arbejdsmiljømæssig sikkerhedsrisiko. Her kan f.eks. nævnes brande i litium batterier i elbiler, som i de
senere år har betydet, at Beredskab Øst har måttet afdække markedet og har udviklet en brandslukningscontainer, som kan hjælpe med at håndtere disse situationer med minimal risiko for brandfolkenes
sikkerhed. Det er lykkes at udvikle en brandcontainer til håndtering af elbiler, men eldrevne busser og
lastbiler er fortsat en udfordring, som der i fremtiden skal tages højde for.
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6.15

Kvalitetsstyring

For løbende at sikre en høj beredskabsfaglig kvalitet i Beredskab Øst er der udviklet en række metodikker
til monitorering af og opfølgning på serviceniveauet i Beredskab Øst. Beredskab Øst har siden etableringen i 2016 haft stort fokus på kvalitet, læring og udvikling, og der er i løbet af perioden frem til 2021
opnået en vis erfaring hermed. Kvalitetsstyring er derfor en naturlig del af hverdagen i Beredskab Øst.
Følgende kvalitetsstyringsmetodikker er en integreret del af organisationen.
•

Kvartalsrapporter
Der udarbejdes kvartalsrapporter med opfølgning på serviceniveauet. Der fokuseres på udrykningsstatistik, herunder afgangs- og responstid samt udrykningssammensætning og bemanding. Formålet
med dette er at kunne monitorere og kunne argere ved evt. afvigelser eller tendenser.

•

Faglig og fysisk test af brandmandskabet
Én gang årligt gennemføres der en faglig- og fysisk test af brandmandskabet. Formålet er at afdække,
om det faglige- og fysiske niveau er på et tilfredsstillende niveau. Den faglige test indeholder en teoretisk del og praktiske opgaver, som er baseret på pensum udarbejdet af Beredskab Øst. Pensummet
tager udgangspunkt i brandmandsuddannelsen (GUI og FUI), hvor der desuden er tilføjet ny viden og
betjening af det udstyr, som Beredskab Øst arbejder med. Den fysiske test består af i alt 3 dele, som
er beskrevet af Beredskabsstyrelsen. Der er hhv. en konditionstest, en styrketest og en funktionstest.
En uddybende beskrivelse af den faglige og den fysiske test af brandmandskabet kan læses i bilag 9.

•

UTH system (Utilsigtede hændelser)
I Beredskab Øst arbejdes med et webbaseret UTH indrapporteringssystem, hvor både interne og
eksterne aktører kan indrapportere utilsigtede hændelser. Formålet med rapporteringssystemet er
at give mulighed for indsamling, analyse og formidling af viden om utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der har eller potentielt kan få indflydelse på Beredskab Østs virksomhed, herunder indsatser, øvelser og myndighedsudøvelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører misforståelser, skade eller risiko for skade eller andre uhensigtsmæssige forhold
omkring Beredskabs Østs virksomhed.

•

Evaluering af indsatser
I Beredskab Øst arbejdes med tre niveauer for evaluering af indsatser, hhv. hverdagsevaluering, fokusevaluering og skadestedsevaluering. De tre niveauer er beskrevet overordnet i tabel 19 nedenfor.
En uddybende beskrivelse af Beredskab Østs evalueringskoncept kan læses i bilag 10.
Niveau 1:
Hverdagsevaluering

Niveau 2:
Fokusevaluering

Niveau 3:
Skadestedsevaluering

Fokus

Hverdagsindsatser

Tendenser

Skabelse af ny viden

Omhandler

Koncepter og værktøjer

Koncepter og værktøjer

Praksis

Målgruppe

Brandmandskabet

Holdleder/ indsatsleder

Holdleder/ indsatsleder

Tabel 19 – Niveauinddeling af indsatsevaluering.

•

Kompetencelog
Alle skal forud for året registrere i kompetenceloggen, hvilke dage de påtænker at deltage i gennemførelse af den årlige obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse. Efter endt øvelsesafvikling registrerer
instruktøren deltagerne i loggen, så det tilsikres, at alle har efterlevet den af Beredskabsstyrelsen
obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse. Loggen giver ligeledes medarbejderen mulighed for selv
at holde overblik over, at minimumskravene efterleves. Kompetenceloggen bruges herefter som
kvalitetssikring og dokumentation for, at alle har gennemført deres obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse.
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Bilag 1 - Scenarieoversigt
Med baggrund i de lokale risici er følgende scenarier identificerede.
Dimensionerende scenarier:
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Brand i høj bygning. I Beredskab Østs område findes en række høje bygninger, herunder Herlev Hospital, hoteller som det i Lyngby Storcenter samt etageboliger i alle kommuner. Desuden ses i disse
år en tendens til, at nyt byggeri bliver bygget i højden. Brand i høje bygninger besværliggør redning,
evakuering og slukning.
Brand i dyb bygning under jorden. Den stigende fortætning af byggeri i ejerkommunerne medfører,
at der også bliver bygget mere i dybden i form af underjordiske anlæg, som ofte er ubeskyttede konstruktioner uden brandtekniske installationer. Brand under jorden udgør især en stor risiko sammenholdt med udviklingen i batteriteknologi og den stigende risiko for brand i elbil.
Industribrand. Dækningsområdet er specielt karakteriseret ved sine store industriområder. Indsatsen ved en brand i et større industrianlæg besværliggøres af store rum, lang indtrængningsvej og
stor brandlast.
Væskebrand. Beredskab Øst har flere risikovirksomheder med brandfarlige væsker i sit dækningsområde. Brand i væske er ressourcekrævende i forhold til skumvæske.
Kæntring på vandet. I Beredskab Østs dækningsområde findes flere vådområder, herunder Furesøen, Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Gentofte Sø og kyststrækningen langs den vestlige del af Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune. Turbåde på søerne udgør en risiko for kæntring og redning af
mange mennesker i vandet.
Sammenstyrtet bygning. Grundet den høje befolkningstæthed i dækningsområdet findes mange
områder med stor koncentration af mennesker, herunder flere større indkøbscentre og sportsfaciliteter. En sammenstyrtet bygning, f.eks. som konsekvens af en gaseksplosion eller store mængder
sne på taget, kan kræve redning af mange mennesker.
Ulykke på vejnet eller jernbane. Tæt trafik på vejene og et vejnet, som i disse år oplever en stigende
belastning, udgør en risiko i forhold til større færdselsuheld. Derudover løber en række togforbindelser igennem området, herunder flere S-togstrækninger, Kystbanen og inden for kort tid tillige
den kommende letbane. Store ulykker på vejnettet samt togstrækningerne kan medføre mange
fastklemte og dræbte/ kvæstede.
Uheld med kemiske stoffer. Beredskab Øst har flere virksomheder i dækningsområdet, som udgør
en risiko i forbindelse med oplag af kemikalier, herunder Leo Pharma, Haldor Topsøe, Novo Nordisk
og Novozymes. Derudover har Danmarks Tekniske Universitet også et stort oplag. Uheld med kemiske stoffer udgør en sundhedsmæssig risiko.
Tankvognsuheld. Kombinationen af tæt trafik og naturområder udgør en risiko for miljøet. Væltet
tankvogn med udslip af farlige kemikalier kan true vandforsyningen samt biodiversiteten i nærliggende naturområder.

Øvrige ikke-dimensionerende scenarier:
•

Brand i kulturarv. I Beredskab Østs dækningsområde findes en lang række bevaringsværdige bygninger samt flere museer af stor symbolværdi. Antallet af fredede bygninger i området er ca. 120.
Herunder kan f.eks. nævnes Eremitageslottet, Frederiksdal Slot, Sorgenfri Slot, Bernstorff Slot og
Charlottenlund Slot samt Frilandsmuseet, Ordrupgaard Samlingen og Øregaard Museum. Beredskab
Øst har stort fokus på skadesreduktion og værdiredning, og deltager på nuværende tidspunkt i et
udviklings- og forskningsprojekt med fokus på at reducere skaderne ved større bygningsbrande i
samarbejde med Østifterne, Forsikring & Pension og Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på
Københavns Professionshøjskole. Ved brand i særlig værdiarv, jf. ovenstående, findes specifikke mødeplaner som fremgår af bilag 4. Såfremt der bekræftes igangværende omfattende skade på sådanne bygninger, vil det være muligt, forud for tilkaldelse af følgeskadefirma, at afsende følgeskadekøretøjer fra Beredskab Østs stationer mhp. overdækning og flytning. Endvidere vil ledelsesplatformen
tilpasses, således at opgaven med værdiredning får det nødvendige fokus.
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•

•

•

•

Højderedning. I Beredskab Østs dækningsområde findes ikke siloer, vindmøller eller andre høje master, dog bortset fra TV-masten i Gladsaxe, hvor scenariet kunne finde anvendelse. Det bemærkes, at
professionelle firmaer, der arbejder i høje master, selv har et beredskab for sådanne hændelser eller
har planer for tilkaldelse. Ved mindre højderedning har Beredskab Øst højderedningskøretøjer og
faldsikring. Der har i den seneste periode ikke været behov for decideret højderedningsudstyr som
liner og seler, ligesom der ikke kan erindres tilfælde i tidligere tid. Hvis scenariet alligevel skulle blive
aktuelt, vil der anmodes om assistance fra Hovedstadens Beredskab, jf. samarbejdsaftale.
Redningsdykning. Beredskab Øst har ikke et redningsdykkerberedskab, som vil kunne foretage
egentlig redning af druknede, som befinder sig under vandoverfladen. Ved denne type af meldinger
vil der anmodes om redningsdykkere fra Hovedstadens Beredskab, jf. samarbejdsaftale. Responstiden vurderes at være 10-15 min. i dækningsområdet.
Redning i løst oplag. Der findes ikke grusgrave, korn- og foderstofvirksomheder, siloer o.l., hvor denne type opgave typisk forekommer. Hændelser i eksempelvis udgravninger på byggepladser, ved vejarbejde o.l. vil kunne håndteres med udstyr fra redningsvognen på Station Gladsaxe. Er dette udstyr
ikke tilstrækkeligt, vil der anmodes om assistance fra Hovedstadens Beredskab, jf. samarbejdsaftale.
Redning i skakter og brønde. Der findes på redningsvognen i Gladsaxe brøndredningsudstyr til redning i skakter og brønde. Desuden er alle drejestiger udstyret med mulighed for skaktredning fra
drejestigens kurv, ligesom der på redningskranen i Gentofte er en mandskabskurv, som kan hejses
ned i en skakt. Ved mere komplekse opgaver eller skakter/brønde af stor dybde vil der anmodes om
assistance fra Hovedstadens Beredskab, jf. samarbejdsaftale.
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Bilag 2 - Scenarie- og kapacitetsanalyse
Scenarie 1 – Brand i høj bygning
Scenariebeskrivelse

I Beredskab Østs område findes en række høje bygninger, herunder Herlev Hospital, hoteller som det i
Lyngby Storcenter samt etageboliger i alle kommuner. Desuden ses i disse år en tendens til, at nyt byggeri bliver bygget i højden. Brand i høje bygninger besværliggør redning, evakuering og slukning.

Inspiration
•
•

Brand i Høje Gladsaxe, Gladsaxe, 2017
Brand på hospital Blagoveshchensk, Rusland, 2021

Karakteristika og udfordringer
•
•
•
•
•

Tidskrævende klargøring til indsats
Ressourcekrævende indsats
Stort assistancebehov
Svært evakuerbare
Mange brandtekniske installationer

Konsekvens

En større brand på Herlev Hospital vil potentielt kunne få store konsekvenser for både personer og samfund - både i forbindelse med selve branden, og som følge heraf i form af driftsforstyrrelser, som f.eks.
aflyste behandlinger i en længere periode på en række sygehuse.
Konsekvens

Definition
Parameter

1

2

3

4

5

Person (P)

5

Person

Ubetydelige
skader

Mindre
kvæstelser,
få personer

Mere end
fem
kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/
døde

Flere døde/
mange
kvæstede

Værdi (V)

4

Værdi

< ½ mio. kr.

½ - 5 mio. kr.

5-15 mio. kr.

15-30 mio.
kr.

> 30 mio. kr.

Miljø (M)

1

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre
Større varige
varige skader skader

Samfund (S)

1

Samfund

Ingen eller
mindre
forstyrrelser
< 1 dag

Kortere
forstyrrelser
< 1 uge

Betydelige
forstyrrelser
> 1 måned

Alvorlige forstyrrelser
> 3 måneder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion

Scenarieeksempel

Brand i Herlev Hospital, Tårnet, Borgmester Ib Juuls Vej 3.
Sengetårnet på Herlev Hospital er Danmarks højeste etagebygning med 25 etager og en højde på 120
meter.
Der tages udgangspunkt i et brandscenarie på øverste sengeetage beliggende på etage 24.

Situation ved ankomst

Beredskab Øst ankommer ca. 6 minutter efter detektering, og der ses ved ankomst umiddelbart ikke
røgudvikling. ABA-centralen viser, at flere detektorer er udløst. Indsatsleder bliver mødt af sprinklermontør, der fortæller, at sprinkleren er ude af funktion grundet servicering, tillige oplyser portør, at evakuering pågår, og at der er bekræftet brand i et kontor.
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Førsteudrykning

Førsteudrykningen aktiveres via det automatiske brandalarmeringsanlæg.
•
•

Indsatsleder (1)
Sprøjte (1+3) + drejestige (2)

Der opgraderes med yderligere ledelsesstøtte samt to udrykningsenheder, jf. indsatskapacitet.

Situationens udvikling efter ankomst

Branden har en kraftig røgudvikling, som breder sig i den brandramte etages flugtveje. Der etableres
stigrørsudlægning til stigrør i både ”varm” og ”kold” trappe. Hjælpepumpe til stigrør aktiveres. Adgang til
etage etableres primært med brandmandselevator. Den påbegyndte evakuering fortsættes. Brand slukkes, og etage ventileres. Overliggende etage kontrolleres (ingen patienter) og ventileres. Underliggende
etage kontrolleres for vandskade.
Indsatskapacitet
Opgave

Ressourcebehov

Ledelse og koordinering

•
•
•

1 indsatsleder + 1 indsatsledervogn
1 bagvagt som assistent + 1 ledelsesstøttekøretøj
2 indsatsledere som skadestedsledere + 2 indsatsledervogne

Sikring mod brandspredning og brandslukning

•
•
•

12 brandmænd + 4 specialsprøjter
6 brandmænd + 3 drejestiger
4 holdledere

Vandforsyning

•

1 vandtankvogn + 2 brandmænd til betjening

Vandforbrug

•

Det kontinuerlige vandforbrug er 400-800
l/min. til røgdykning. Forbruget hentes fra
brandhane ved stigrørsindløb ca. 1600 l/min.
Vandtankvogn anvendes som vandreservoir
på skadestedet

Logistik

•

2 brandmænd + 1 redningsvogn og lysgiraf/
generator. Foruden lys fra køretøjernes påbyggede master forventes lyskoncept fra redningsvogn med efterløber at være tilstrækkeligt
Forplejning

•

Kapacitetsassistance
Opgave

Ressourcebehov

Responstid

Forplejning

Frivillige, HBR

30 minutter

Forebyggelse

Beredskab Øst foretager lovpligtige brandsyn. I den forbindelse arbejdes der med at sikre hospitalets
brandtekniske installationer og brugernes adfærd for at nedbringe risikoen for en brand.
Derudover afholder Beredskab Øst jævnlige møder med hospitalets driftsorganisation, hvor der løbende
arbejdes med brandforebyggende tiltag.
Beredskab Øst deltager også som aktiv part i øvelser med hospitalets krisestyringsorganisation.
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Beredskab Øst har udviklet et særligt koncept for indsats i høje bygninger, ligesom der afsendes en større
udrykning (tre udrykningsenheder og to indsatsledere), når picket ”Bygn.brand-højhus” aktiveres, da
høje bygninger kræver særlig indsats.
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Scenarie 2 – Brand i dyb bygning under jorden
Scenariebeskrivelse

Den stigende fortætning af byggeri i ejerkommunerne medfører, at der også bliver bygget mere i dybden
i form af underjordiske anlæg, som ofte er ubeskyttede konstruktioner uden brandtekniske installationer.
Brand under jorden udgør især en stor risiko sammenholdt med udviklingen i batteriteknologi og den
stigende risiko for brand i elbil.

Inspiration
•
•
•
•
•

Kings Dock Car Park, Liverpool, 2018
Stavanger Lufthavn, Stavanger, 2020
Lyngby Storcenter, Lyngby, 2020
Tesla Model S, Shanghai, 2019
Tesla Model 3, Shanghai, 2021

Karakteristika og udfordringer
•
•
•
•

Store rum og store åbninger
Lang indtrængningsvej
Stor brandbelastning
Meget røgdannende oplag

Ved brand i elbil desuden:
•
•
•
•
•
•

Øget risiko for elektrisk stød
Brandforløbet er ofte langt
Elbil ofte placeret i forbindelse med byggeri i anv. kat. 3
Ekstremt ressourceforbrug relativt til brandens effekt grundet begrænset indsatstid
Løsning af opgaven kan kræve specialmateriel
Vanskelig bjærgning

Konsekvens

En brand i et p-hus under jorden vil kunne have alvorlige konsekvenser for den enkelte person, såfremt
der er svigt i forbindelse med detektering og evakuering. Et komplet tab af p-kælderen vil antageligt
medføre et tab væsentligt over 30 mio. kr. Særligt den fortsatte drift af centeret under en reetableringsperiode vil veje økonomisk tungt. Foruden driftstab vil en brand under Lyngby Storcenter ikke have betydning for samfundet, idet der kun vil opstå forstyrrelser i forbindelse med slukningsarbejdet.

Konsekvens

Definition
Parameter

1

2

3

4

5

Person (P)

5

Person

Ubetydelige
skader

Mindre
kvæstelser,
få personer

Mere end
fem
kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/
døde

Flere døde/
mange
kvæstede

Værdi (V)

5

Værdi

< ½ mio. kr.

½ - 5 mio. kr.

5-15 mio. kr.

15-30 mio.
kr.

> 30 mio. kr.

Miljø (M)

4

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre
Større varige
varige skader skader

Samfund (S)

1

Samfund

Ingen eller
mindre
forstyrrelser
< 1 dag

Kortere
forstyrrelser
< 1 uge

Betydelige
forstyrrelser
> 1 måned

Alvorlige forstyrrelser
> 3 måneder
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Scenarieeksempel

Brand i elbil i p-kælder under Lyngby Storcenter.
Parkeringskælderen består af to etager under terræn, øvre p-kælder og nedre p-kælder, med et etageareal på hhv. ca. 27.000 m2 og 23.000 m2. De to etager er udført i åben forbindelse via centralt placerede køreramper, der fungerer som ind- og udkørsel for p-kælderen. P-kælderen er indrettet som én stor
brandsektion i 2 etager. Tilstødende lager og teknikafsnit er adskilt fra p-kælderen med brandsektionsadskillelser.
Fra øvre p-kælder er der adgang til terræn i det fri via køreramperne. Fra nedre p-kælder er der adgang
til øvre p-kælder via trapper/ eskalatorer og ramper, og fra øvre kælder videre til terræn i det fri. P-kælderen er udført således, at der i to modstående retninger er adgang til en udgang. Fra de parkeringspladser, der ligger længst fra en udgang, er der op til ca. 50 meter til nærmeste udgang. Trapperne kan dog
som udgangspunkt ikke anvendes som indsatsveje til p-kælderen, da det vil medføre røgspredning til
butikkerne. Indsats må derfor som udgangspunkt planlægges at skulle ske fra ramperne.
Følgende brandtekniske installationer er installeret i kældrene:
•
•
•

Fulddækkende automatisk sprinkleranlæg i p-kældre og i tilstødende lager- og teknikafsnit.
Vandfyldte slangevinder i p-kældrene.
Flugtvejs- og panikbelysning i p-kældrene og i flugtveje herfra.

Øvre dæk

Nedre dæk

Brandbeskrivelse:
Branden tager udgangspunkt i to hændelser i Shanghai, hvor der af to omgange i hhv. 2019 og 2021 er
sket antændelse af hhv. en Tesla Model S og en Model 3. I ingen af de to tilfælde var bilerne til ladning,
da de brændte. Sidste tilfælde formodes at skyldes en tidligere mekanisk skade mod bilens undervogn.
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Det første tilfælde har en meget pludselig og voldsom antændelse, der er dokumenteret via videoovervågning. Fra begyndende afgasning af, hvad der må formodes at være elektrolyt på gasform (brandfarlig
gas), til en brand, der omfatter hele bilen, tager under 10 sekunder. Flammebilledet for elbilen er væsentligt anderledes end for en konventionel bil, og der ses jetflammer på tværs af bilens kørselsretning.
En så hurtig brandudvikling vil ikke kunne aktivere det automatiske sprinkleranlæg, inden der sker brandspredning til bilerne parkeret ved siden af og bagved.

Antændelse af Tesla model S i Shanghai 2019.

I denne scenarieanalyse lykkes det sprinkleranlægget at begrænse brandudbredelsen til kun at inkludere
tre yderligere biler (ved siden af og bagved), og branden antager en maksimal samlet effekt på 20 MW.1
Brandens tilvækstfaktor er ikke relevant at beskrive nærmere, da antændelsen af elbilen er øjeblikkelig,
og da de tilstødende konventionelle biler antænder inden for få minutter efter.
Udløsning af sprinkler sker inden for få minutter efter antændelse af første bil, hvor bilens kabine antænder, og bilerne ved siden af tillige antænder.
Branden placeres i det sydvestlige hjørne af nedre dæk, og indsatsvejen via ramperne fra terræn er hhv.
200 m fra Klampenborgvej og 250 m fra Toftebæksvej.
Den samlede personbelastning i butikkerne og hotellet placeret i centeret er sat til 8.000.

Situation ved ankomst

Beredskab Øst ankommer ca. 2 minutter efter udløsning af sprinkler, og der ses fra Toftebæksvej ved
ABA-centralen væsentlig røgudvikling fra nedre dæk. Der er udpræget trafikalt kaos, da personer forsøger at redde egen bil. Foruden sprinklergrupper er flere detektorer udløst i butikscenteret. Evakuering
foregår, og der er bekræftet brand i flere biler. Der sker røgspredning til butikscenteret, da personer
har forsøgt at evakuere til p-kælderen og i den forbindelse har nødåbnet skydedøre mellem trapper og
p-kælder.

Førsteudrykning

Førsteudrykningen aktiveres via det automatiske brandalarmeringsanlæg.
•
•

Indsatsleder (1)
Sprøjte (1+3) + drejestige (2)

Ved ankomst få minutter senere og konstatering af brændende biler opgraderes initialt med yderligere
ledelsesstøtte samt 2 udrykningsenheder, jf. indsatskapacitet.

1 Lam, C., MacNeil, D., Kroecker, R. et al. (2016). Full-scale fire testing of electric and internal combustion engine
vehicles. 4th International conference on fire in vehicle, Baltimore.
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Situationens udvikling efter ankomst

Branden spreder sig ikke yderligere end til de fire biler, der er i brand ved ankomst. Slukningsarbejdet er
vanskeligt og tidskrævende, da batteripakken på elbilen kontinuerligt genantænder. Røgdykningen kræver ekstra stor omsætning i røgdykkere, da deres indsatstid begrænses til 15 minutter. Elbilen bringes til
terræn vha. LUF60 under sikring af kontinuerlig vand.
Branden forventes afviklet på 4 timer.

Indsatskapacitet
Opgave

Ressourcebehov

Ledelse og koordinering

•
•
•

Sikring mod brandspredning og brandslukning

•
•
•
•
•
•
•

1 indsatsleder + 1 indsatsledervogn
1 indsatsleder som skadestedsleder + 1 indsatsledervogn
1 bagvagt som assistent + 1 ledelsesstøttekøretøj
1 specialsprøjte
2-4 brandmænd indvendigt kontinuerligt
16 brandfolk (10 brandmænd til afløsning efter 3 indsættelser)
4 brandmænd til supplerende opgaver
3 brandmestre til ledelse
2 brandmænd + 1 containertrækker med
brandslukningscontainer
64 røddykkerdragter, røgdykkerhætter mv.
Dette er under antagelse af, at alle røgdykkere
kan indsættes af fire omgange

Bjærgning

•

2 brandfolk + 1 LUF60 med fremføringskøretøj. Afsendes indtil eget køretøj kan indsættes
fra Hovedstadens Beredskab

Vandforbrug

•

Teoretisk nødvendig vandydelse er ca. 7,6 l/s
beregnet ud fra en brandeffekt på 20 MW.2
Dog forventes det initiale angreb udført med
CAF, hvilket giver en tilstrækkelig slukningseffekt ved anvendelse af 400 l/min. strålerør.
400 l/min. strålerør (EN 15182-2:2007) er
standardrør hos BEROS. Det kontinuerlige
vandforbrug er 200-400 l/min. til røgdykning
og sikring. Forbruget hentes fra brandhaner i
området
Skumvæskeforbrug er omkring 10 l samlet set

•
Logistik

•
•
•

•

2

1 brandmand + logistikkøretøj til kørsel af reservedragter og røgdykkerudstyr
2 brandmænd + 1 bad/ toilet- og omklædningstrailer samt fremføringskøretøj
2 brandmænd + 1 redningsvogn og lysgiraf/
generator. Foruden lys fra køretøjernes påbyggede master forventes lyskoncept fra redningsvogn med efterløber at være tilstrækkeligt.
Forplejning

Grimwood, P. (2017). Eurofirefighter 2, D&M Herritage Press.
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Kapacitetsassistance
Opgave

Ressourcebehov

Responstid

Omklædning

Omklædningstrailer, HBR

60 minutter

Toilet

Toiletvogn, HBR

60 minutter

Forplejning

Frivillige, HBR

60 minutter

Perspektivering

Ifølge lokale medier havde Tesla Model S branden i Shanghai et ressourceforbrug på 15 brandkøretøjer.
Når kapacitetsanalysen her viser, at der kun skal anvendes 1 specialsprøjte, er det et estimat for den
nødvendige pumpe- og slangekapacitet. Samlet indsættes 22 brandfolk til slukning og 4 til specialmateriel, hvilket derfor i praksis naturligt vil betyde en anseelig mængde køretøjer. Dog vil de ikke alle komme i
anvendelse.
De angivne ydelsesparametre for ressourceforbrug er fastsat som maksimalydelse for materiellet. Det er
således ikke forventeligt, at en røgdykker med et strålerør med en ydelse på 400 l/min. kontinuerligt vil
afgive 400 l/min. Dette er tillige endnu mindre forventeligt, hvis der anvendes CAF. Vandforbruget er derfor sat stærkt konservativt, men inden for rammerne for vandforbrug beregnet med almindeligt accepterede beregningsmetoder for vandforbrug.

Forebyggelse

Der kan arbejdes med prægning af de danske nationale reglementer for byggeri, opbevaring af batterier
mv.
På det arbejdsmiljømæssige område kan der arbejdes med anvendelsen af robotter for at nedbringe risikoen for brandfolket under indsats i store bygninger med lang indtrængningsvej. Ligeledes kan der arbejdes med forbedret materiel til bjærgning af elkøretøjer fra p-kældre og en konceptuel tilgang hertil.
Der kan med fordel arbejdes med et niveaudelt indsatskoncept, der letter skalering af indsatsens størrelse. Desuden kan der arbejdes med en bedre indeksering af brandene. Bygninger, der overvåges af
ABA-anlæg, kan eksempelvis aktivere en udrykning, der er proportionel med den forventede brands størrelse set i perspektiv med den risiko, som bygningen indbyder.
Der kan også arbejdes med en forbedret konceptuel tilgang til visitering af de indringede 112-opkald, således at den afsendte udrykningsenhed er afstemt med brandens størrelse.
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Scenarie 3 – Industribrand
Scenariebeskrivelse

Dækningsområdet er specielt karakteriseret ved sine store industriområder. Indsatsen ved en brand i et
større industrianlæg besværliggøres af store rum, lang indtrængningsvej og stor brandlast.

Inspiration
•
•
•
•
•

Brand i Experimentarium, Hellerup, 2015
Brand i lagerhotel, Næstved, 2015
Brand industribygning, Ågerup, 2020
Brand industribygning, Smørum, 2013
Brand industribygning, Allerød 2020

Karakteristika og udfordringer
•
•
•
•
•
•
•

Store rum
Lang indtrængningsvej
Stor brandbelastning
Kræver specialistviden
Løsning af opgaven kan kræve specialmateriel
Stort ressourceforbrug
Tekniske anlæg til at assistere brandvæsnet

Konsekvens

En større industribrand vil kunne have alvorlige konsekvenser for den enkelte person, såfremt der er
svigt i forbindelse med detektering og evakuering. Et komplet tab af lager og udstilling hos en større
virksomhed i forbindelse med brand vil antageligt medføre et tab på over 50 milo. kr. Foruden virksomhedens værdimæssige tab, vil hændelsen ikke have betydning for samfundet, idet der kun vil forekomme
forstyrrelser i forbindelse med slukningsarbejdet.

Konsekvens

Definition
Parameter

1

2

3

4

5

Person (P)

5

Person

Ubetydelige
skader

Mindre
kvæstelser,
få personer

Mere end
fem
kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/
døde

Flere døde/
mange
kvæstede

Værdi (V)

5

Værdi

< ½ mio. kr.

½ - 5 mio. kr.

5-15 mio. kr.

15-30 mio.
kr.

> 30 mio. kr.

Miljø (M)

4

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre
Større varige
varige skader skader

Samfund (S)

1

Samfund

Ingen eller
mindre
forstyrrelser
< 1 dag

Kortere
forstyrrelser
< 1 uge

Betydelige
forstyrrelser
> 1 måned

Alvorlige forstyrrelser
> 3 måneder
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Scenarieeksempel

Brand i IKEA’s højlager på Nybrovej 2.
IKEA’s lager indeholder en stor mængde usamlede møbler i papkasser og andre boliggenstande. Da dele
af lageret er indrettet i højden, er brandlasten per kvadratmeter meget høj, og der antages et grundscenarie på 35 MW med en brandlast på 1600MJ/m2. Oplagets karakter vil tillige medføre en tilvækstfaktor, der er hurtig til meget hurtig omkring 0,05 til 0,2 kW/s23.

Arealet af lagerområdet er ca. 4.300 m2 og forventes at bidrage med op til 1600 MJ/m2. Personbelastningen er sat til 1000 personer.
Det antages, at branden initialt grundet ventilationsforholdene kan nå en effekt på de designgivende 35
MW. Ved efterfølgende taggennembrydninger forventes branden at kunne opnå en effekt på omkring
300 MW.

Situation ved ankomst

Brandvæsnet ankommer ca. 5 minutter efter detektering, og der ses fra bagsiden ved ABA-centralen ikke
nævneværdig røgudvikling. Ved ankomst til adressen er én eller flere detektorer udløst. Indsatsleder
bliver mødt af en sprinklermontør, der fortæller, at sprinkleren er ude af funktion grundet servicering.
Tillige oplyser kontaktperson fra virksomheden, at evakuering pågår, og at der er bekræftet brand i en
pallereol på pluk selv lageret.

Førsteudrykning

Førsteudrykningen aktiveres via det automatiske brandalarmeringsanlæg.
•
•

Indsatsleder (1)
Specialsprøjte (1+3) + drejestige (2)

Ved ankomst få minutter senere og konstatering af røgudvikling fra lager opgraderes initialt med yderligere ledelsesstøtte samt to udrykningsenheder, jf. indsatskapacitet.

Situationens udvikling efter ankomst

Branden spreder sig hastigt gennem lageret. På tidspunktet for indsættelse af første angreb har branden
en størrelse, der gør den ukontrollabel for den indsatte styrke. Ved opgradering af udrykningens størrelse
og indsættelse af yderligere 7 røgdykkerhold kan branden begrænses til lageret. Indsættelse direkte i
lageret er ikke muligt grundet nedstyrtningsfare fra reoler. Branden slukkes ved en taktisk perimeterindsættelse af røgdykkere kombineret med angreb fra 2 drejestiger.

3 Bolig- og Planstyrelsen (2020). Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Hentet fra: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand
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Indsatskapacitet
Opgave

Ressourcebehov

Ledelse og koordinering

•
•
•

Sikring mod brandspredning og brandslukning

•
•
•
•

1 indsatsleder + 1 indsatsledervogn
1 bagvagt som assistent + 1 ledelsesstøttekøretøj
2 indsatsledere som skadestedsledere + 2 indsatsledervogne
24 brandmænd indvendigt kontinuerligt (16
brandmænd ad gangen)
4 brandmænd til betjening af stiger + 2 drejestiger
6 brandmænd til betjening af vandtankvogne
+ 3 vandtankvogne
4 brandmænd til betjening af slangetendere +
4 slangetendere

Droneberedskab

•

1 dronepilot

Vandforbrug

•

Teoretisk nødvendig vandydelse er ca. 265 l/
s4 beregnet ud fra en brandeffekt på 300 MW
og et brandareal på 4300 m2 og 1600 mJ/m2.
Ved slukning med CAF er slukningseffekten
højere, og den nødvendige vandydelse vurderes at være ca. 7000 l/min. Det kontinuerlige
vandforbrug er 1600-3200 l/min. til røgdykning og 2600-5200 l/min til drejestigen. Forbruget hentes fra brandhaner i området (ca.
3000 l/min.) og fra Gentofte Sø (ca. 4000 l/
min.)
Skumvæskeforbrug er omkring 25 l/time.
Samlet forbrug estimeres til at være 100 l

•
Logistik

•

•
•

2 brandmænd + 1 redningsvogn og lysgiraf/
generator. Foruden lys fra køretøjernes påbyggede master forventes lyskoncept fra redningsvogn med efterløber at være tilstrækkeligt
1 brandmand + 1 toiletvogn og frembringerkøretøj
Forplejning

Kapacitetsassistance
Opgave

Ressourcebehov

Responstid

Vandforsyning

2 slangetendere (HBR/NSBV)

20 minutter

Toilet

Toiletvogn, HBR

60 minutter

Forplejning

Frivillige, HBR

60 minutter

Perspektivering

Brandforløb, der ikke er sprinklerkontrollerede, vil nå den dimensionerede effekt på 35 MW på omkring
5 minutter ved en tilvækst på 0,3 kW/s2. Det vil således ikke være muligt at opnå kontrol med branden

4

Grimwood, P. (2017). Eurofirefighter 2, D&M Herritage Press.
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med de indsatte styrker i et scenarie, hvor der er svigt i sprinkleranlægget. En fuld afbrænding af den
samlede brandlast på 6,9 TJ med en maksimal effekt på 300 MW vil tage 6-7 timer. Idet der ikke forventes en komplet afbrænding af alle brandbare materialer, og at branden ikke forløber ved maksimal effekt,
når brandvæsnet har opnået den maksimale slukningseffekt, må indsatsen skønnes at vare 10-12 timer.
De angivne ydelsesparametre for ressourceforbrug er fastsat som maksimalydelse for materiellet. Det er
således ikke forventeligt, at en røgdykker med et strålerør med en ydelse på 400 l/min. kontinuerligt vil
afgive 400 l/min. Dette er tillige endnu mindre forventeligt, hvis der anvendes CAF. Vandforbruget er derfor sat stærkt konservativt, men inden for rammerne for vandforbrug beregnet med almindeligt accepterede beregningsmetoder for vandforbrug.

Forebyggelse

Der kan arbejdes med prægning af de danske nationale reglementer for byggeri, opbevaring af batterier
mv.
Der kan med fordel arbejdes med et niveaudelt indsatskoncept, der letter skalering af indsatsens størrelse. Desuden kan der arbejdes med en bedre indeksering af brandene. Bygninger der overvåges af
ABA-anlæg kan eksempelvis aktivere en udrykning, der er proportionel med den forventede brands størrelse set i perspektiv med den risiko, som bygningen indbyder.
Der kan også arbejdes med en forbedret konceptuel tilgang til visitering af de indringede 112-opkald, således at den afsendte udrykningsenhed er afstemt med brandens størrelse.
Slutteligt kan der arbejdes med en forbedret rapporteringsteknik og -format. Det nuværende rapporteringsformat i ODIN giver ikke mulighed for at beregne sammenhængen mellem brandens størrelse og
effekt og den anvendte vandmængde. En kvantitativ vurdering af vandforbrug kan derfor ikke udledes.
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Scenarie 4 – Væskebrand
Scenariebeskrivelse

Beredskab Øst har flere risikovirksomheder med brandfarlige væsker i sit dækningsområde. Brand i væske er ressourcekrævende i forhold til skumvæske.

Inspiration
•
•
•

Brand i tankanlæg på Fredericia Havn, 2016
Brand i tankanlæg på Kalundborg Havn, 2017
Brand i tankanlæg på Prøvestenen, 2019

Karakteristika og udfordringer
•
•
•
•
•
•
•

Stor brandlast
Risiko for meget hurtigt brandforløb
Tekniske anlæg til at assistere brandvæsnet
Kræver specialistviden
Løsning af opgaven kan kræve specialmateriel
Stort ressourceforbrug
Stort assistancebehov

Konsekvens

En større brand i et tankanlæg vil kunne have alvorlige konsekvenser for den enkelte person, såfremt der
er svigt i forbindelse med detektering og evakuering. Et komplet tab af et stort tankanlæg vil antageligt
medføre et tab langt over 30 mio. kr. Foruden tabet for pågældende virksomhed vil en større brand ikke
have betydning for samfundet, idet der kun vil være forstyrrelser i forbindelse med slukningsarbejdet.

Konsekvens

Definition
Parameter

1

2

3

4

5

Person (P)

5

Person

Ubetydelige
skader

Mindre
kvæstelser,
få personer

Mere end
fem
kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/
døde

Flere døde/
mange
kvæstede

Værdi (V)

5

Værdi

< ½ mio. kr.

½ - 5 mio. kr.

5-15 mio. kr.

15-30 mio.
kr.

> 30 mio. kr.

Miljø (M)

4

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre
Større varige
varige skader skader

Samfund (S)

1

Samfund

Ingen eller
mindre
forstyrrelser
< 1 dag

Kortere
forstyrrelser
< 1 uge

Betydelige
forstyrrelser
> 1 måned

Alvorlige forstyrrelser
> 3 måneder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion

Scenarieeksempel

Brand i tankanlæg indeholdende 50.000 l ethanol hos Leo Pharma i Ballerup.
LEO Pharmas site har flere oplag med brandfarlige væsker til produktionen. Den største tankfarm har et
godkendt indhold på 345.000 oplagsenheder fordelt på flere tanke. Scenariet her tager udgangspunkt i
et læk og efterfølgende brand i 50.000 l ethanol.
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Situation ved ankomst

Brandvæsnet ankommer ca. 5 minutter efter detektering, og der ses kraftig ildløs fra tankfarmen. Indsatsleder bliver mødt af kontaktperson fra virksomheden, der fortæller, at evakuering pågår i bygningerne omkring tankfarmen.

Førsteudrykning

Førsteudrykningen aktiveres via det automatiske brandalarmeringsanlæg.
•
•

Indsatsleder (1)
Specialsprøjte (1+3) + drejestige (2)

Udrykningen opgraderes derefter, jf. udrykningssammensætningen, til særlige objekter med yderligere
to udrykningsenheder og en indsatsleder.

Situationens udvikling efter ankomst

Kort efter ankomst konstateres svigt i det ene stationære skumslukningsanlæg, hvorved branden skal
slukkes med både stationært skumslukningsanlæg og konventionelt skumangreb fra Beredskab Øst. Udrykningen opgraderes yderligere, og der rekvireres alkoholbestandigt skum fra depot på Station Lyngby.

Indsatskapacitet
Opgave

Ressourcebehov

Ledelse og koordinering

•
•
•

Sikring mod brandspredning og brandslukning

•
•
•

Vandforsyning

•
•
•

1 indsatsleder + 1 indsatsledervogn
1 bagvagt som assistent + 1 ledelsesstøttekøretøj
2 indsatsledere som skadestedsledere + 2 indsatsledervogne
24 brandmænd indvendigt kontinuerligt (16
brandmænd ad gangen) + 4 specialsprøjter
4 brandmænd til betjening af stiger + 2 drejestiger
6 holdledere
3 brandmænd til betjening +
3 vandtankvogne
4 brandmænd til betjening + 4 slangetendere
1 holdleder

Vandforbrug

•

Skumvæskeforbrug vil være omkring 300 l/t.
Samlet forbrug vurderes til at være 2000 l

Droneberedskab

•

1 dronepilot + ledelsesstøttekøretøj
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Logistik

•

•
•

2 brandmænd + 1 redningsvogn og lysgiraf/
generator. Foruden lys fra køretøjernes påbyggede master forventes lyskoncept fra redningsvogn med efterløber at være tilstrækkeligt
1 brandmand + 1 toiletvogn og frembringerkøretøj
Forplejning

Kapacitetsassistance
Opgave

Ressourcebehov

Responstid

Forplejning

Frivillige, HBR

60 minutter

Forebyggelse

Beredskab Øst foretager lovpligtige brandsyn. I den forbindelse arbejdes der med at sikre virksomhedens
brandtekniske installationer og brugernes adfærd for at nedbringe risikoen for en brand.
Derudover afholder Beredskab Øst jævnlige møder med virksomhedens driftsorganisation, hvor der løbende arbejdes med brandforebyggende tiltag.
Beredskab Øst deltager også som aktiv part i øvelser med virksomhedens krisestyrings-/ sikkerhedsorganisation.
Beredskab Øst afsender til særlige objekter en større udrykning (tre udrykningsenheder og to indsatsledere), når der meldes om bygningsbrand fra 112.
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Scenarie 5 – Kæntring på vandet
Scenariebeskrivelse

I Beredskab Østs dækningsområde findes flere vådområder, herunder Furesøen, Lyngby Sø, Bagsværd Sø,
Gentofte Sø og kyststrækningen langs den vestlige del af Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune. Turbåde på søerne udgør en risiko for kæntring og redning af mange mennesker i vandet.

Inspiration
•
•
•
•
•
•

Ethan Allen turbådulykken, New York, 2005
Ulykken ved Præstø Fjord, Præstø, 2011
Savnet dykker på Furesøen, Værløse, 2014
Kæntring af INUK II Turbåd, Grønland, 2016
Jetskiulykke, København, 2017
Drukneulykke på Søllerød Sø, Holte, 2017

Karakteristika og udfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mange personer i vandet på samme tid
Svært fremkommeligt område, da indsats på vandet kræver både og specialudstyr som redningsdragter m.m.
Ressourcekrævende – både, udstyr, mandskab
Begrænset personplads på redningsbåd
Geografiske udfordringer ift. søsætningsområde, landsætning af patienter m.m.
Udfordringer i forhold til civil indblanding med bl.a. både, der vil assistere
Stor afstand mellem indsatsledelse og skadested
Kræves at indsatspersonel er i overfladeredderdragt/ -udstyr
Begrænset antal dragter/ udstyr
Tendens til paniske personer i vandet, der vil agere irrationelt i en redningsaktion

Konsekvens

En ulykke med mange mennesker i vandet kan have store konsekvenser i form af mange tilskadekomne
og omkomne. Eksempelvis kan en turbåd på Bagsværd Sø have op til 52 passagerer, som ville skulle reddes i land i tilfælde af kæntring. En kæntring kan også have miljømæssige konsekvenser, idet der vil være
risiko for en større påvirkning af vandmiljøet, hvis diesel eller olie siver ud fra båden. Det værdimæssige
tab vurderes ikke at være højt og vil hovedsageligt knytte sig til tabet af evt. båd/ turbåd. På det samfundsmæssige plan vurderes en ulykke med mange mennesker i vandet ikke til at have store konsekvenser, da der ikke vil være forstyrrelser af infrastruktur og drift.

Konsekvens

Definition
Parameter

1

2

3

4

5

Person (P)

5

Person

Ubetydelige
skader

Mindre
kvæstelser,
få personer

Mere end
fem
kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/
døde

Flere døde/
mange
kvæstede

Værdi (V)

2

Værdi

< ½ mio. kr.

½ - 5 mio. kr.

5-15 mio. kr.

15-30 mio.
kr.

> 30 mio. kr.

Miljø (M)

2

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre
Større varige
varige skader skader

Samfund (S)

1

Samfund

Ingen eller
mindre
forstyrrelser
< 1 dag

Kortere
forstyrrelser
< 1 uge

Betydelige
forstyrrelser
> 1 måned

Alvorlige forstyrrelser
> 3 måneder
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Scenarieeksempel

Kæntret turbåd på Bagsværd Sø.
Kæntret på Bagsværd Sø i midten af søen. Afstand til nærmeste bred er mere end 500 m. Det er april
måned, og klokken er 17:00. En turbåd på Bagsværd Sø har en kapacitet på op til 52 passagerer. Det antages, at båden er fyldt. Passagererne er blandede familier i alle aldre.

Situation ved ankomst

Ved ankomst ses mange personer i vandet. Enkelte personer har redningsveste på, men hovedparten har
ikke redningsveste på. Umiddelbart hersker der kaos med råb og skrig. Flere individuelle redningsforsøg
ved svømning mod land i flere retninger er påbegyndt. Enkelte personer har reddet sig selv i land. De
fortæller, at flere af de andre passagerer er ”fanget” inde i selve båden, der er overdækket. Der ses flere
civile joller, som er begyndt at sejle ud til den kæntrede turbåd. Enkelte civile er på vej til at svømme derud for at hjælpe passagererne i vandet.

Førsteudrykning
•
•
•

Indsatsleder (1)
Specialsprøjte (3+1)
Tender m. lille redningsbåd (2)

På baggrund af supplerende melding om mange personer i vandet samt bekræftet kæntring, opgraderes
initialt med yderligere to udrykningsenheder med overfladereddere på indsatsleders anmodning, ledelsesstøtte og drone.

Situationens udvikling efter ankomst

Flere af personerne i vandet svømmer i hver deres retning. Man mister visuel kontakt med enkelte personer i vandet, og civile både samler personer op. Overfladeredderne melder om kaostilstand, samt at man
efterlader redder i vandet og sejler bjærgede personer ind til land. Enkelte personer forsøger autonomt
at svømme ind i den kæntrede turbåd for at hente passagerer ud. JRCC tilbyder HELI-assistance til sø.

Indsatskapacitet
Opgave

Ressourcebehov

Ledelse og koordinering

•

2 indsatsledere + 2 indsatsledervogne

Droneberedskab

•

1 dronepilot + ledelsesstøttekøretøj

Transport til skadested for indsatspersonel

•

1 båd

Redning af personer i vandet

•
•
•

8 overfladereddere + 1 båd/ redningsflåde
14 brandmænd
1 følgekøretøj + 1 vandtankvogn med RDC
flåde

Behandling og modtagelse af passagerer

•

8 brandmænd (som ikke indsættes på vand)

Isætning af båd med overfladereddere

•

Sprøjte (1+3) + tenderkøretøj T2 med SAR
redningsbåd (2)
Sprøjte + følgekøretøj (1+5) med overfladereddere

•
Flytte tilskadekomne

•
•
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Kapacitetsassistance
Opgave

Ressourcebehov

Redning af personer på vand

•
•
•

Redning af personer under vand

•

Responstid

3 mindre redningsbåde trans20-30 minutter
porteret på trailer til sø fra HBR,
St. Farum og St. Hørsholm
4 redningsdykkere
6 overfladereddere/ bådfolk til
betjening af både
4 redningsdykkere

20 minutter

Perspektivering

Fællesnævneren for indsatser på vandet i lukkede områder som søer, kanaler m.m. er, at de er ressourcetunge både i forhold til indsatspersonel og materiel. Dette gælder uagtet, om det drejer sig om få eller
flere personer i vandet.
Ved ulykken på Præstø Fjord var der 15 personer i vandet. Her indsatte man bl.a. 8 mindre redningsbåde
fra 6 forskellige beredskaber/ Trygfonden m.m. Derudover blev flere redningsforsøg foretaget af civilbefolkningen fra civile både. Det er vores klare overbevisning, at ved en kæntring på f.eks. Bagsværd Sø vil
samme tendenser gøre sig gældende. Dette er set i lyset af passagerkapaciteten, aldersgruppen af passagererne, samt at turbåden er delvist overdækket. En kæntring kan ske på relativt kort tid, og man kan
derfor ikke regne med, at alle passagerer når at påføre sig redningsvest.

Forebyggelse

Håndteringen af dette scenarie bør trænes på ISL og HL niveau.
Da der vil være begrænset plads til bjærgede personer i redningsbåden fra Station Lyngby samt i andre
redningsbåde, anbefales det, at en redningsflåde medbringes til at kunne tage personer i vandet med på
slæb. Turbådene på Bagsværd Sø medbringer redningsvest og 2 redningskranse, men ingen redningsflåder.
Det vurderes, at en samarbejdsøvelse med et lignende scenarie vil være relevant, hvor scenariet belyses
og trænes.
Alle faste brandmænd er uddannede overfladereddere. I en situation som beskrevet i denne case ville
man få brug for et større antal overfladereddere. Som udgangspunkt er det forventeligt, at min. 4 overfladereddere er tilgængelige pr. station. Flere dragter og udstyr kunne være en mulighed, da indsættelsen af mere indsatspersonel herefter vil være muligt.
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Scenarie 6 – Sammenstyrtet bygning
Scenariebeskrivelse

Grundet den høje befolkningstæthed i dækningsområdet findes mange områder med stor koncentration
af mennesker, herunder flere større indkøbscentre og sportsfaciliteter. En sammenstyrtet bygning, f.eks.
som konsekvens af en gaseksplosion eller store mængder sne på taget, kan kræve redning af mange
mennesker.

Inspiration
•

•
•

Eksplosion i parkeringskælderen under Magasin. 16 personer kørt på hospitalet. Årsagen var håndværkere, som arbejdede på kedlen til sprinkleranlægget. De to håndværkere blev sendt på Rigshospitalet med alvorlige brand- og trykskader, og 4 andre personer blev sendt til behandling. Lyngby,
2014.
Gaseksplosion i lejlighedskompleks. 50 personer evakueret. Alarmeret til gaslugt i en beboelsesejendom, kort efter ankomst sker en voldsom eksplosion, som starter brande i flere bygninger. Lyngby,
2016.
Gaseksplosion, hvor en håndværker havde udskiftet varmekedlen i bygning. 4 personer døde, og 2
ejendomme i 4. sals højde lå i ruiner. Madrid, 2021.

Karakteristika og udfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mange ressourcer er nødvendige til dels at afstive bygningen, redde personer, slukke brand og ledelsesoverblik
Assistancebehov fra nærliggende beredskaber vil være nødvendigt
Behov for ledelsesstøtte
Mandskabet og holdledernes kompetencer er afgørende i opgaveløsningen med sammenstyrtningstruede bygninger. Sammenstyrtninger er komplekse hændelser og kræver, at mandskabet og i særdeleshed holdlederne er trænet og uddannet i at forstå faremomenterne ved kollapsede bygninger.
Udover forståelse for faremomenterne kræver det særlig uddannelse i flere felter, så som: Eftersøgning/ lyttegruppe, afstivninger, gennembrydning af konstruktioner, løft og flyt af tunge byrder
Til sammenstyrtningen kræves en del specialudstyr, såsom lytteudstyr, eftersøgningskamera/sonder,
gennembrydningsudstyr og afstivningsmateriel i form af store mængder tømmer og special spindler
Svært at koordinere, da skadestedet ofte er stort
Logistikken på skadestedet er svær, da afstande og bygningsdele vil fylde
Indsatser i sammenstyrtede bygninger er ofte mandskabskrævende og tidskrævende. Ved større
sammenstyrtninger er den akutte indsatstid på 12-96 timer

Konsekvens

Store materielle skader på bygninger. Længerevarende genhusning af flere personer og familier. Erhverv/
industri har store økonomiske tab i indtægt og kan i værste fald betyde permanent lukning af forretninger.
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Konsekvens

Definition
Parameter

1

2

3

4

5

Person (P)

5

Person

Ubetydelige
skader

Mindre
kvæstelser,
få personer

Mere end
fem
kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/
døde

Flere døde/
mange
kvæstede

Værdi (V)

5

Værdi

< ½ mio. kr.

½ - 5 mio. kr.

5-15 mio. kr.

15-30 mio.
kr.

> 30 mio. kr.

Miljø (M)

3

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre
Større varige
varige skader skader

Samfund (S)

4

Samfund

Ingen eller
mindre
forstyrrelser
< 1 dag

Kortere
forstyrrelser
< 1 uge

Betydelige
forstyrrelser
> 1 måned

Alvorlige forstyrrelser
> 3 måneder

Kritisk for
opretholdelse af
funktion

Scenarieeksempel

Gaseksplosion i butik på Søborg Torv.
En lørdag aften sker der en større gaseksplosion i en butik på Søborg Torv 5, der får store dele af bygningen til at styrte sammen.

Situation ved ankomst

Da Beredskab Øst ankommer efter 3 minutter, er store dele af bygningen kollapset. Bygningen er faldet
sammen, og der er bygningsdele på ca. halvdelen af torvet. Der er større skader på Søborg Torv 3 og
mindre skader på Søborg Torv 7. Bygningsdele rammer Søborg Torv 6-8 og på Aakjærs Alle 6-12. Vinduer
i en radius af 1000 meter er enten knuste eller kraftigt beskadiget. Folk strømmer ud fra de nærliggende
boligblokke. Der en mindre brand i en gas-stikledning. Flere døde, mange svært tilskadekomne og flere
savnede personer.

Førsteudrykning
•
•
•

Indsatsleder (1) + skadestedsleder (1)
Sprøjte (1+3) + Tung redningsvogn (2)
Sprøjte (1+3) + vandtankvogn (2)

Ved ankomst få minutter senere og konstatering af sammenstyrtet bygning opgraderes med yderligere
ledelsesstøtte samt to udrykningsenheder, jf. indsatskapacitet.

Situationens udvikling efter ankomst

Når første og anden udrykningen ankommer på skadestedet sammen med ISL, bliver et umiddelbart
fareområde defineret. Skadestedet opdeles mellem de to enheder, og der indsættes efter redningstjenestens fem stadier. De første ambulancer samt læge ankommer, og der etableres opmarch for ambulancer.
Beredskab Øst starter med at redde de frit tilgængelige tilskadekomne personer samtidig med, at der
foretages rekognoscering på skadestedet. De rekvirerede styrker fra de andre stationer i Beredskab Øst
ankommer, og der ledes efter let tilgængelige tilskadekomne personer.
Den første udefrakommende assistance ankommer fra Hovedstadens Beredskab (HBR). Beredskab Østs
specialberedskab starter i samarbejde med Specialtjenesten fra HBR opgaven med at afstive bygningerne, så fareområderne kan minimeres.
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I indsatsledelsen dannes i samarbejde med politiet et overblik over, hvor mange savnede personer, der
kan være i bygningen. Ved første opslag er der 26 personer tilmeldt på adressen.
Bygningerne rundt om Søborg Torv kontrolleres for tilskadekomne personer. Tilgående styrker indsættes
på Aakjær Alle 4-12 for bygnings- og personskader.
USAR-grupperne indsættes med redningshunde til eftersøgning i ruinerne. Ved markering fra hundene
søges med kamera i ruinerne. Derefter indsættes til gennembrydning af bygningsdele.
Det øvrige mandskab starter herefter på at udfri svært tilgængelige.
Der planlægges for afløsning af mandskab. Der skal afløses på alle poster (ISL, HL og mandskab), og forventeligt skal der afløses hver 8. time. Den akutte indsats forventes at forløbe over 48-72 timer. Den endelige indsats på skadestedet afsluttes efter 8 – 10 dage.

Indsatskapacitet
Opgave

Ressourcebehov

Ledelse og koordinering

•
•
•
•
•
•

1 indsatsleder + 1 indsatsledervogn
2 skadestedsledere + 2 indsatsledervogne
1 bagvagt + 1 indsatsledervogn
Pressekoordinator
Evt. 1 -robotoperatør til at filme inde i fareområde
Den kommunale krisestab aktiveres

Droneberedskab

•

1 dronepilot + ledelsesstøttekøretøj

Afstivning af bygningerne samt lyssætning

•
•
•
•
•

12 brandmænd + 4 autosprøjter
4 brandmænd + 2 tunge redningsvogne
4 holdledere
4 brandmænd + 2 frembringerkøretøjer
Tømmer til afstivning + lastvogn med åbent
lad

Redning af let tilgængelige personer

•
•
•
•

6 brandmænd + 2 autosprøjter
2 brandmænd + 1 redningskran
2 brandmænd + 1 stige
2 holdledere

Evakuering

•
•
•

3 brandmænd + 1 autosprøjte
2 brandmænd + 1 stige
1 holdleder

Redning af svært tilgængelige personer

•

24 brandmænd + 6 holdledere til USAR (2
grupper)

Eftersøgning af savnede

•

12 brandmænd + 3 holdledere (1 USAR gruppe) + hunde

Kran til nedtagning af ustabile bygningsdele

•

70t Leibherr LTM 1070-4.2

Lukke for gas, vand og strøm

•

Forsyningsselskaber

Logistik

•

1 brandmand + 1 toiletvogn og frembringerkøretøj
Forplejning

•
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Kapacitetsassistance
Opgave

Ressourcebehov

Responstid

Redning af svært tilgængelige

•

HBR Niveau 3 station: 1+6

10 minutter

Afstivning af bygning

•
•

HBR Specialtjeneste +
USAR-koncept: 1+9
NSBV Fredensborg 1+5

20 minutter HBR
40 minutter NSBV

Eftersøgning med lyttegruppe,
search cam og hunde

•

2 USAR-grupper BRSH + hunde

90 minutter

Større afstivninger

•

2 USAR-grupper BRSS

120 minutter

Lys og forplejning af mandskab,
samt toiletvogn

•

HBR Frivillige 1 HL + 9 personer

60 minutter

Kommunikation

•

Den kommunale krisestab

Indkvartering og forplejning af
borgere

•

Den kommunale krisestab

Lukke for gas

•

EVIDA

30 minutter

Lukke for vand

•

Novafos

30 minutter

Lukke for strøm

•

Ørsted

30 minutter

Nedtagning af bygningsdele

•

BMS*

60-120 minutter

Hente tømmer fra byggemarkeder

•

Levering af tømmer (lokal entrep.)*

120-180 minutter

Beregning af bygningens stabilitet

•

Bygningsingeniør/statikere*

90-120 minutter

* Udefra kommende private aktører.

Perspektivering

Hændelser med større sammenstyrtninger kræver store mandskabsressourcer og meget specialmateriel.
Den store mængde køretøjer, der fremføres, vil nødvendigvis ikke blive brugt, da det er mandskabet, der
er behov for. Det specielle materiel findes kun hos få beredskaber (HBR og BRS) og vil skulle rekvireres
hos disse.
Mandskabets og holdledernes kompetencer er afgørende i opgaveløsningen med sammenstyrtningstruede bygninger. Sammenstyrtninger er komplekse hændelser og kræver, at mandskabet og i særdeleshed
holdlederne er trænede og uddannede i at forstå faremomenterne ved kollapsede bygninger. Udover
forståelse for faremomenterne kræver det særlig uddannelse i flere felter, herunder eftersøgning/ lyttegruppe, afstivninger, gennembrydning af konstruktioner, løft og flyt af tunge byrder.

Forebyggelse

Det vurderes ikke at være muligt for beredskabet at nedbringe risikoen for, at der indtræder en sammenstyrtning eller gaseksplosion.
Øvelser med andre specialenheder og på egnede lokaliteter/ øvelsesområder i Øresundsregionen vil give
mandskab og holdledere større forståelse for opgaveløsningen i forbindelse med sammenstyrtning samt
rutine i at færdes og arbejde i bygningsruiner.
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Scenarie 7 – Ulykke på vejnet eller jernbane
Scenariebeskrivelse

Tæt trafik på vejene og et vejnet, som i disse år oplever en stigende belastning, udgør en risiko i forhold
til større færdselsuheld. Derudover løber en række togforbindelser igennem området, herunder flere
S-togstrækninger, Kystbanen og inden for kort tid tillige den kommende letbane. Store ulykker på vejnettet samt togstrækningerne kan medføre mange fastklemte og dræbte/ kvæstede.

Inspiration
•
•

Storebæltsulykken. Otte passagerer blev dræbt og 18 kvæstet, da den forreste del af et lyntog med
134 personer ombord bliver ramt af en løsrevet transporttrailer fra et modkørende godstog. Nyborg,
2019.
Harmonikasammenstød på motorvej. 130 biler involveret på isglat motorvej. 6 personer dræbt og
65 tilskadekomne. Flere lastbiler og varevogne var implicerede i ulykken, hvor flere personer var teknisk fastklemte. Texas, 2021.

Karakteristika og udfordringer
•
•
•
•
•
•
•

Mange ressourcer er nødvendige til at frigøre tilskadekomne, afspærre, afskærme og rydde skadestedet.
Behov for ledelsesstøtte dels grundet det store skadested, men også pga. svær logistik. Hvis uheld
finder sted på en bro eller en motorvej, hvor det ene spor helst skal være farbart, kan køreveje for
beredskabet, politiet, vejhjælp og ambulance blive kompliceret.
Mange tilskadekomne involveret.
Mandskabet og holdledernes kompetencer i forbindelse med tung og avanceret frigørelse har stor
betydning for opgaveløsningen.
Skadestedet er ofte stort, og der kræves stor koordinering på tværs af aktører (AMB, PO, vejhjælp
m.m.).
Svært at skabe overblik over skadestedet, da det ofte er store afstande (200-400 m) og fordelt over
flere vejspor.
Overblik over tilskadekomne og redningstjenestens fem stadier.

Konsekvens

Uheld i trafikken har konsekvenser for både den involverede part, men også tilskuere, vidner og pårørende. Derfor er selv små uheld noget der påvirker samfundet mere, end man umiddelbart tænker over.
Derudover har det store konsekvenser, at trafikken stopper til i myldretiden.
Yderligere kører flere køretøjer på el eller andre drivmidler end fossile brændstoffer. Dette kræver en ekstra bevågenhed på miljøet end tidligere.
Konsekvens

Definition
Parameter

1

2

3

4

5

Person (P)

5

Person

Ubetydelige
skader

Mindre
kvæstelser,
få personer

Mere end
fem
kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/
døde

Flere døde/
mange
kvæstede

Værdi (V)

5

Værdi

< ½ mio. kr.

½ - 5 mio. kr.

5-15 mio. kr.

15-30 mio.
kr.

> 30 mio. kr.

Miljø (M)

2

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre
Større varige
varige skader skader

Samfund (S)

2

Samfund

Ingen eller
mindre
forstyrrelser
< 1 dag

Kortere
forstyrrelser
< 1 uge

Betydelige
forstyrrelser
> 1 måned

Alvorlige forstyrrelser
> 3 måneder
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Scenarieeksempel

Harmonikasammenstød på Motorring 3.
To lastbiler, en rutebus og 15 personbiler i harmonikasammenstød pga. isglat føre. 4 personer er døde,
og 14 personer er kommet alvorligt til skade.

Situation ved ankomst

En tidlig vintermorgen kl. 7.50 mister føreren herredømmet over sin store lastbil med anhænger. Lastbilen svinger med 95 km/t ind i autoværnet, rammer 7 personbiler og holder nu på tværs af de fire vejspor.
De syv ramte personbiler bliver skubbet kraftigt op i en foran holdende lastbil og en rutebus med passagerer. Den forreste personbil kiler sig ind under lastbilens trailer, og to andre biler kører frontalt op i rutebussen. Yderligere otte personbiler og en lastbil når ikke at få deres biler bragt til standsning pga. isglat
føre og rammer den store lastbil med mellem 70-130 km/t.
To af de fire døde personer er i bilen, som er kilet ind under traileren, og de to andre er i den bil, som kører med 130 km/t ind i den store lastbil. Yderligere er 14 personer kommet alvorligt til skade i henholdsvis rutebussen, lastbilerne samt personbilerne.
Alle køretøjerne er klemt tæt sammen, og mange af de tilskadekomne er teknisk fastklemte.

Fort Worth, Texas 11.02.2021: Trafikulykke med mere end 130 køretøjer.

Førsteudrykning
•
•
•

Indsatsleder (1)
Autosprøjte (1+3) + tung redningsvogn (2)
Autosprøjte (1+3) + vandtankvogn (2)

Ved første enheds ankomst rekvireres yderligere enheder og ambulancer.

Situationens udvikling efter ankomst

Ved ankomst spærres hele motorvejen af. Herefter opstilles redningsplatformen, og der startes frigørelse. Samtidig ankommer første ambulance, som begynder at tilse de tilskadekomne. Læge ankommer
umiddelbart kort efter og erklærer fire personer døde. Herefter ankommer i alt 12 ambulancer over de
næste 90 min.
ISL koordinerer med politi om det videre forløb. Indsatsens varighed forventes at forløbe over 8-10 timer.
Ved Beredskab Østs ankomst spærres hele motorvejen af. På de første meldinger fra skadestedet vil
indsatsleder brand rekvirere yderligere styrker. Først mødte holderleder foretager rekognoscering og
indsætter efter redningstjenestens 5 stadier. De frit tilgængelige personer frigøres først og herefter de let
tilgængelige personer. Indsatsleder brand og indsatsleder sund koordinerer herefter, hvilken rækkefølge
de forskellige tilskadekomne skal frigøres i.
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Beredskab Østs specialberedskab Heavey Rescue indsættes for at skabe adgang til de mange tilskadekomne i bussen. Denne enhed vil blive understøttet af den først ankomne enhed.
De øvrige tilgående styrker vil efterfølgende indsættes til frigørelse af de tilskadekomne i personbilerne.
Hovedstadens Beredskabs Specialtjeneste vil blive indsat for at frigøre chaufførerne fra de enkelte lastbiler.
Beredskab Banedanmark tilkaldes tidligt i forløbet til at løfte vrag og større dele ud af arbejdszonerne.
Den akutte indsats forventes at forløbe over 12-14 timer, og den samlede indsats forventes afsluttet efter
24-28 timer.

Indsatskapacitet
Opgave

Ressourcebehov

Ledelse og koordinering

•
•
•

1 indsatsleder + 1 indsatsledervogn
1 skadestedsleder + indsatsledervogn
1 bagvagt + indsatsledervogn

Droneberedskab

•

1 dronepilot + ledelsesstøttekøretøj

Tung frigørelse af mange tilskadekomne i bus

•
•
•
•

6 brandmænd + 2 autosprøjter
2 brandmænd + 1 tung redningsvogn
2 brandmænd + 1 vandtankvogn
2 holdledere

Frigørelse fra personbiler

•
•
•
•

6 brandmænd + 2 autosprøjter
2 brandmænd + 1 redningskran
2 brandmænd + 1 vandtankvogn
2 holdledere

Frigørelse fra lastbiler

•
•
•
•

10 brandmænd + 2 autosprøjter
4 brandmænd + 2 tung redningsvogn
2 brandmænd + 1 vandtankvogn
2 holdledere

Transport af tilskadekomne til ambulance

•
•
•

5 brandmænd + 1 autosprøjte
2 brandmænd + 1 frembringerkøretøj
1 holdleder

Fjerne vrag og større dele

•

70t Leibherr LTM 1070-4.2

Logistik

•

8 brandmænd + 2 frembringerkøretøjer +
toiletvogn
1 holdleder
Forplejning

•
•

Kapacitetsassistance
Opgave

Ressourcebehov

Responstid

Frigørelse fra lastbil

•

HBR Specialtjenesten 1+ 9

15 minutter

Frigørelse fra lastbil

•

NSBV Fredensborg 1+ 5

40 minutter

Transport af tilskadekomne

•

HBR Hvidovre 1 + 7

15 minutter

Fjerne vrag og større dele

•

Beredskab Banedanmark

60 minutter

Forplejning og toiletforhold

•

HBR-frivillige

120 minutter
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Perspektivering

Større trafikulykker vil kræve store ressourcer af mandskabs- og frigørelsesudstyr. I Beredskab Øst er frigørelseskompetencen placeret på 1. udrykningerne og specialberedskab Heavy Rescue.
Hændelserne vil være komplekse, og mandskabets mulighed for realistiske øvelser med tætte samarbejdspartnere vil være afgørende for hurtig og effektiv opgaveløsning.

Forebyggelse

Det vurderes, at konsekvenserne i forhold til skader på borgere kan nedbringes ved at uddanne personale i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse eller tilsvarende.
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Scenarie 8 – Uheld med kemiske stoffer
Scenariebeskrivelse

Beredskab Øst har flere virksomheder i dækningsområdet, som udgør en risiko i forbindelse med oplag
af kemikalier, herunder Leo Pharma, Haldor Topsøe, Novo Nordisk og Novozymes. Derudover har Danmarks Tekniske Universitet også et stort oplag. Uheld med kemiske stoffer udgør en sundhedsmæssig
risiko.

Inspiration
•

•

Kemikalieuheld på Århus Slagtehus. 10 personer kørt på hospitalet efter, at en medarbejder ved en
fejl havde blandet to rengøringsmidler, som udviklede klorholdige ætsende dampe. En enkelt medarbejder fik alvorlige vejrtrækningsproblemer, mens de øvrige kom mindre til skade ved uheldet.
Århus, 2008.
Palletank med 800 l væske til limproduktion påkørt af gaffeltruck. Væsken løb ud over hele gulvet i
et 150 m2 stort produktionsrum i virksomhed. Væsken begynder at hærde og udvikle giftige gasser.
Humlebæk, 2007.

Karakteristika og udfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mange personer med vejrtrækningsbesvær presser indsatsmandskabet/ambulancer
Længerevarende personredningsindsats grundet fastklemt i farligt miljø
Behov for hazmat til stofidentifikation/sporing
Behov for mange kemikalieindsatsdragter til oprydningsarbejdet
Svære arbejdsforhold: Palletanke, ødelagte reoler og forskellige lagervarer ligger i en stor bunke
Svært at skaffe overblik: mange tanke er gået i stykker, ukendte stoffer
Udvikling af forskellige farlige gasser
Tunge reoler, tanke, tønder osv. kræver løfteudstyr såsom truck eller kran
Pallereoler kan vælte: Svækket af uheldet og/ eller at metalben er påvirket af stoffet
Frigørelsen af personen i gaffeltruck skal udføres i kemikalieindsatsdragt
Personer, der har været i direkte kontakt, skal skylles, før de kan tilses af ambulance

Konsekvens

Konsekvenserne ved denne type uheld er ofte kun forbundet med få svært skadede personer. Typisk kan
flere personer føle ubehag og have vejrtrækningsbesvær, som ofte forsvinder efter kort tid. Længerevarende indlæggelse er sjælden. Alt efter typen af virksomhed kan standsning af produktion i bare få timer
betyde millioner af kroner. Virksomheder, der bliver tvunget til at holde lukket i flere dage, kan opleve
tabte ordrer og tab af kunder. Negativ omtale grundet uheldet kan samtidig også have store værdimæssige konsekvenser for virksomheden. Miljøet bliver sjældent påvirket i denne type uheld. Dog kan
rensningsanlæg blive ramt, hvis stofferne ryger i en kloak, der ikke er i et lukket system. Drift i samfundet
bliver sjældent påvirket. Dog kan leveringstid på vigtige varer såsom medicin påvirkes, hvilket kan have
en mærkbar effekt.
Konsekvens

Definition
Parameter

1

2

3

4

5

Person (P)

4

Person

Ubetydelige
skader

Mindre
kvæstelser,
få personer

Mere end
fem
kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/
døde

Flere døde/
mange
kvæstede

Værdi (V)

3

Værdi

< ½ mio. kr.

½ - 5 mio. kr.

5-15 mio. kr.

15-30 mio.
kr.

> 30 mio. kr.

Miljø (M)

1

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre
Større varige
varige skader skader

Samfund (S)

1

Samfund

Ingen eller
mindre
forstyrrelser
< 1 dag

Kortere
forstyrrelser
< 1 uge

Betydelige
forstyrrelser
> 1 måned

Alvorlige forstyrrelser
> 3 måneder
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Scenarieeksempel

Uheld med kemikalier hos Papyro-Tex, Herlev.
Pallereol påkøres af gaffeltruck. Reolen vælter ind i en anden pallereol, og mange varer styrter ned. Gaffeltruck med fører fanges i nedfaldne varer. På reolerne er der forskellige kemikalier i palletanke, som
blandes, da tankene går i stykker. Andre produktionsvarer på reolerne falder ned over gaffeltrucken og
de nedfaldne tanke. Blandingen af kemikalierne udvikler giftige gasser. Derudover begynder væskerne,
som er i berøring med gaffeltrucken og metalben på reolerne, at ætse metallet og danne andre giftige
gasser.
Mange folk kommer ilende til fra nærliggende produktionshal og kontorer, da de hører larmen. Flere får
vejrtrækningsbesvær, og enkelte får ætsningsskader på huden, da de forgæves prøver at komme ind til
føreren af gaffeltrucken.

Situation ved ankomst
Folk kommer løbende mod brandkøretøjerne og flere råber i munden på hinanden, at der er en person
fanget i en gaffeltruck, som ikke kan komme ud, og som er ved at blive forgiftet. Porten ind til lagerhallen
står åben, og man kan tydeligt se en pallereol ligge væltet i en stor bunke hen over en gaffeltruck. Gullig/
klar væske breder sig omkring bunken af nedfaldne genstande. Flere folk hoster og har svært ved at få
vejret. En person i gul vest fortæller, at man har evakueret alle medarbejdere ud på parkeringspladsen.

Førsteudrykning
•
•
•
•
•

Indsatsleder (1)
Sprøjte (1+3) + vandtankvogn (2)
Indsatsleder (1)
Sprøjte (1+3) + kemivogn (2)
Sprøjte (1+3) + vandtankvogn (2)

Situationens udvikling efter ankomst

Personen i gaffeltrucken kan få alvorlige skader, hvis ikke han reddes ud hurtigt. Flere genstande/ pallereoler kan falde ned og skade mandskabet. En af palletankene på den ene reol, som ikke er væltet, har
fået en lille revne. Der siver langsomt væske ud, som blander sig med de andre væsker, der allerede er på
gulvet. Palletanken er mere end ¾ fuld.

Indsatskapacitet
Opgave

Ressourcebehov

Ledelse og koordinering

•

2 indsatsledere + ledelsesstøttekøretøj

Personredning

•

5 brandmænd + autosprøjte og kemivogn

Rensepunkt

•

2 brandmænd

Afspærring og depot

•

1 brandmand

Luftbank og hjælp til kemidykkere

•

2 brandmænd

Propning af tanke og opsamling af farlige stoffer

•

6 kemidykkere + kemivogn

Fjerne vrag og større dele

•

70t Leibherr LTM 1070-4.2

Sikring af reoler

•

6 brandmænd + redningsvogn og autosprøjte
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Kapacitetsassistance
Opgave

Ressourcebehov

Responstid

Sikring af reoler

•

HBR – Afstivningscontainer

25 minutter

Opsamling/ oprydning

•

Kemikalieindsatsdragter og
mandskab fra BRS

75 minutter

Prøveudtagning/ sporing

•

HAZMAT-vogn

30 minutter

Supplerende viden om stoffets
ageren

•

Kemikalieberedskabsvagten

45 minutter

Endelig oprydning/ rengøring

•

Følgeskadefirma 10 mand

30-60 minutter

Håndtering af tilskadekomne

•

Mange ambulancer

Første ambulance 7 minutter

Miljømæssige spørgsmål og
håndtering af spildet/defekte
palletanke

•

Miljømyndigheder

30-60 minutter

Perspektivering

Førsteindsatsen ved denne type uheld kan kun udføres i kemikalieindsatsdragt, og dette danner grundlag
for at have kemikalieindsatsdragter på flere end en station i området.
Selve oprydningsarbejdet kan tage lang tid og være ressourcekrævende. Der skal erhverves egnede opsamlingsbeholdere, og stoffet skal transporteres og deponeres korrekt. Efter og under indsats skal der
rengøres materiel, dragter, brandtøj, støvler m.m. Noget materiel skal enten sendes til eftersyn eller
kasseres, hvilket kan forårsage, at man ikke kan opretholde det samme beredskab i ugerne efter disse
hændelser, uden enten at have en overkapacitet eller låne fra andre beredskaber.

Forebyggelse

Opretholdelse af skarphed i forbindelse med iklædning af kemikalieindsatsdragt for at være hurtige til
personredning i området med direkte kontakt.
Virkelighedsnære øvelser, hvilke helst skal ske ude hos de forskellige virksomheder.
Besøg hos virksomheder for at få lokalkendskab og viden om, hvilke stoffer de arbejder med.
Lokale øvelser for at træne brug af udstyr såsom pumper, luftbank osv.
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Scenarie 9 – Tankvognsuheld
Scenariebeskrivelse

Kombinationen af tæt trafik og naturområder udgør en risiko for miljøet. Væltet tankvogn med udslip af
farlige kemikalier kan true vandforsyningen samt biodiversiteten i nærliggende naturområder.

Inspiration
•
•

Fenolulykken ved Simmersted Vandværk. Tankvogn med 25.000 l fenol væltede tæt på det lokale
vandværk, hvortil fenolen løb hen. Simmersted, 1972.
Brand i tankvogn med 17.000 l olieblandet benzin ved naturbeskyttet område. Karlstad, 2018.

Karakteristika og udfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•

Store krav om koordinering med eksterne myndigheder og entreprenører
Kræver mange ressourcer både internt og eksternt
Assistancebehov
Længerevarende indsats
Kemikaliedykkere til personredning
Prøveudtagning af vand og jord
Bjærgning af tankvogn
Planlægning af afløsning

Konsekvens

Denne hændelsestype kan have store konsekvenser for både personer og miljø i form af forurening af
jord og vand. Transportulykker, som involverer udslip af farlige stoffer, kan få alvorlige konsekvenser for
såvel liv, helbred og miljø. Konsekvenserne for det omgivende miljø, herunder dyr, planter, jordarealer,
søer, åer, vandløb og grundvand, kan også være store. I nogle tilfælde tager det flere år at reetablere miljøet i et forurenet område.
Ud over konsekvenser for helbred og miljø kan ulykker med farlige stoffer også have store økonomiske
udgifter. Kollision eller lignende kan forårsage skader på nærliggende transportmidler og infrastruktur.
Samtidig kan der være store udgifter forbundet med rensning og/ eller dekontaminering og efterfølgende bortskaffelse af forurenet vand og jord.
Endelig kan ulykker med farlige stoffer potentielt også få konsekvenser for tilgængeligheden af visse kritiske samfundsfunktioner. Drikkevandsforsyningen i et lokalområde kan blive alvorligt påvirket, hvis farlige
stoffer trænger ned i grundvandet.
Konsekvens

Definition
Parameter

1

2

3

4

5

Person (P)

4

Person

Ubetydelige
skader

Mindre
kvæstelser,
få personer

Mere end
fem
kvæstede

Få livsfarligt
kvæstede/
døde

Flere døde/
mange
kvæstede

Værdi (V)

4

Værdi

< ½ mio. kr.

½ - 5 mio. kr.

5-15 mio. kr.

15-30 mio.
kr.

> 30 mio. kr.

Miljø (M)

5

Miljø

Ubetydelig
påvirkning

Større påvirkning

Risiko for varige skader

Mindre
Større varige
varige skader skader

Samfund (S)

3

Samfund

Ingen eller
mindre
forstyrrelser
< 1 dag

Kortere
forstyrrelser
< 1 uge

Betydelige
forstyrrelser
> 1 måned

Alvorlige forstyrrelser
> 3 måneder
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Scenarieeksempel

Væltet tankvogn med fenol.
Tankvogn med 20.000 l fenol er væltet og har slået læk ved Mølleåen. Truer vandforsyning.

Situation ved ankomst

Ved ankomst kan det konstateres, at en tankvogn er væltet, og den ligger på siden. To civile tager imod
beredskabet. De fortæller, at de har forsøgt at hjælpe chaufføren ud, men de måtte give fortabt, da de
begge fik det dårligt undervejs.
Føreren af lastbilen er fortsat inde i førerhuset og er umiddelbart ikke kontaktbar. Der kan ikke ses et
hul, men da der løber meget væske fra tanken, formodes det, at der er lækage fra tankvognens side, der
ligger ned mod asfalten. På tankvognens faretavler står farenummeret 60 og UN-nummer 2312, hvilket
angiver, at det er fenol i flydende form, og at det er et giftigt stof.
Væsken strømmer fortsat ud af tanken, og man kan se, at dele af væsken følger asfaltens hældning og
løber med samme hast som et kraftigt regnvejr ned i de nærliggende kloakriste. Noget af væsken synker
ned i jorden i et grønt område tæt ved åen, mens enkelte væskespor allerede har fundet vej til åen.

Førsteudrykning
•
•
•
•
•

Indsatsleder (1)
Sprøjte (3+1) + vandtankvogn (2)
Indsatsleder (1)
Sprøjte (3+1) + kemivogn (2)
Sprøjte (3+1) + vandtankvogn (2)

Situationens udvikling efter ankomst

Personen i førerhuset, som er i kontakt med fenol, kan i værste tilfælde dø, hvis ikke han bliver reddet ud
i frisk luft.
Da det ikke er muligt at komme til hullet i tankvognen, vil der løbe mere væske i kloakken, det grønne
område og i åen.
Personer i fareområdet inden for 50 m, både inden- og udendørs, kan komme til skade ved indånding af
de giftige dampe fra væsken. Personer, der evt. opholder sig i åen, kan muligvis få ætsende skader.
Dyreliv i og omkring åen er ligeledes truet.

Indsatskapacitet
Opgave

Ressourcebehov

Ledelse og koordinering

•

2 indsatsledere til ledelsesstøtte/stab (plotter,
drone mv.) + 2 indsatsledervogne og 1 ledelsesstøttekøretøj

Personredning samt førstehjælp

•

4 brandmænd + 1 autosprøjte

Håndtering af kl. 2 personer

•

4 brandmænd + 1 vandtankvogn

Røgdykkere til diverse arbejde

•

4 brandmænd + 1 autosprøjte

Opstilling af luftbank

•

1 brandmand + 1 autosprøjte

Kemikaliedykkere til at standse udstrømningen

•

2 brandmænd + 1 kemivogn
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Kemikaliedykkere til at lede spildet fra tankvognen •
til et opsamlingskar

2 brandmænd + 1 autosprøjte

Kemikaliedykkere til at betjene kemikaliepumper,
til opsamling af flydende spild, der ligger på jorden

•

2 brandmænd + 1 autosprøjte

Kemikaliedykker til at afproppe kloakker

•

1 brandmand + 1 autosprøjte

Røgdykkere til at opstille rensepunkt

•

2 brandmænd + 1 vandtankvogn

Rensepunkt

•

1 brandmand + 1 autosprøjte

Røgdykkere til detektering

•

1 brandmand + 1 autosprøjte

Droneflyvning for at få et overblik over spildets
omfang

•

1 brandmand + 1 autosprøjte

Afløsning af kemikaliedykkere samt røgdykkere

•

12 personer + 2 autosprøjter, 1 vandtankvogn
og 1 stige

Kapacitetsassistance
Opgave

Ressourcebehov

Responstid

Håndtering af tilskadekomne

•

3 ambulancer

Første ambulance 7 minutter

Afspærring

•

Politiet

10 minutter

Jordprøver

•

Miljømyndighederne

60 minutter

Vandprøver

•

Miljømyndighederne

60 minutter

Lukke for dele af kloaknettet

•

Lyngby-Taarbæk Forsyning

60 minutter

Suge fenolen op fra kloakken

•

Entreprenør med én eller flere
slamsugere

60 minutter

Tømme tankvognen for det fenol, der ikke er løbet ud

•

Entreprenør med én eller flere
slamsugere

60 minutter

Lukke for vandgennemstrømning •
i åen

Areal og ejendom

180 minutter

Bjærgning af lastbil

•

Bjærgningsvogn

60 minutter

Opgravning af forurenet jord

•

Gravemaskiner

90 minutter

Opgravning af størknet fenol på
bunden af åen

•

Gravemaskiner (med lange
”arme”)

120 minutter

Oprydning/opsamling af fenolen, •
der ligger i større ”vandpytter”
uden for tankvognen

4 personer, Taastrup M1

20 minutter

Kemikaliedykkere til inddæmning med sand

•

2 personer Taastrup I1

20 minutter

Supplerende viden om stoffets
ageren

•

1 person, Kemikalieberedskabs- 45 minutter
vagten

Perspektivering

Ved fenol ulykken i Simmersted var der to civile, der havde overværet ulykken. De ser, at lastbilen vælter,
og løber hen for at hjælpe chaufføren. Både chaufføren og de to hjælpere bliver efterfølgende indlagt på
hospitalet grundet indånding af de farlige dampe. På trods af en hurtig afspærring af området bliver i alt
6 personer indlagt i løbet af de første timer.
Dagen efter bliver yderligere 14 personer indlagt til observation. Det er alt fra forbipasserende til det indsatte mandskab.
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Ved en ulykke af denne type må det forventes, at vi ser samme tendens med, at flere forbipasserende
vil hjælpe en synligt tilskadekommen. Deres kendskab til faren er begrænset, og det kan betyde, at vi får
flere klasse 1 og klasse 2 personer end først antaget.
Spildet i vandet medførte mange tusinde døde fisk og store skader på miljøet fordelt på en strækning på
over 35 km målt i vandlinje. Det må forventes, at der er stor lighed mellem de miljømæssige skader fenolen forårsagede i Simmersted, og hvad fenol ville kunne forårsage i Mølleåen.

Forebyggelse

Øvelser i forhold til personredning både som røgdykker, men også som kemikaliedykker.
Øvelser i kemikaliedragt for at vænne sig til at arbejde med den på. Således kan man få en bedre forståelse for, hvilke begrænsninger man har, når man arbejder i kemikaliedragt, og samtidig få en bedre fornemmelse for, hvornår man ikke kan løse opgaven selv og dermed har behov for assistance.
Øvelser med gasdetektorer, så man hurtigere kan konstatere, hvor det er farligt at opholde sig uden det
korrekte beskyttelsesudstyr.
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Bilag 3 - Vandforsyning
1.1

Baggrund for vandforsyningsplanen

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. beredskabslovens § 15 og bekendtgørelse nr. 1085 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab § 1, stk. 3.
I det historiske perspektiv har reglerne for vandforsyning været reguleret i bekendtgørelse om vandforsyning til brandslukning og tidligere cirkulære om vandforsyning til brandslukning i forhold til placering af
brandhaner og andre vandforsyningssteder. Den eksisterende vandforsyning til brandslukning, i form af
brandhaner, er derfor overordnet baseret på de daværende regler.
I plan for vandforsyning redegøres for den nuværende vandforsyning til brandslukning og andre hændelser i Beredskab Østs dækningsområde.

1.2

Beskrivelse af vandressourcerne

Beredskabs Østs plan for vandforsyning baserer sig på de tre følgende hovedelementer:
•
•
•

Brandkøretøjer i forhold til medbragt vandmængde og slukningsteknik og -taktik
Brandhaner med strategisk placering og høj ydeevne
Naturlige vandforråd, herunder åbent vand, hvorfra ansugning med mobile pumper og udlægning af
lange slangeveje er mulig

Der forefindes desuden enkelte nedgravede vandtanke til brug for brandslukning, hvilket tidligere var
krævet i medfør af beredskabslovgivningens bestemmelser. Disse kan også benyttes til vandforsyning,
men er dog ikke medregnet i analyserne eller scenarierne for vandforsyning.
1.2.1
Køretøjer
Tabel 1 angiver vandkapaciteten på Beredskab Østs køretøjer.
Station

Navn

Type

Ballerup

BA-M1

Specialsprøjte

4.000 l

3.000 l/min.

BA-M2

Tanksprøjte

5.000 l

3.000 l/min.

BA-M3

Autosprøjte*

3.000 l

3.000 l/min.

BA-V1

Tankvogn

7.000 l

3.000 l/min.

BA-V2

Tankvogn

8.000 l

3.000 l/min.

Gentofte

GT-M1

Specialsprøjte

4.000 l

3.000 l/min.

Gladsaaxe

GX-M1

Specialsprøjte

4.000 l

3.000 l/min.

GX-M2

Autosprøjte

2.000 l

3.000 l/min.

GX-V1

Tankvogn

7.000 l

3.000 l/min.

LY-M1

Specialsprøjte

4.000 l

3.000 l/min.

LY-M2

Tanksprøjte

5.000 l

3.000 l/min.

LY-V1

Tankvogn

7.000 l

3.000 l/min.

LY-T1

Slangetender**

2.600 l/min.

LY-T2

Slangetender***

1.500 l/min.

Lyngby

Vandkapacitet

Pumpekapacitet

Tabel 1 - Vandkapaciteten fordelt på køretøjer på de fire stationer.
* Reservekøretøj, ** Medbringer 1.000 m A-slange, *** Medbringer 400 m A-slange.
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Alle sprøjter i 1. udrykningen har kapacitet til 4000 l vand og benævnes på baggrund af deres slukningssystemer som specialsprøjter. Den overvejende del af sprøjterne i 2. udrykningen har kapacitet til 5000
l vand og benævnes tanksprøjter. Således forefindes der den nødvendige vandkapacitet på sprøjterne til
at kunne udføre en effektiv indsats med 2 hold straks ved ankomst.
Udover egne ressourcer har Beredskab Øst også mulighed for yderligere assistance til vandforsyning fra
de omkringliggende beredskaber. Der findes på de nærmeste brandstationer i Farum, Stenløse, Nærum,
Tåstrup og Glostrup én eller flere tankvogne, ligesom brandstationerne i Farum og Allerød råder over
slangetendere. Afsendelsen af disse ressourcer koordineres fra vagtcentralen ved Hovedstadens Beredskab.
1.2.2
Brandhaner
I Beredskab Østs dækningsområde er der 3.558 aktive brandhaner pr. marts 2021, hvilket fremgår af tabel 2.
Brandhanetype

Ballerup

Gentofte

Gladsaxe

Herlev

1”
1.5”
2”
A
Andet

177

LyngbyTaarbæk

Total

9

9
9

1

6

2

238

116

26

342

722

75

68

73

11

404

20

69

30

8

46

203

B

327

684

503

181

150

1.845

C

19

67

55

48

155

344

F

2

KV16
Total

543

2

5

1

14

1.139

811

361

20
704

3.558

Tabel 2 - Brandhaner i Beredskab Østs dækningsområde fordelt på brandhanetyper og kommune.

Brandhanerne er af forskellig type og følger dimensioneringsgrundlaget, som det tilhørende vandforsyningsnet kan levere. I villakvartererne er der derfor ofte mindre brandhaner, mens der i områder med
meget industri eller etagebebyggelse er større brandhaner, idet vandforsyningsnettet tilsvarende er dimensioneret til større ydeevne.
1.2.3
Naturlige vandforråd
I alle fem kommuner er der naturlige vandforråd i form af naturlige søer, åer, vandløb m.m., som i mange
tilfælde er hensigtsmæssigt placeret ift. brand i områder med høj brandbelastning. Samlet er mere end 5
% af kommunernes areal dækket af egentlige søer og åer, som har adgang fra offentlig vej/ sti. Derudover
har Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner en kyststrækning på 14 km ud til Øresund.
I flere af mødeplanerne er de naturlige vandforråd en del af planen for vandforsyning.
Der findes ikke egentlige branddamme med tilhørende pumpestandspladser, men slangetendere er udstyret med et tilstrækkelige antal sugeslanger, således at ansugning kan ske fra fast grund, i de situationer, hvor naturlige vandforekomster anvendes.
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1.3

Oversigt over eksisterende vandforsyningsmuligheder

Figur 1 - Brandhaner i Beredskab Østs dækningsområde.

Alle brandhaner er registreret i Beredskab Østs BeredskabsGIS og kan tilgås via smartphones, tablets
og computere. Alle pumpekøretøjer har monteret en Ipad, hvorpå det er muligt at se vandressourcerne
samt køretøjernes aktuelle placering.
Er brandhanen registreret defekt, vil det fremgå af kortet i BeredskabsGIS.

1.4

Eftersyn og vedligehold
Én gang årligt foretages der eftersyn af brandhanerne, hvilket sker efter aftale med forsyningsselskaberne.
Brandhanen åbnes, skylles, tømmes og efterses visuelt. Ved eftersynet registreres data i Beredskab
Østs BeredskabsGIS, som kan tilgås på tablet.
Eftersynet foretages normalvis i månederne maj
til september.

Figur 2 - Brandhaneeftersyn.
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1.5

Strategi

I det følgende beskrives Beredskab Østs strategi for vandforsyning for hhv. brandkøretøjer, brandhaner
og naturlige vandforråd.
1.5.1
Brandkøretøjer
Strategien for brandkøretøjer er følgende:
•
•
•

Specialsprøjter og tanksprøjter skal have en tilstrækkelig tankkapacitet til at kunne foretage både en
effektiv førsteindsats med hele den til rådighedsværende styrke og en længerevarende indsats, hvor
tanken vil kunne fungere som bufferkapacitet ved pendulering med vandtankvognene
Tankvogne indgår som en del af 1. udrykningen, så der med den resterende samlede styrke kan tilvejebringes effektiv slukning, indtil evt. assistance når frem
Slangetendere skal sikre tilstrækkelig vandforsyning ved større hændelser med behov for en høj
kontinuerlig vandforsyning. Slangetenderne vil enten anvende naturlige vandforråd eller strategiske
brandhaner med høj ydeevne og mulighed for seriepumpning. Det vurderes, at brandslukningen således vil kunne gennemføres uden træk på drikkevandskapaciteterne

1.5.2
Brandhaner
Opsætning af nye brandhaner og deres placering sker efter Beredskab Østs anvisninger. Strategien herfor
følger.
•
•
•
•
•

Nye brandhaner opsættes udelukkende i forbindelse med vandledninger, hvor der kan leveres en
vandydelse på min. 800 l/min.
Hvor vandledningens dimension muliggør
Hvor muligt i forhold til vandledningens dimension er nye brandhaner altid af typen A. Alternativt
opsættes nye B-brandhaner
Som udgangspunkt opsættes nye og renoveres gamle brandhaner kun i industri- og erhvervsområder, hvor brandbelastningen er høj. Således opsættes ikke nye brandhaner i villakvarterer, naturområder m.m.
Brandhanerne koncentreres om muligt omkring vejkryds. Dermed kan brandslanger over længere
strækninger lægges ud i flere retninger, og det er muligt for brandvæsenets tankvogne at foretage
vending

1.5.3
Naturlige vandforråd
Der foreligger ikke en egentlig strategi for naturlige vandforråd, men de kan dog indgå som en naturlig
del af opgaveløsningen. I flere af mødeplanerne indgår naturlige vandforråd som del af vandforsyningen,
hvilket f.eks. er tilfældet for mødeplanen for Dyrehavsbakken, hvor en pumpebrønd er etableret ved en
nærliggende sø.

1.6

Slukningsmetoder

Beredskab Øst har siden etableringen 1. januar 2016 haft stort fokus på effektiv brandslukning, herunder
i forhold til nye teknikker og taktikker, slukningssystemer og udvikling af indsatsledernes, holdledernes
og mandskabets kompetencer.
I 2016 blev de første tre specialsprøjter indsat, og året efter i 2017 blev yderligere en specialsprøjte indsat. Dermed har alle fire stationer en specialsprøjte i førsteudrykningen. Specialsprøjterne har monteret
skæreslukker og CAFS. Derudover er de bestykket med forskelligt materiel til både inspektion, gennembrydning og slukning.
CAFS har en betydelig bedre slukningsevne end rent vand. Altså udnyttes vandet bedre pr. volumenenhed, og det samlede vandforbrug er derfor mindre. Dette stemmer overens med Beredskab Østs egne
observationer i forbindelse med anvendelsen af CAFS ved større brande, idet slukningseffekten er bedre,
og de voldsomme brandforløb aftager hurtigere.
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Fordelen ved skæreslukkeren er, at den kan penetrere bygningskonstruktioner og dermed køle og slukke
brande i lukkede rum udefra. Således er det ikke nødvendigt at skaffe sig adgang til bygningen i første
indsatsen.
I kombination med beredskabets fokus på effektiv indsats, herunder særligt i forhold til skadesreduktion
og værdiredning, har fokus på effektiv brandslukning medført, at det generelle vandforbrug er blevet
mindre ved indsats ved brand.

1.7

Vurdering af brandscenarier

I scenarie- og kapacitetsanalysen, jf. bilag 2, indgår fire brandscenarier. I scenarie 1 og 2 er vandforbruget
mindre kontinuerligt, hvor det i scenarie 3 er højt kontinuerligt og komplekst.
For de tre scenerier vil der i det følgende blive redegjort for vandforsyningen fra starten af indsatsen, til
der er etableret en stabil og kontinuerlig vandforsyning.
Analysen er yderst konservativ, idet det antages, at brandslukningen ikke har en effekt på brandens aftagning gennem hele indsatsen, ligesom det vurderes, at der ikke afbrydes for vandtilførslen på noget
tidspunkt.
Analysen baserer sig på følgende tidsestimering angivet i tabel 3.
Opgave

Tid

Klargøring ved ankomst til skadestedet

1 minutter

Tømning

4 minutter

Pakning

1 minutter

Kørsel til fyldestedet

5 minutter

Klargøring

1 minutter

Fyldning

8 minutter

Pakning

1 minutter

Kørsel retur til skadestedet

5 minutter

Tabel 3 - Tidsestimering af opgaver i relation til vandforsyning.

1.7.1
Scenarie 1 – Brand i høj bygning
I tabel 4 angives den nødvendige kapacitet i relation til vandforsyning for første scenarie.
Kapacitetsoversigt
Køretøjer
1. udrykningsenhed

Specialsprøjte + drejestige

4.000 l vand

2. udrykningsenhed

Specialsprøjte + brandslukningscontainer

4.000 l vand

Brandhaner
B-Brandhane

1.000 l/min.

Tabel 4 - Vandforsyningskapacitet i Scenarie 1 - Brand i høj bygning.
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1.7.2
Scenarie 2 – Brand i dyb bygning under jorden
I tabel 5 angives den nødvendige kapacitet i relation til vandforsyning for andet scenarie, og i figur 3 vises
udregnet vandforbrug og vandkapacitet over tid.
I dette scenarie er der indsat 1 c-rør med en maksimal vandydelse på 400 l/min. Ved brug af CAFS er
vandforbruget ca. 270 l/min.
Kapacitetsoversigt
Køretøjer
1. udrykningsenhed

Specialsprøjte + drejestige

4.000 l vand

2. udrykningsenhed

Specialsprøjte + brandslukningscontainer

4.000 l vand

Brandhaner
B-Brandhane

Toftebæksvej/Klampenborgvej

1.000 l/min.

Tabel 5 - Vandforsyningskapacitet i Scenarie 2 - Brand i dyb bygning under jorden.
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Figur 3 – Vandforbrug og vandkapacitet over tid for Scenarie 2 – Brand i dyb bygning under jorden.

Såfremt der ikke er nogen brandhane, eller hvis denne svigter, tilvejebringes vandforsyningen som i afsnit
1.8.1, idet der i øvrigt ved brand i biler i p-kælder vil være en udrykningssammensætning, som er betydeligt større end ovenstående grundet behovet for røgdykkere.
Det kan konkluderes, at vandforsyningen i opstartsfasen, og den efterfølgende udlægning til brandhanen,
vil være tilstrækkeligt til at kunne løse opgaven.
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1.7.3
Scenarie 3 - Industribrand
I tabel 6 angives den nødvendige kapacitet i relation til vandforsyning for tredje scenarie, og i figur 4 vises udregnet vandforbrug og vandkapacitet over tid.
I dette scenarie er der indsat 7 c-rør og 2 vandkanoner med en maksimal vandydelse på 6800 l/min. Ved
brug af CAFS vil vandydelsen reduceres med 33 %.
I analysen øges vandforbruget løbende i takt med, at enhederne møder på skadestedet. Efter 36 minutter er der indsats med fuld slukningskapacitet.
Kapacitetsoversigt
Køretøjer
1. udrykningsenhed

Specialsprøjte + drejestige

4.000 l

2. udrykningsenhed

Specialsprøjte + drejestige

4.000 l

3. udrykningsenhed

Tanksprøjte + vandtankvogn

5.000 + 7.000 l

4. udrykningsenhed

Specialsprøjte + drejestige

4.000 l

5. udrykningsenhed

Autosprøjte + vandtankvogn

2.000 + 7.000 l

Ekstra enheder

Vandtankvogn

7.000 l

Slangetender

2.400 l/min.

Slangetender

1.000 l/min.

Slangetender

1.000 l/min.

Slangetender

1.000 l/min.

Brandhaner
A-Brandhane

Nybrovej

1.500 l/min.

A-Brandhane

Brogårdsvej

1.500 l/min.

B-Brandhane

Brogårdsvej

1.000 l/min.

Naturligt vandforråd
Sø

Gentofte Sø – 500 meters afstand

-

Tabel 6 – Vandforsyningskapacitet i Scenarie 3 – Industribrand.

Det kan konkluderes, at vandforsyningen er tilstrækkelig i det konkrete eksempel. Den medbragte vandkapacitet på køretøjerne suppleres af brandhanerne og senere slangetendere. Alle tre tankvogne skal
pendulere én gang under indsatsen, indtil de sidste slangetendere er indsat i minut 60.
Den samlede bufferkapacitet på køretøjerne er 40.000 l vand, når tankene er fyldt op. Ved nedbrud på
brandhanenettet vil tankvognene kunne påbegynde pendulering igen. Vandforbruget vil dog kun kunne
opretholdes i ca. 14 minutter, og der vil skulle tilkaldes yderligere 8 vandtankvogne for at kunne opretholde vandforsyningen med pendulerende tankvogne. Alternativt kan overkapaciteten ved slangetenderne bruges.
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35000
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Figur 4 - Vandforbrug og vandkapacitet over tid for Scenarie 3 – Industribrand.

1.8

Vurdering af vandkapacitet i primær udrykning

I dette afsnit analyseres fire scenarier baseret på vandforbrug og tilgængelig vandforsyning. Analysen
adresserer det kritiske niveau for forbrug sammenholdt med kapacitet samt nødvendig assistancekapacitet for at kunne håndtere en sådan hændelse.
Som i foregående afsnit er analysen konservativ, da det antages, at brandslukningen ikke har effekt på aftagningen af branden, ligesom at det vurderes, at der ikke afbrydes for vandtilførslen på noget tidspunkt.
Tidsestimeringen ses i tabel 3 i forrige afsnit.
Ved melding om bygningsbrand består den primære udrykning af indsatsleder, specialsprøjte og drejestige på 1. udrykningen samt tanksprøjte og vandtankvogn på 2. udrykningen. På enkelte meldinger og
mødeplansobjekter er der suppleret med yderligere udrykningsenheder.
1.8.1
Indsats i område uden brandhaner – forbrug 400 l/min.
I tabel 7 angives den nødvendige kapacitet for scenariet, og i figur 5 vises udregnet vandforbrug og vandkapacitet over tid.
I dette scenarie indsættes der med 400 l/min. fra indsatsens start. Dette svarer til 3 HT-rør, 1 C-rør med
vand eller 2 C-rør med CAFS.
Vandforsyningen sker udelukkende fra køretøjerne.
Kapacitetsoversigt
Køretøjer
1. udrykningsenhed

Specialsprøjte + drejestige

4.000 l

2. udrykningsenhed

Tanksprøjte + vandtankvogn

5.000 + 7.000 l

Tabel 7 – Vandforsyningskapacitet i scenariet: Indsats i område uden brandhaner –forbrug 400 l/min.
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16000

2. udrykningsenhed ankommer

14000

Vandtankvogn afgår efter vand

12000
Vandtankvogn retur
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-4000
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Vandforbrug
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Figur 5 - Vandforbrug og vandkapacitet over tid for scenariet: Indsats i område uden brandhaner – forbrug 400 l/min.

Det vurderes, at hvis vandydelsen fordobles til 800 l/min. efter 6 minutter, skal der være en ny tankvogn
fremme inden for 22 minutter, og der skal planlægges for pendulering.
Det konkluderes, at efter 18 minutter vil vandtankvognen være tom, og bufferkapaciteten på de to sprøjter på 9.000 l vil være fuld. Tankvognen kan derefter sendes til brandhane mhp. fyldning.
Såfremt tankvognen ikke sendes til genopfyldning ved brandhane, vil der efter 40 minutters indsats opstå et kritisk niveau. Næste kritiske niveau vil opstå efter 57 minutter, hvor der ikke vil være mere vand
tilbage.
1.8.2
Indsats i områder uden brandhaner - forbrug 1.000 l/min.
I tabel 8 angives den nødvendige kapacitet for scenariet, og i figur 6 vises udregnet vandforbrug og vandkapacitet over tid.
I dette scenarie indsættes der med 400 l/min. fra indsatsens start og 1.000 l/min. efter 8 minutter. Dette
svarer til 4 C-rør med vand.
Efter 25 minutter ankommer 3. udrykningsenhed.
Vandforsyningen sker udelukkende fra brandkøretøjer.
Kapacitetsoversigt
Køretøjer
1. udrykningsenhed

Specialsprøjte + drejestige

4.000 l

2. udrykningsenhed

Tanksprøjte + vandtankvogn

5.000 + 7.000 l

3. udrykningsenhed

Specialsprøjte + vandtankvogn

4.000 + 7.000 l

Ekstra enheder

Vandtankvogn

7.000 l

Tabel 8 – Vandforsyningskapacitet i scenariet: Indsats i område uden brandhaner – forbrug 1.000 l/min.
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1. udrykningsenhed indsættes
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2. vandtankvogn ankommer
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Figur 6 – Vandforbrug og vandkapacitet over tid for scenariet: Indsats i område uden brandhaner – forbrug 1.000 l/
min.

Det kan konkluderes, at der opstår et kritisk niveau efter 20 minutter, såfremt der ikke kaldes vandtankvognsassistance, og desuden også efter 27 minutter, hvis der ikke tilkaledes yderligere assistance.
Næste kritiske niveau vil opstå efter 110 minutter, hvor der skal ske en yderligere supplering med en 4.
vandtankvogn for at opretholde et kontinuerligt vandforbrug.
1.8.3
Indsats i områder med brandhaner - forbrug 3.000 l/min.
I tabel 9 angives den nødvendige kapacitet for scenariet, og i figur 7 vises udregnet vandforbrug og vandkapacitet over tid.
I dette scenarie indsættes der med 500 l/min. fra indsatsens start, 1.000 l/min. efter 5 minutter, 2.000 l/
min. efter 15 minutter og 3.000 l/min. efter 20 minutter. Dette svarer til 3-4 C-rør og 2 stiger indsat med
vandkanoner og med en kapacitet på 1.000 l/min. per stk.
Der forudsættes, at branden er af en sådan karakter, at der tilkaldes yderlige 2 udrykningsenheder i starten af forløbet.
Efter 10 minutter ankommer 3. udrykningsenhed, og efter 15 minutter ankommer 4. udrykningsenhed.
Efter 30, 35 og 40 minutter ankommer vandtankvogn 3, 4 og 5.
Der etableres vandforsyning fra brandhanen efter 6 minutter på 1.500 l/min.
Vandforsyningen sker fra køretøjer og en enkelt brandhane.
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Kapacitetsoversigt
Køretøjer
1. udrykningsenhed

Specialsprøjte + drejestige

4.000 l

2. udrykningsenhed

Tanksprøjte + vandtankvogn

5.000 + 7.000 l

3. udrykningsenhed

Specialsprøjte + drejestige

4.000 l

4. udrykningsenhed

Tanksprøjte + vandtankvogn

5.000 + 7.000 l

Ekstra enheder

Vandtankvogn

7.000 l

Vandtankvogn

7.000 l

Vandtankvogn

7.000 l

Brandhaner
A-Brandhaner

Ovalvej

1.500 l

Tabel 9 – Vandforsyningskapacitet i scenariet: Indsats i område med brandhaner – forbrug 3.000 l/min.
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Figur 7 – Vandforbrug og vandkapacitet over tid for scenariet: Indsats i område med brandhaner – forbrug 3.000 l/
min.

I dette scenarie antages slangetender ikke at være tilgængelig pga. enten svigt eller mangel på naturlige
vandforråd eller strategiske brandhaner i området, som normalvis vil kunne etablere seriepumpning.
For at opretholde en kontinuerlig vandforsyning kræves der yderligere 3 vandtankvogne. Det næste kritiske niveau vil opstå efter 180 min, hvorefter en 6. vandtankvogn vil øge vandkapaciteten i forhold til
vandforbruget.
Det kan konkluderes, at med vandkapaciteten frembragt af 1., 2., 3. og 4. udrykningsenhed vil der opstå
et kritisk niveau efter 40 minutter.
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1.8.4
Indsats i områder med brandhaner og naturlige vandforråd - forbrug 5.000 l/min.
I tabel 10 angives den nødvendige kapacitet for scenariet, og i figur 8 vises udregnet vandforbrug og
vandkapacitet over tid.
I dette scenarie indsættes der med 500 l/min. fra indsatsens start, 1.000 l/min. efter 5 minutter, 2.000 l/
min. efter 10 minutter, 3.000 l/min. efter 15 minutter, 4.000 l/min. efter 20 minutter og 5.000 l/min. efter
25 minutter. Dette svarer til 10 C-rør og 2 vandkanoner med en kapacitet på 1.000 l/min. per stk.
Det antages, at branden er af en sådan karakter, at det ikke er nødvendigt at tilkalde yderligere 2 udrykningsenheder i starten af forløbet.
Efter 10 minutter ankommer 3. udrykningsenhed, og efter 15 minutter ankommer 4. udrykningsenhed.
Efter 30, 35 og 40 minutter ankommer vandtankvogn 3, 4 og 5.
Der etableres vandforsyning fra brandhanen efter 6 minutter med et vandforbrug på 1.500 l/min. Efter
30 minutter etableres vandforsyning med slangetender på 2.000 l/min og efter 60 minutter yderligere
1.000 l/min.
Vandforsyningen sker fra køretøjer, en enkelt brandhane og to slangetendere.
Kapacitetsoversigt
Køretøjer
1. udrykningsenhed

Specialsprøjte + drejestige

4.000 l

2. udrykningsenhed

Tanksprøjte + vandtankvogn

5.000 + 7.000 l

3. udrykningsenhed

Specialsprøjte + drejestige

4.000 l

4. udrykningsenhed

Tanksprøjte + vandtankvogn

5.000 + 7.000 l

Ekstra enheder

Vandtankvogn

7.000 l

Vandtankvogn

7.000 l

Vandtankvogn

7.000 l

Vandtankvogn

7.000 l

Slangetender

2.400 l/min

Slangetender

1.000 l/min

Brandhaner
A-Brandhane

Overvej

1.500 l/min

Naturligt vandforråd
Sø

Bagsværd Sø – 750 meter

-

Tabel 10 – Vandforsyningskapacitet i scenariet: Indsats i område med brandhaner og naturlige vandforråd – forbrug
5.000 l/min.
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50000

1. udrykningsenhed indsættes
Maksimal bufferkapacitet opnået
2. udrykningsenhed ankommer
Vandforsyning fra brandhane 1.500 l/min
3. udrykningsenhed ankommer
4. udrykningsenhed ankommer
3. vandtankvogn ankommer
4. vandtankvogn ankommer
5. vandtankvogn ankommer
Vandforsyning fra slangetender 1.000 l/min
1. vandtankvogn retur fra fyldning
Pendulering med 5 vandtankvogne

45000

40000

LITER VAND

35000
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15000

10000

Vandforsyning fra slangetendere 3.000 l/min
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Figur 8 – Vandforbrug og vandkapacitet over tid for scenariet - Indsats i område med brandhaner og naturlige vandforråd – forbrug 5.000 l/min.

Det kan konkluderes, at der opstår et kritisk niveau efter 29 minutter med den frembragte vandkapacitet
af 1., 2., 3. og 4. udrykningsenhederne samt vandforsyningen fra brandhanen.
Ved indsættelse af yderligere 3 vandtankvogne og slangetenderen med en ydelse på 2.000 l/min. vil
næste kritiske niveau opstå efter 98 minutter. Ved indsættelse af en anden slangetender med ydelse på
1.000 l/min. efter 60 minutter, kan dette kritiske niveau dog undgås.

1.9

Konklusion

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at med et vandforbrug på 400 l/min. kan en brand i kategorien hverdagshændelse håndteres med vandmængden, som medbringes på 1. udrykningen. Ved større
brande, hvor der er behov for et vandforbrug på ca. 1.000 l/min., skal 1. udrykningen suppleres af ekstra
vandtankvogne og/ eller udrykningsenheder, såfremt der ikke er brandhaner, der kan tilvejebringe vand,
inden et kritisk niveau opnås.
Ved længerevarende indsatser med et højt vandforbrug (3.000-6.000 l/min) er det vigtigt at have opbygget en stor kapacitet i starten af indsatsen, som kan håndtere branden og vandforbruget, indtil assisterende enheder er fremme, og stabil vandforsyning er etableret. Det er helt essentielt, at der hurtigt
planlægges for sikring af fast og kontinuerlig vandforsyning.
Et stort vandforbrug kræver en kontinuerlig vandforsyning fra brandhaner og/ eller slangetendere. I
analysen betyder de skitserede inputdata, at en vandtankvogn i gennemsnit har en vandydelse på 270
l/min. ved pendulering. Da en A-brandhane har en ydelse på 1.500 l/min., skal der altså omkring 6
vandtankvogne til at opretholde samme kapacitet. Skal vandtankvogne alene opretholde en ydelse på
6.000 l/min., kræver det 22 vandtankvogne, som pendulerer. Sådanne løsninger anses for teoriske, idet
tankvogne kun bør anvendes til pendulering ved behov for mindre vandkapacitet uden mulighed for
fast vandforsyning, dvs. fra brandhaner eller åbne vandforråd, eller i startfasen af en indsats indtil stabil
vandforsyning er etableret.
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1.10

Vurdering

En forøgelse af vandmængden på en vandtankvogn til 12.000 l vil på baggrund af analysen kunne give en
reel forøgelse af vandkapaciteten på 22 %, da fylde og tømmetid vil vare længere, idet tid til klargøring,
pakning og kørselstid er den samme. Tilmed vil kapaciteten i starten af indsatsen være større, og det kritiske niveau vil opnås senere i forløbet.
Bufferkapacitet (tankindholdet på skadestedet) er afgørende for, at vandtankvognene kan tømmes og
afgå efter vand hurtigst muligt. I nogle af analyserne, hvor vandforbruget er mindre, vil der gå en del minutter, før tankvognen kan afgå.
Indsatser med et stort vandforbrug kræver flere assisterende enheder for at opretholde vandforsyningen. Minutterne er afgørende i forhold til det kritiske niveau. Vagtcentralen har overblikket over ressourcerne og vil ud fra assistancebehovet kunne afsende de nærmeste relevante enheder.

1.11

Serviceniveau for vandforsyning til brandslukning

Jf. Beredskab Østs strategi for vandforsyning vil serviceniveauet for vandforsyning også i fremtiden basere sig på brandkøretøjer, brandhaner og naturlige vandforråd.
Den nuværende kapacitet bør samlet set ikke reduceres.

1.12

Perspektivering

Tankvognens indhold og mulighed for større bufferkapacitet på et større brandsted giver bedre mulighed
for udnyttelse, hvilket bør afdækkes yderligere.
Analyserne i dette bilag skal i fremtiden anvendes til at opdatere den nuværende plan for vandforsyning
og actioncard i taktiske mapper. Det skal desuden sikres, at alle niveauer har kendskab til planens facetter, herunder vigtigheden af at anvende muligheden for stabil vandforsyning over længere afstand frem
for pendulerende tankvogne, når den er der, selvom det tager tid at udføre.
I forbindelse med udarbejdelsen af planen er der fremkommet en række forhold, som kræver nærmere
afdækning mhp. evt. optimeret anvendelse. Eksempler herpå er:
•
•

Optimal udnyttelse af vandforsyning fra strategisk brandhane ved udlægning af 2 fødeslanger fra
samme brandhane
Mulig vandydelse ved anvendelse af 2 brandhaner på samme vandledning. Vandydelsen er ikke dobbelt, men den er antageligt større end for en brandhane
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Bilag 4 - Mødeplaner
Der findes i dag en række mødeplaner på særligt udvalgte objekter eller adresser, hvor der eksempelvis
er oplag af større mængder af brandfarlige væsker og/eller gasser, særlig historisk kulturarv og værdi,
større brandbelastning, mange mennesker samlet mv.
Udgangspunktet for disse objekter er, at der afsendes yderligere én udrykningsenhed og ofte taktisk
vandforsyning samt forstærket ledelsesstøtte ved eksempelvis bekræftet melding om bygningsbrand.
Tabel 1 er en oversigt over de nuværende mødeplaner, og i figur 1 ses den geografiske placering.
Adresse

Objekt

Antal
udrykningsenheder

Bemanding

Lyngby-Taarbæk Kommune
Dyrehavsbakken

Dyrehavsbakken

3 + slangetender

2+3+15

Dyrehaven 4

Eremitageslottet

3 + slangetender

2+3+15

Hummeltoftevej 183194

Frederiksdal Slot

3 + slangetender

2+3+15

Højskolevej 17-19

Frilandsmuseet

3 + slangetender

2+3+15

Nymøllevej m.fl.

Haldor Topsøe

3 + slangetender

2+3+15

Nybrovej 410

Marienborg

3 + slangetender

2+3+15

I.C.Modewegsvej m.fl.

Nationalmuseet

3 + slangetender

2+3+15

Raadvad 1-52

Raadvadområdet

3 + slangetender

2+3+15

Nybrovej 401

Sophienholm

3 + slangetender

2+3+15

Kongevejen 2-4

Sorgenfri Slot

3 + slangetender

2+3+15

Strandvejen 889-895

Strandmøllen A/S

3 + slangetender

2+3+15

Bernstorffsvej 20

Skt. Lucas Stiftelsen

3 + slangetender

2+3+15

Emiliekildevej 2

Sølyst

3 + slangetender

2+3+15

Jægersborg Alle 93

Bernstorff Slot

3 + slangetender

2+3+15

Jægersborg Alle 1

Charlottenlund Slot

3 + slangetender

2+3+15

Niels Andersens Vej 65

Gentofte Hospital

3

2+3+15

Vilvordevej 110

Ordrupgaardsamlingen

3 + slangetender

2+3+15

Ørehøj 2

Øregaard Museum

3 + slangetender

2+3+15

Gentofte Sø

Gentofte Sø

Båd fra Station Lyngby

Herlev Hospital

3

Gentofte Kommune

Herlev Kommune
Herlev Ringvej 75

2+3+15

Tabel 1 – Mødeplaner i Beredskab Østs dækningsområde.
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Figur 1 – Mødeplaner i Beredskab Østs område.
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Bilag 5 - Kategorisering af meldings- og hændelsestyper
I redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem (ODIN) er første meldings ordlyd registreret for alle alarmer modtaget fra alarmcentralen. Første meldings ordlyd er alarmcentralens
første melding til redningsberedskabet om, hvilket uheld der er sket. Alarm fra et automatisk brandsikringsanlæg overføres direkte til Beredskab Øst, og første meldings ordlyd er således ikke angivet for disse
alarmer.
For alle reelle alarmer er ydermere hændelsestypen angivet i ODIN. Hændelsestypen angiver årsagen til,
at der skal løses opgaver på skadestedet.
I det følgende er hhv. første meldings ordlyd og hændelsestype inddelt i fire kategorier: brand, redning,
miljø og diverse.
		
Første meldings ordlyd
Brand

Redning

Miljø

Diverse

Bål på gade

Min. forurening-v/FUH

Benzinudslip

Ass.-Drejestige

Brandalarm

FUH-brand i bil

Kemikalieuheld

Ass.-Redning

Brand andet

FUH-bil i vand

Oliespild

Ass.-A-sprøjte+Drejestige

Røg fra butik

FUH-Fastklemte bil

Spuling af gade

Ass.-Tankvogn

Røg fra bygning

FUH-Fastklemte/Brandfare bil

Forurening uheld

Ass.-A-sprøjte

Røg fra carport, fritliggende

FUH-Fastklemte Lastbil/
Bus

Ammoniakudslip

Ass.-A-sprøjte+Tankvogn

Røg fra etageejendom

FUH-Tilskadekomne>5

Forurening andet

Eftersyn

Røg fra kælder

AMB-FUH-Ambulance

Min. forurening-Kemikalieudslip

Eftersyn

Røg fra garage fritliggende

Redn.-Personpåkørsel
Tog

Min. forurening-Mindre
Spild

ISL-Forespørgsel

Røg fra industribygning

Redn.-Personpåkørsel
Tog Fastklemte (Person
under Tog)

Min. forurening-Oliefilm
på vand

Røg fra institution

Redn.-bygning/Højderedning

Str. forurening-Benzinudslip

Røg fra lejlighed

Redn.-Fastklemt, Maskine o.l.

Str. forurening-Kemikalieudsli

Røg fra mindre brand

Redn.-Jord-/Sandskred

Str. forurening-Olieudslip

Røg fra tag

Redn.-Mast/Højderedning

Røg fra trappe

Redn.-Sammenstyrtning

Røg fra udhus, fritliggende

Redn.-Silo/Brønd

Røg fra villa/rækkehus

Redn.-Skrænt

Bygn.brand-butik

Redn.-Tilskadekomne>5

Ild i bygning

Redn.-Drukneulykke
Havet

Bygn.brand-carport, fritliggende

Redn.-Drukneulykke
SØER -Å- HAVN
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Bygn.brand-etageejendom

Redning andet

Bygn.brand-garage, fritliggende

Elevatorstop

Bygn.brand-gård/fare
for dyr

Elevatorulykke

Bygn.brand-gård

Oversvømmelse

Ild i kælder

Springtæppe

Ild i Lejlighed

Skibsulykke

Bygn.brand-industribygning

Trafikulykke

Bygn.brand-institution
Bygn.brand-kolonihavehus
Bygn.brand-lejlighed
-- Ild i kælder
-- Ild i lejlighed
Bygn.brand-mindre
brand
Bygn.brand-sommerhus
Ild i tag
Bygn.brand-udhus/skur
o.lign., fritliggende
Bygn.brand-villa/rækkehus
Større affaldsoplag i det
fri-brand mere end 200
m2
Container i skur-brand
Container i det fri-brand
Container-mindre brand
Skraldespand i det fribrand
El-instal.-brand-anlæg i
det fri
El-instal.-brand-nedfaldne El-ledninger
-- EL-instal.-Brand-mindre
El-instal.-brand-transformatorstation
Gas-Gaslugt i bygning
Gas-Gaslugt i det fri
Gas-Ledningsbrud, ej
antændt
Gas-Gaslugt - eftersyn
Gas-brand i udsivende
Gas
Naturbrand-Halmstak
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Naturbrand-Hede/Klit
Naturbrand-Mark m/
Afgrøder
Naturbrand-Mark, Høstet
Naturbrand-Mindre
brand
Naturbrand-Skråning/
Grøft
Naturbrand-Skov/Plantage
-- Skorst.brand-Eftersyn
Skorst.brand-Hårdt tag
Brand-bil i det fri
-- Brand-Bil under tag
Brand-Tog, Godstog
Brand-Landbrugsredskab
Brand-Lastbil/Bus
Brand-MC/Knallert
Brand-Tog, Passagertog/
Letbane
Brand-Skib ved kaj/havnebassin
Brand-Skib på sø
Gasudslip
Defekt Gas/El
Gasulykke
Tabel 1 – Kategorisering af første meldings ordlyd i kategorierne brand, redning, miljø og diverse.

Hændelsestype
Brand

Redning

Miljø

Diverse

Overhængende fare for
brand

Trafikulykke

Større forurening

Ledningsbrud (gas, el,
vand)

Brand

Fastklemt ikke trafikuheld (Elevatorstop
o.l.)

Mindre forurening

Oversvømmelse/skybrud

Tordenvejr (Lynnedslag)

Drukneulykke/fare for
Drukneulykke

Forhøjet vandstand

Sammenstyrtningsulykke

Storm/orkan

Togulykke

Anden naturhændelse

Skibsulykke

Anden hændelse

Anden ulykke

Assistance til hjertestop

Tabel 2 – Kategorisering af hændelsestyper i kategorierne brand, redning, miljø og diverse.
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Bilag 6 - Pickliste
På de følgende sider vises et eksempel på picklistestrukturen i Beredskab Øst fra den østlige del af slukningsdistriktet for Station Gladsaxe.
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Gladsaxe
Øst
ANX1
ANX2
ANX3
ANX4
ANX5
ANX6
ANX7
ANX8
ANX9
ANXG
BABa
BADr
BADy
BAEs
BAME
BAMT
BAPl
BARe
BASD
BAST
BATa
BATi
BAty
BBBu
BBCa
BBEt
BBGa
BBGD
BBGå
BBIn
BBIS
BBIt
BBKo
BBLe
BBMi
BBSo

100000
Po101: Mindre UH tunnel
Po102: Mindre UH Korsør/Sprogø
Po103: Brand/Større ulykke tunnel
Po104: Brand Korsør/Sprogø
Po105: Større miljø-UH tunnel
Po106: Miljø-UH Korsør/Sprogø
Po107: Mindre UH V-bro banedel
Po108: Brand/Større ulykke tog V-bro
Po109: Miljø-UH V-bro banedel
Pol16 -- Prøve
Ass.-Båd
Ass.-Drejestige
Ass.-Dykker
Eftersyn
Ass.-Miljø, Trin I
Ass.-Miljø, Trin II
Ass.-Alarmeringsplan-iværksæt
Ass.-Redning
Ass.-A-sprøjte+drejestige
Ass.-Slangetender
Ass.-Tankvogn
Brand med tilskadekomst
Tyverialarm
Bygn.brand-Butik
Bygn.brand-Carport, fritliggende
Bygn.brand-Etageejendom
Bygn.brand-Garage, fritliggende
Bygn.brand-Gård/fare for dyr
Bygn.brand-Gård
Bygn.brand-Industribygning
Bygn.brand-Industribygn.-Særligt objekt
Bygn.brand-Institution
Bygn.brand-Kolonihavehus
Bygn.brand-Lejlighed
Bygn.brand-Mindre brand
Bygn.brand-Sommerhus
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LYV1
LYU2
LYT2
LYT1
LYS1
LYP2
LYP1
LYM2
LYM1
LYF1
GXV1
GXU2
GXS1
GXR1
GXP3
GXP2
GXP1
GXM2
GXM1
GXF1
GTS1
GTM1
GTK1
GTF1
BAV2
BAV1
BAU2
BAS1
BAP2
BAP1
BAM3
BAM2
BAM1
BAI1
BAF1
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BBUd
BBVi
BCAf
BCBy
BCFr
BCMi
BCSk
BEAn
BEEa
BEEk
BEEl
BEHo
BELe
BEMi
BETr
BEVi
BGiB
BGiF
BGLe
BGLu
BGUd
BHSs
BIEf
BIFo
BMFF
BMFK
BMFM
BMFO
BNHa
BNHe
BNMa
BNMH
BNMi
BNSk
BNSP
BPro

Gladsaxe
Øst

Bygn.brand-Udhus/skur o.lign., fritliggende
Bygn.brand-Villa/Rækkehus
Større affaldsoplag i det fri-Brand
Container i skur-Brand
Container i det fri-Brand
Container-Mindre brand
Skraldespand i det fri-Brand
EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri
Bygn.brand-Etageejendom-tag
Bygn.brand-Etageejendom-Kælder
Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed
Bygn.brand-højhus
EL-instal.-Brand-Nedfaldne el-ledninger
EL-instal.-Brand-Mindre
EL-instal.-Brand-Transformatorstation
EL-instal.-Brand-Vindmølle/mast
Gas-Gaslugt i bygning
Gas-Gaslugt i det fri
Gas-Ledningsbrud, ej antændt
Gas-Gaslugt – eftersyn
Gas-BRAND i udsivende gas
Serviceopgave
Eftersyn
ISL-Forespørgsel
Min. forurening-v/FUH
Min. forurening-Kemikalieudslip
Min. forurening-Mindre spild
Min. forurening-Oliefilm på vand
Naturbrand-Halmstak
Naturbrand-Hede/Klit
Naturbrand-Mark m/Afgrøder
Naturbrand-Mark, Høstet
Naturbrand-Mindre brand
Naturbrand-Skråning/Grøft
Naturbrand-Skov/Plantage
Prøve-Individuel prøve
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Gladsaxe
Øst
BPaa
BSEf
BSFA
BSFB
BSFG
BSFK
BSFO
BSHT
BSSt
BTBE
BTBF
BTBK
BTBP
BTBT
BTFM
BTFP
BTGo
BTLa
BTLB
BTLE
BTMC
BTMF
BTPa
BTSF
BTSK
BTSL
BTSS
BUge
BAAl
BAAn
BAao
BAAS
BAAT
FABz
FAGa
FAKl
FAKu

Påsejling
Skorst.brand-Eftersyn
Str. forurening-Ammoniakudslip
Str. forurening-Benzinudslip
Str. forurening-Gylleudslip
Str. forurening-Kemikalieudslip
Str. forurening-Olieudslip
Skorst.brand-Hårdt tag
Skorst.brand-Stråtag
Brand-Bil EL/Brint
Brand-Bil i det fri
Brand-Bil i P-kælder
Brand-Bil i P-hus
Brand-Bil under tag
Brand-Fly, Militært
Brand-Fly, Passagerer
Brand-Tog, Godstog
Brand-Landbrugsredskab
Brand-Lastbil/Bus
Brand-Lastbil/Bus El/Brint
Brand-MC/Knallert
Brand-Mindre Fly, Passagerer
Brand-Tog, Passagertog/Letbane
Brand-Større Fly, Passagerer
Brand-Skib ved kaj/havn
Brand-Skib på land/dok
Brand-Skib på sø
Prøve-Ugentlig prøve (ALLE)
Brandalarm
Brand Andet
Ass. til ophjælpning
Ass.-A-sprøjte
Ass.-A-sprøjte+tankvogn
Benzin udslip
Gas udslip
Klor udslip
Kemikalie uheld
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GXV1
GXU2
GXS1
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GTK1
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100000
Olie spild
Forurening uheld
Ammoniak udslip
Forurening andet
Flyulykke-Militært
Flyulykke-mindre fly, Passager
Flyulykke-Passager
Fly - standby 1/sikkerhedslanding
Fly - standby 2/sikkerhedslanding
Fly - standby 3/sikkerhedslanding
Flyulykke-Større fly, Passager
Redn.-Drukneulykke BASSIN
Redn.-Drukneulykke FJORD
Redn.-Drukneulykke HAVET
Redn.-Drukneulykke SØER– Å-HAVN
Redning Vand
FUH-Brand i bil
FUH-Bil i vand
FUH-Fastklemte BIL
FUH-Fastklemte/Brandfare BIL
FUH-Fastklemte LASBIL/BUS
FUH-Fastklemte/Brandfare LASTBIL/BUS
FUH-Fastklemt Letbane
FUH-Tilskadekomne>5

Alarm Gl. Lillebæltsbro/sammenstyrtning
Togulykke-Gods
Redn.-Personpåkørsel letbane

Redn.-Personpåkørsel Letbane Fastklemte
Togulykke-Passager
Redn.-Personpåkørsel tog
Redn.-Personpåkørsel tog Fastklemte
Redn.-Bygning/højderedning
Redn.-Drukneulykke, Havet/Fjorde
Redn.-Drukneulykke, Søer
Redn.-Drukneulykke

Gladsaxe
Øst
FAOs
FAUh
FAAm
FAAn
RAMi
RAMp
RAPa
RAS1
RAS2
RAS3
RASp
RDBa
RDFj
RDHa
RDSø
RDVa
RFBr
RFBV
RFFa
RFFB
RFFL
RFFS
RFLF
RFTi

RGLi
RJGo
RJLk

RJLu
RJPa
RJPk
RJPu
RPBy
RPD1
RPD2
RPDr

X X X
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Gladsaxe
Øst
RPFM
RPJo
RPMa
RPSa
RPSi
RPSk
RPTi
RXan
RXdg
RXel
RXes
RXeu
RXex
RXgu
RXos
RXst
RXte
SDFj
SDHa
SDSø
SFUH
STSA
STSH
STSK

100000
Redn.-Fastklemt, Maskine o.l.
Redn.-Jord-/Sandskred
Redn.-Mast/højderedning
Redn.-Sammenstyrtning
Redn.-Silo/Brønd
Redn.-Skrænt
Redn.-Tilskadekomne>5
Redning Andet
Defekt gas/el
El ulykke
Elevator stop
Elevator ulykke
Eksplosion
Gas ulykke
Oversvømmelse
Springtæppe
Terror
AMB-Drukneulykke Fjord
AMB-Drukneulykke HAVET
AMB-Drukneulykke SØER – Å - HAVN
AMB-FUH-Ambulance
Tilskadekomst-Arbejdsplads
Tilskadekomst-Hjem
Tilskadekomst-Øvrige
X

X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bilag 7 - Køretøjsoversigt
Station Ballerup
På Station Ballerup er der 1 holdleder samt 5 brandfolk (1+5) på døgnvagt (U1).
Der kan tilkaldes deltidsansatte brandfolk (1+5). Disse har en afgangstid på 5 min. (U2).
Kaldenavn

Betegnelse

Årgang

U1

U2

M1

Specialsprøjte

2016

4.000 l vand og 100 l skum. Frigørelsesværktøj. Højtryksslange. CAFS. Skæreslukker. 12 m redningstige. Springpude.
Generator.

1+3

-

S1

Drejestige

2020

32 m (23/12) 5 personers redningskurv.
Knækled og teleskoparm, længde ca 4,7
m. Vandkanon 1.900 l/min. Skaktredningsfunktion og marinebåre. Generator.

2

-

M2

Tanksprøjte

2014

5.000 l vand. 180 l skum og skumudstyr. 2
x højtryksslanger. Generator.

-

1+3

V1

Vandtankvogn

2016

7.000 l vand og 100 l skum og skumudstyr.
85 m hjælpeslange. Kombineret vand/
skumkanon 1.900 l/min. 5 tons elektrisk
frontspil.

2

[2]

V2

Vandtankvogn

2011

Hjælpeslange. Vandkanon på taget 1.900
l/min ydelse. Generator. Dyser med Road-bio til afrensning af kørebaner efter
f.eks. oliespild.

2

[2]

I1

Kemikalieberedskab

2011

7 Trellchem kemidragter med udstyr og
luft. 3 selvrejsende kar med samlet kapacitet 11.000 l. Rensetelte. Kemipumper.
Gnitfritværktøj. Generator.

2

[2]

F1

Følgeskadekøretøj

2015

Ekstra lang model, så den kan bruges som
reservekøretøj for I1. Materiel til brug ved
skadesreduktion og værdiredning bl.a.
dykpumper, vandstøvsuger, generator,
afdækningsmaterialer og el-håndværktøj,
plast- og afdækningsmateriel.

2

[1]

P1

Indsatsleder
BA

2018

BMW X3. Ledelsesværktøj f.eks. taktiske
og tekniske tavler, radioer, video til livestreaming, touchskærm til GIS samt øvrigt
IT.

ISL

-

P2

Indsatsleder 3

2012

Reserve indsatslederkøretøj.

-

-
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Station Gentofte
På Station Gentofte er der 1 holdleder samt 5 brandfolk (1+5) på døgnvagt (U1).

Kaldenavn

Betegnelse

Årgang

U1

U2

M1

Specialsprøjte

2017

4.000 l vand og 100 l skum. Frigørelsesværktøj. Højtryksslange. CAFS. Skæreslukker. 12 m redningstige. Springpude.
Generator.

1+3

-

S1

Drejestige

2016

30 m drejestige (23/12). 4 personers
redningskurv. Knækled og teleskoparm,
længde ca 4,7 m. Vandkanon 2 500 l/min.
Skaktredningsfunktion og marinebåre.
Generator.

2

-

K1

Redningskran

2019

18 tons meter kran, model HIAB. 2 tons
kranmonteret hydraulisk spil til eksempelvis lodrette løft på skråninger, udgravninger og i havnen. 3.500 kg kugleanhængertræk.

2

-

CON1

Brandslukningscontainer

2019

Rekvireres til elbil brande. 1.000 l/min
pumpe. Containeren fremføres af K1.

-

-

SARGT

Redningsbåd

2011

8,2 m lang og 2,8 m bred. 2X100 HK. Max
30 knob. Plads til 12 personer eller 1.800
kg. Redningsbåre og div. redningsudstyr.
Ligger på flydedok i Skovshoved Havn.

1+3

-

F1

Følgeskadekøretøj

2013

Oppustelig redningsbåd. Materiel til brug
ved skadesreduktion og værdiredning bl.a.
dykpumper, vandstøvsuger, generator,
afdækningsmaterialer og el-håndværktøj,
plast- og afdækningsmateriel.

1

-
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Station Gladsaxe
På Station Gladsaxe er der 1 holdleder samt 5 brandfolk (1+5) på døgnvagt (U1).
Der kan tilkaldes deltidsansatte brandfolk (1+5). Disse har en afgangstid på 5 min. (U2).

Kaldenavn

Betegnelse

Årgang

U1

U2

M1

Specialsprøjte

2016

4.000 l vand og 100 l skum. Frigørelsesværktøj. Højtryksslange. CAFS. Skæreslukker. 12 m redningstige. Springpude.
Generator.

1+3

-

S1

Drejestige

2020

32 m (23/12) 5 personers redningskurv.
Knækled og teleskoparm, længde ca 4,7
m. Vandkanon 1.900 l/min. Skaktredningsfunktion og marienbåre. Generator.

2

-

M2

Autosprøjte

2005

2.000 l vand. 50 l skum og skumudstyr. 2x
højtryksslange. Generator.

-

1+3

V1

Vandtankvogn

2016

7.000 l vand og 100 l skum og skumudstyr.
85 m hjælpeslange. Kombineret vand/
skumkanon 1.900 l/min. 5 tons elektrisk
frontspil.

2

[2]

R1

Redningsvogn
(tung redning)

2008

Særlig frigørelsesværktøj til brug ved lastbil, bus og tog. Redningsplatform. Paratech
afstivningsmateriel. Brøndredningsudstyr.
Ekstra lysmateriel. Kraftigt værktøj som
kædesave, motorskæreskiver m.m. Løftepuder på op til 56 T. Generator. Bjærgningsmateriel. 5 tons hydraulisk frontspil.

2

[2]

ATV

4X4 terrængående køretøj

2018

ATV på trailer (E1). Slukningsanlæg 22 l
vand. Førstehjælpsudstyr. Trailer til transport af materiel og båre.

**

**

F1

Følgeskadekøretøj

2013

Materiel til brug ved skadesreduktion og
værdiredning bl.a. dykpumper, vandstøvsuger, generator, afdækningsmaterialer og
el-håndværktøj, plast- og afdækningsmateriel.

1

[1]

P1

Indsatsleder
reserve

2018

BMW X3. Ledelsesværktøj f.eks. taktiske
og tekniske tavler, radioer, video til livestreaming, touchskærm til GIS samt øvrigt
IT.

[1]

-

P2

Ledelsesstøtte

2016

Ledelsesplatform bl.a. taktiske tavler, arbejdsstationer med GIS og skærme. 2 stk.
drone. På sigt brandslukningsrobot.

1

[1]
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Kaldenavn

Betegnelse

Årgang

Materiel

U1

U2

E2

Lysgiraf
(efterløber)

2020

Lysmast med et operationsområde på
4.500 m2. Drifttid på en tank ca. 210 timer.
Kan fungere som ekstra strømforsyning til
220V.

**

**

** Efterspændes et af de ovenstående køretøjer.
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Station Lyngby
På Station Lyngby er der 1 holdleder samt 5 brandfolk (1+5) på døgnvagt (U1).
Der kan tilkaldes deltidsansatte brandfolk (1+5). Disse har en afgangstid på 5 min. (U2).

Kaldenavn

Betegnelse

Årgang

U1

U2

M1

Specialsprøjte

2016

4.000 l vand og 100 l skum. Frigørelsesværktøj. Højtryksslange. CAFS. Skæreslukker. 12 m redningstige. Springpude.
Generator.

1+3

-

S1

Drejestige

2014

31,5 m redningskurv (23/12). Knækled og
teleskoparm, længde ca 4,5 m. Vandkanon
1.900 l/min. Skaktredningsfunktion og marinebåre. Generator.

2

-

M2

Tanksprøjte

2014

5.000 l vand. 180 l skum og skumudstyr. 2
x højtryksslanger. Generator.

-

1+3

V1

Vandtankvogn

2014

8.000 l vand og 100 l skum og skumudstyr.
85 m hjælpeslange. Kombineret vand/
skumkanon 1.900 l/min. 5 tons elektrisk
frontspil.

2

[2]

T1

Slangetender

2018

800 m A-slange til kørende udlægning.
Medbringer påhængspumpe E1.

2

[2]

T2

Slangetender

2001

Bruges primært til at trække EB1 redningsbåd og udstyr til overfladeredning. Medbringer bærbar pumpe (1.000 l/min) og
kan medbringe 400 m A-slange i kassette.

2

[2]

F1

Følgeskadekøretøj

2015

Materiel til brug ved skadesreduktion og
værdiredning bl.a. dykpumper, vandstøvsuger, generator, afdækningsmaterialer og
el-håndværktøj, plast- og afdækningsmateriel.

2

[1]

P1

Indsatsleder
LY

2018

BMW X3. Ledelsesværktøj f.eks. taktiske
og tekniske tavler, radioer, video til livestreaming, touchskærm til GIS samt øvrigt
IT.

ISL

-

P2

Indsatsleder 3

2008

Reserve indsatslederkøretøj.

-

-
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Kaldenavn

Betegnelse

Årgang

Materiel

U1

U2

SARLY

Redningsbåd

2005

4,7 m lang og 2 m bred. 60 HK motor. Max
17 knob. Maks. 6 personer eller 1.060 kg.

2

-

E1

Påhængspumpe

1997

2.400 l/min. Anvendes som en del af vandforsyningskonceptet på f.eks. Dyrehavsbakken.

**

**

** Efterspændes T2.
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Bilag 8 - Kvalitetssikring af læring, uddannelses- og
øvelsesaktivitet
Uddannelsestavle

På alle stationer er ophængt en uddannelsestavle. Tavlen er til for, at alle kan danne sig et overblik over
de øvelses- og uddannelsesaktiviteter, der skal afholdes inden for den kommende 3 ugers periode. Hver
mandag planlægger brandmester med underbrandmester den ikke udfyldte uge. På tavlen skrives, hvilke
øvelser der skal afholdes på de enkelte dage i løbet af ugen. Øvelserne tager udgangspunkt i de emner,
der indgår primært i A og B opgaverne i den faglige test. Såfremt, der er aktiviteter i uddannelseskalenderen den pågældende dag, går dette forud og erstatter henholdsvis formiddagens og/eller eftermiddagens øvelse, ligesom undervisning fra informations- og læringsdage også har fortrinsret.
Der skal på alle hverdage være planlagt 2 øvelser om dagen af ca. to timers varighed - en om formiddagen og en om eftermiddagen. Det er underbrandmester på de enkelte hold, der sørger for, at disse
øvelser bliver planlagt og afviklet hensigtsmæssigt, når der er tale om emner fra den faglige test. På
tavlen anføres, hvem der er ansvarlig for øvelsesafviklingen på den respektive dag. Afholdelse af øvelser,
der relaterer sig til emnerne i den faglige test, kan afvikles på mange måder, og bør i høj grad varieres.
Eksempelvis kan en indsatsøvelse, hvor A-delen om standardslangeudlægningen, kombinationsangreb,
skæreslukker og HT fint kombineres med B-delen om skæreslukkeren ved en efterfølgende gennemgang
af funktionalitet, sikkerhed, vedligeholdelse og lignende.
På tavlen skrives status på de forskellige øvelser, så der hurtigt kan dannes et overblik over, hvilke aktiviteter der er planlagt, så der kan afsættes den fornødne forberedelsestid til dette i løbet af arbejdsdagen.
Tavlerne skal løbende føres ajour og bør være en naturlig del af den daglige morgenbriefing. På tavlerne
findes et markeringssystem med farvede magneter:
•
•
•

Rød magnet – øvelsen er tildelt til instruktøren og forberedelsen er ikke påbegyndt
Gul magnet – øvelsen er ved at blive planlagt
Grøn magnet – øvelsen er klar til afholdelse

Det er instruktøren på hver øvelse, der sørger for at ændre status fra rød til gul og grøn.
Forud for en længerevarende ferie sørger underbrandmester for at planlægge længere frem, så der altid
er planlagt minimum 4 timers meningsfyldte uddannelsesaktiviteter på vagten, som er tilpasset holdets
behov. Underbrandmestrene på hvert hold er ansvarlige for, at der udarbejdes et system der sikrer, at
holdet kommer gennem alle emner til den faglige test mindst 2 gange om året.

Uddannelseskalender og prioritering af uddannelsesaktiviteter

Forud for et nyt kalenderår udarbejder tovholderen for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse en fælles uddannelseskalender for hele året. Uddannelseskalenderen indeholder en oversigt over obligatorisk
vedligeholdelsesuddannelse, informations- og læringsdage for Beredskab Øst samt afholdelsesdatoer for
holdlederuddannelsesdage, faglig samt fysisk test. Kalenderaktiviteterne indskrives i morgenbriefingerne
for alle stationer efter nærmere koordination. Uddannelseskalenderen betragtes af Beredskab Øst som
varsling af forskudt arbejdstid for Falcks mandskab. De nærmere detaljer herom aftales med Falcks områdeledelse. Eventuelle opklarende spørgsmål til disse aftaler fra brandmandskabet skal rettes direkte til
Falcks områdeledelse.
Uddannelseskalenderen suppleres med en oversigt over, hvad de enkelte øvelsesnumre dækker over
samt, hvilke indholdstemaer disse har. Uddannelsesaktiviteter, der fremgår af uddannelseskalenderen,
flyttes i udgangspunktet ikke, med mindre det er tvingende nødvendigt. Dette er af hensyn særligt til de
deltidsansatte, så der er mulighed for at planlægge deltagelse i obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse
på fremmede stationer, så kravet fra Beredskabsstyrelsen om 100 % deltagelse, kan opfyldes af alle. Alle
aktiviteter, der fremgår af uddannelseskalenderen, skal prioriteres højt, såfremt man er tilsagt at deltage.
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Ved efterfølgende ændringer udsendes en ny uddannelseskalender i hele organisationen, og den øvelsesansvarlige sikrer sig, at tilførte rettelser indarbejdes. Ansatte i Beredskab Øst skal i videst muligt omfang
deltage i alle læringsdage, da der på flere af dagene planlægges obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse
for brandmestergruppen samt funktionsbestemt efteruddannelse af indsatsledere. Uddannelsesmyndigheden (Beredskab Øst) skal ved årsskiftet træffe afgørelse om det videre forløb for personale, som ikke
har gennemført ovenstående obligatoriske uddannelser.

Kvalitetssikring af øvelsesaktivitet

Til alle obligatoriske vedligeholdelsesøvelser udarbejdes der en læreplan, og dertilhørende undervisningsmateriale. I øvelsesplanen for året fremgår det, hvem der er ansvarlig for udarbejdelse af dette materiale. Dette arbejde koordineres i arbejdsgruppen for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse, og kan
indbefatte andre end gruppens deltagere, af hensyn til særlig viden og kompetencer.
Øvelsesmaterialet skal være klar mindst 14 dage før øvelsen skal afvikles. Øvelsesmaterialet er først
klart, når det er lavet grundigt nok til, at andre kan afholde øvelsen ud fra den øvelsesbeskrivelse, der er
lavet. Alt materiale lægges på delepunktet under \\beros-p01\Beros-Data\Inspektørgruppen\Intern uddannelse og læring\De 12 årlige vedligeholdelsesøvelser i relevant år. Hele eller dele af materialet lægges ligeledes på www.uddannelse.beros.dk. Efter hver øvelse skal der evt. ske en nødvendig tilpasning,
ligesom evaluering af øvelser og feedback skal sikres indarbejdet, hvis øvelsen efterfølgende skal afvikles
på andre stationer. Feedback sker til den ansvarlige øvelsesplanlægger.
Den lokale øvelsesplanlægger sørger for at koordinere, hvem der er instruktør på de obligatoriske vedligeholdelsesøvelser på egen station mindst 2 måneder frem - alternativt for hele året. Den øvelsesansvarlige på den enkelte station bestiller øvelsesrekvisitter og booker lokaler, udstyr mv. samt sikrer, at morgenbriefingen er opdateret. Afbrydes man i en øvelse pga. operative opgaver, skal den resterende del af
øvelsen afvikles, selv om afviklingen strækker sig ind i beredskabstiden. Såfremt øvelsen må udskydes til
næste vagt, så skal der straks sikres, at dette planlægges i morgenbriefingen, uddannelsesmaterialer er
tilgængelige samt evt. ny instruktør informeres herom.
I udgangspunktet er det den Beredskab Øst ansatte, der er instruktør på øvelserne - gerne suppleret
af underbrandmesteren fra Falck som hjælpeinstruktør. På lørdage kan underbrandmestre eller deltidsholdledere, der tidligere har deltaget i øvelsen, afvikle denne som instruktør såfremt, at de rette
kompetencer er tilstede hos instruktøren. Alle, der skal være instruktører eller hjælpeinstruktører på
brandhusøvelser, skal samles til en instruktørsession, inden brandhusøvelserne begynder. Alle bliver her
informeret om formålet med den enkelte øvelse, og sikkerhedsprocedurerne vil blive gennemgået, for at
sikre en ensartet øvelsesafvikling med et højt sikkerhedsniveau. Der skal være en gennemgående person,
der sørger for den samlede instruktørbesætning og kontakt til afholdelsesstedet for brandhusøvelserne.

Kompetencelog

I Beredskab Øst gennemfører fuldtidsansatte 39 timers obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse, og deltidsansatte gennemfører 31 timers obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse. Alle brandfolk skal forud for
øvelsesdeltagelse registrere, hvilke dage de deltager i årlig obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse. Denne registrering giver instruktøren mulighed for at få overblik over deltagerantal og derved muligheden
for at sikre den nødvendige instruktørkapacitet mv. Efter endt øvelsesafvikling registrerer instruktøren
deltagerne i loggen, så det tilsikres, at alle har efterlevet den af Beredskabsstyrelsen obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse. Loggen giver ligeledes medarbejderen mulighed for selv at have overblik over, at
minimumskravene efterleves.

Beredskab Øst

- Bilag - Plan

for redningsberedskabet

2022-2025

70

Bilag 9 - Faglig og fysisk test
Faglig test

Beredskab Øst prioriterer, at de fuldtidsansatte brandfolk, deltidsbrandfolk samt områdereddere, der har
vagt på førsteudrykningen, har så gode muligheder for at øve og træne i hverdagen, således at Beredskab Øst til enhver tid er i stand til at levere et højt beredskabsfagligt niveau. Et naturligt aspekt i dette
arbejde er afholdelsen af faglige tests, der kan være med til at synliggøre, at den enkelte er på et fagligt
niveau, hvor vedkommende mestrer de færdigheder, man med rette kan forvente af en fuldtidsansat
brandmand med sit virke i Beredskab Øst. I 2019 blev de faglige tests afholdt for første gang. Formålet
med den faglige test er altså primært at vurdere, om brandmanden har et forventeligt fagligt niveau
samt, hvor godt brandmanden kan de grundlæggende færdigheder, men testens formål er sekundært
også at evaluere, om beredskabets daglige øvelsesaktiviteter er skruet sammen på en sådan måde, at
Beredskab Øst får maksimalt ud af den øvelses- og træningstid, der som udgangspunkt er til rådighed på
hver vagt.
Den faglige test følger den opbygning, som er kendt fra funktionsuddannelse indsats. De tre prøvedele
gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Del A er en praktisk opgave, der tager afsæt i de standardudlægninger, som Beredskab Øst benytter. Denne del bedømmes som bestået/ikke bestået. Del B er en
kombineret praktisk og teoretisk opgave, der er knyttet til en eller flere specifikke færdigheder. Nogle
af B-opgaverne er kendt fra funktionsuddannelse indsats, andre er knyttet til det, som Beredskab Øst
har valgt at kalde supplerende brandmandsuddannelse Beros, herunder specialberedskaber. Den supplerende brandmandsuddannelse dækker over det udstyr og de færdigheder, som der arbejdes med i
Beredskab Øst, men som ligger uden for funktionsuddannelse indsats. Del C er en teoretisk opgave, der
indeholder 12 mundtlige spørgsmål. Disse spørgsmål vil dels være knyttet til viden fra funktionsuddannelsen, men vil også bestå af dele fra supplerende brandmandsuddannelse Beros, herunder spørgsmål
knyttet til det eller de operative forhold, instrukser samt vejledninger. Den faglige test bliver afholdt med
repræsentanter fra Falcks områdeledelse og Beredskab Øst. Der er ingen fælder i den faglige test, og der
er grundlæggende tale om færdigheder knyttet til materiale fra funktionsuddannelsen samt den supplerende brandmandsuddannelse Beros. Den faglige test i 2019 har vist, at Beredskab Øst har nogle dygtige
brandfolk, og forløbet har samtidig været med til at sikre, at der arbejdes så effektivt som muligt med læring i hverdagen. Både Falcks områdeledelse og Beredskab Øst har været tilfredse med formen, og testen
bliver derfor en årlig tilbagevendende begivenhed, der internt såvel som eksternt synliggør den kvalitet,
som Beredskab Øst forventer af brandmandskabet.

Fysisk test

Hvert år skal alle ansatte gennemføre en fysisk test. Testen er til for at sikre, at alt operativt mandskab
har en fysik, der sætter dem i stand til at løse almindelige opgaver, der relaterer sig til arbejdet i beredskabet. Testen er opbygget med en indledende konditionsdel, umiddelbart herefter afvikles der en styrke-/udholdenheds del og der afsluttes med en funktionstest, hvoraf alle tre dele skal bestås.
Konditionstesten består af:
•

Løb (2.200 m på 12 minutter) eller - roning (2.000 m, tid afhængig af vægt og alder)

Styrketesten består af:
•
•
•
•

90 sekunder statisk ryg
20 mavebøjninger
15 armstrækninger
90 sekunder statisk ben
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Funktionstest består af:
•
•
•
•
•

Gang med 2 B-kurve - 100 m
25 mukkertslag
25 m træk med byrde på 70 kg
Gang til 4. sal
Ophalning af 5 B-slanger

Ved afvikling af testen er der ekstern bedømmelse på. Derved sikrer Beredskab Øst, at alle øvelserne udføres korrekt. Derudover giver de eksterne bedømmere feedback til den enkelte, såfremt at der er områder, hvor vedkommende med fordel bør forbedre sig.
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Bilag 10 - Niveauinddelt skadestedsevaluering
De skadestedsevalueringer, som Beredskab Øst udarbejder, forholder sig grundlæggende til brandforløbet samt beredskabets håndtering af hændelserne.
Evalueringspunkterne bliver operationaliseret gennem øvelsesudvikling og øvelseskvalificering, gennem
opdatering af planer og koncepter samt i forhold til indkøb af nyt udstyr. Fælles for anvendelsen af evalueringer er, at Beredskab Øst kan tegne en direkte sammenhæng mellem evalueringsrapporternes centrale pointer og konkrete ændringer i brandfolkenes hverdag. En sådan systematisk tilgang kræver ressourcer og opfølgning, men er samtidig et eksempel på, hvordan man kan skabe sammenhæng mellem de
faktiske operative indsatser, og beredskabets forebyggende såvel som afhjælpende aktiviteter.
Den eksisterende beredskabsfaglige forskning viser, at der er udfordringer i forhold til at arbejde med
læring knyttet til den beredskabsfaglige profession. Den hidtidige forskning har eksempelvis vist, at det
i hovedparten af hændelserne alene er indsatspersonel, der deltager i en konkret operativ indsats, der
trækker læring ud af en hændelse. Endvidere viser forskning, at den dominerende læring blandt brandfolk primært består i, at folkene får en ”getting the feel of it”, hvilket sker gennem personlig erfaring og
historiefortælling, egne erfaringer og tavs viden. Det bliver derved vanskeligt at overføre læring fra operative hændelser ind i beredskabsorganisationen.
For at kunne lykkes med at fastholde læringsperspektivet er det afgørende, at der bliver skabt et miljø af
tillid og åbenhed. Hvor kontrolevalueringer typisk leder til, at man viser sine bedste sider og skjuler sine
dårlige, så forudsætter læringsevalueringer en åben og tillidsfuld fremlægning af især ens svage sider, da
det er her, læringspotentialet er størst. Beredskab Øst har adresseret denne udfordring ved at arbejde
fokuseret med evalueringer af operative indsatser. I Beredskab Østs evalueringskoncept arbejdes der
med tre niveauer, hvilke er beskrevet i nedenstående tabel.
Niveau 1:
Hverdagsevaluering

Niveau 2:
Fokusevaluering

Niveau 3:
Skadestedsevaluering

Fokus

Hverdagsindsatser

Tendenser

Skabelse af ny viden

Omhandler

Koncepter og værktøjer

Koncepter og værktøjer

Praksis

Målgruppe

Brandmandskabet

Holdleder/ indsatsleder

Holdleder/ indsatsleder

Tabel 1 – Niveauinddeling af indsatsevaluering.

I Beredskab Øst arbejdes der ud fra en bred definition af evaluering, der rummer mulighed for at udfordre de grundlæggende antagelser, regler og procedurer for dermed at øge effektiviteten af en indsats i
fremtiden.
Evalueringer i Beredskab Øst vil ofte være bundet op på en specifik operativ indsats. Imidlertid kan evalueringen også være rettet mod en given praksis på tværs af indsatser og hændelser (tematisk evaluering).
En ting er at sige, at man vil gøre noget anderledes, men det bliver straks mere interessant at konkretisere, hvordan man vil gøre noget anderledes. I Beredskab Øst ønskes det at udfordre den dominerende
mundtlighed i den beredskabsfaglige profession. Det gøres gennem systematikken i metoder samt ved at
styrke en højere grad af skriftlighed, der gør det muligt at ”læse” evalueringer på tværs af hændelser.
Et konkret eksempel på dette er evalueringen, der blev udarbejdet efter branden på Dyrehavsbakken
i 2018. Her var der flere indikationer på, at brandfolk og holdlederne kun i ringe grad havde dialog om
effekten af slukningsmetodik, og der var ligeledes eksempler på slukning, hvor de enkelte brandfolk med
fordel kunne have gennemført mere effektiv slukning. Dette resulterede i en evalueringsrapport, hvor
de enkelte elementer blev formidlet til de enkelte brandfolk. Denne løsning på kort sigt blev suppleret af
øvelsesaktivitet, der året efter blev en del af den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse. Vedligeholdelsesøvelsen blev endvidere gjort offentlig, så andre beredskaber kunne hente øvelsesmaterialet ned
digitalt og anvende det lokalt.
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Evalueringen af branden på Dyrehavsbakken er blot et eksempel, men det anskueliggør det absolut væsentligste, nemlig at evalueringsrapporterne i sig selv kun er halvdelen af arbejdet. Den egentlige formidling og den faktiske operationalisering er afgørende. I den forbindelse er det et opmærksomhedspunkt,
at alle medarbejdergrupper bliver inkluderet i evalueringerne, dels gennem information- og læringsdage,
dels gennem systematisk formidling og undervisning på baggrund af de gennemførte evalueringer. I den
forbindelse er Beredskab Øst opmærksom på at undgå, at evalueringer bliver en poleret ledelsesfortælling. Beredskab Øst ønsker med åbenhed og ærlighed at understøtte tillid i evalueringsarbejdet, og som
det fremgår af de offentliggjorte evalueringer, har ønsket været at skabe et så retvisende billede, som
det er muligt.
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Bilag 11 - Robusthedsanalyse fra Implement
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• Vandtankvogne

• Slangetender

• Stiger

• Redningsvogne

• Miljøkøretøjer

• Slukkende enheder

Analysen er lavet for følgende køretøjskategorier:

Det er kun stationer inden for det givne område som bidrager til
dimensioneringen. En fuld liste over hvilke stationer dette indebærer kan
ses sidst i præsentationen.

Analysen dækker området som det ses på kortet til højre.

Analysen tager udgangspunkt i Beredskab Øst med ressourcer
tilgængelig fra de omkringliggende beredskaber medregnet.

Denne robusthedsanalyse er en fortsættelse af tidligere samarbejde
mellem Forsvarsministeriet og Implement Consulting Group. Analysen
har til formål at afdække, hvilke områder af Nordsjælland, som
forskellige køretøjstyper kan nå indenfor et givet tidsinterval.

Opgavebeskrivelse

Analysen dækker området inden for en
bounding box givet af koordinaterne:
55.35N, 56.13N, 11.90E og 12.70E

Robusthedsanalysen dækker et afgrænset udsnit af Nordsjælland

2

3

GEOSPATIALE
KORT
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40 minutter

10 minutter

50 minutter

20 minutter

60 minutter

30 minutter

Antal slukkende enheder der kan være fremme på det givne
tidsinterval

Slukkende enheder dækker
auto- og tanksprøjter, og er
dimensioneret på antal
holdledere tilgængelig på
stationen.

4
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40 minutter

10 minutter

50 minutter

20 minutter

60 minutter

30 minutter

Antal miljøkøretøjer der kan være fremme på det givne tidsinterval

Miljøkøretøjer dækker
brand/miljøkøretøj, CBRNkøretøj, HazMat-køretøj,
kombinationsvogn og
miljøcontainer.

5
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40 minutter

10 minutter

50 minutter

20 minutter

60 minutter

30 minutter

Redningsvogne dækker
redningsvogne og andet
redningskøretøj.

Antal redningsvogne der kan være fremme på det givne tidsinterval

6
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40 minutter

10 minutter

50 minutter

20 minutter

60 minutter

30 minutter

Antal stiger der kan være fremme på det givne tidsinterval

Stiger dækker over
drejestiger og redningslift.

7
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40 minutter

10 minutter

50 minutter

20 minutter

60 minutter

30 minutter

Antal slangetender der kan være fremme på det givne tidsinterval

Slangetender hører under
kategorien
vandtransportenheder.

8
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40 minutter

10 minutter

50 minutter

20 minutter

60 minutter

30 minutter

Vandtankvogne hører under
kategorien
vandtransportenheder.

Antal vandtankvogne der kan være fremme på det givne tidsinterval

9
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40 minutter

10 minutter

50 minutter

20 minutter

60 minutter

30 minutter

Slukkende enheder dækker
auto- og tanksprøjter og er
dimensioneret på antal
holdledere tilgængelig på
stationen. Kortene har
ressourcer medregnet fra
alle stationer på Sjælland og
en fuld liste kan ses i
slutningen af
præsentationen

Slukkende enheder på hele Sjælland, med ressourcer fra stationer
placeret på Sjælland

10

Beredskab Øst

- Bilag - Plan

for redningsberedskabet

2022-2025

86

40 minutter

10 minutter

50 minutter

20 minutter

60 minutter

30 minutter

Slukkende enheder dækker
auto- og tanksprøjter og er
dimensioneret på antal
holdledere tilgængelig på
stationen. Kortene har
ressourcer medregnet fra
alle stationer på Sjælland
undtaget
Beredskabsstyrelsen
Hovedstaden og
Beredskabsstyrelsen
Sjælland

Slukkende enheder på hele Sjælland, med ressourcer fra stationer
placeret på Sjælland undtaget Beredskabsstyrelsen

11
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• Alle stationer er ved hjælp af
udrykningsdataet beriget
med en gennemsnitslig
afgangstid, som medregnes
i det tidsinterval der er
illustreret på de geospatiale
kort
• Der er filtreret på
køretøjstyperne i den givne
kategori i samarbejde med
Beredskab Øst for at give et
mere retvisende billede af
ressourcer

• Køretøjskategorien er brugt
til at filtrere for de specifikke
typer, der er generet kort
over

• Liste over køretøjer i det
danske beredskab

• Liste over aktive stationer i
Danmark og deres
geografiske placering

• Kun stationer inden for det
ønskede geografiske
område er brugt

Køretøjsliste:

Stationer:

Datagrundlag

• De faktiske udrykningstider
er brugt som validering af
modellen

• Listen indeholder geografisk
lokation på skadested samt
responstid for det enkelte
køretøj

• Aflyste alarmer er taget fra

• Liste over udrykninger i
Danmark i 2020 på
køretøjsniveau

Udrykninger:

Data til analysen er udleveret af Beredskabsstyrelsen

12
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Tager ikke højde for andre udrykninger, der
kan betyde en udrykning tager starter i et
andet sted end stationen.

Indeholder ingen kompleks trafik model eller
antagelser om forskel på dag og nat i
fremkommelighed.

Tager højde for acceleration og deacceleration
fra tunge udrykningskøretøjer.

Tager højde for statisk median response tid fra
alarm til afgang for alle stationer baseret på
2020 rapportering.

Ignorer trafikregulering (lyskurver).

Tager højde for realistiske tophastigheder* for
udrykningskøretøjer.

Respektere det danske vejnet med næsten
komplet dækning.

ANTAGELSER

PERFORMANCE

3:18
4:40
6:35
59:13

50%-percentil
75%-percentil
Max

52:30

5:29

3:28

2:06

0:00

3:27

4:17

24.515

Model

53:32

2:21

1:20

0:41

0:00

3:36

2:17

24.515

Absolut
Gennemsnitlig fejl

13093,03%

53,10%

32,46%

15,50%

0,00%

201,31%

47,58%

24515

Forskel i
%

Udrykninger på mere end 60 minutter i enten faktisk eller forventet tid er
sorteret fra i analysen.

0:07

25%-percentil

4:38

5:43

24.515

Minimum

Standardafvigelse

Gennemsnit
(minutter)

Antal

Sandhed
(2020)

Modellen er repræsentativ for en normal dag, med lav-moderat trafik og hvor
udrykningen tager udgangspunkt i stationen.

Modellen er generelt optimistisk. Dette er helt forventeligt, eftersom de to
sværeste antagelser at behandle (trafik og udrykninger der starter væk fra
stationen) begge resultere i bias i retning af længere kørsel (som vi overser).

Performance målt ved at tage udgangspunkt i 24.805 faktiske udrykninger i
2020. Disse udrykninger er knyttet til en station og et ulykkessted. Distancen fra
station til ulykkessted estimeres via A*-algoritmen, hvorefter der beregnes den
forventede kørselstid fra stationen til ulykken. Denne kan så sammenholdes
med den faktiske tid.

Geospatial Analyse – Antagelser og Performance
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Fredensborg
Glostrup Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør Kommune
Hvidovre Kommune

Frivilligstation Nordsjælland

Glostrup Brandstation

Helsingør

Hornbæk

Hvidovre Brandstation
Københavns Brandvæsen
Hovedbrandstationen
Københavns Brandvæsen St.
Christianshavn
Københavns Brandvæsen St.
Fælledvej
Københavns Brandvæsen St.
Tomsgården
Københavns Brandvæsen St.
Vesterbro
Københavns Brandvæsen St.
Østerbro
Københavns Kommune

Københavns Kommune

Københavns Kommune

Københavns Kommune

Københavns Kommune

Københavns Kommune

Helsingør

Frivillig station Helsingør

Helsingør Kommune

Espergærde
Frederiksberg Kommune

Dragør Kommune

Dragør Brandstation

Frederiksberg Brandstation

Høje-Taastrup Kommune

Kommune

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden

Station

Roskilde
Frederikssund Kommune
Køge
Køge
Køge
Lyngby-Taarbæk Kommune

Station Køge
Station Køge (frivillige)
Station Lellinge
Station Lyngby

Frederikssund Kommune

Station Højager (Frivillig)

Station Jægerspris

Hillerød Kommune

Station Hillerød

Station Jyllinge

Gribskov Kommune

Station Helsinge

Hørsholm

Greve Kommune

Station Hørsholm

Gladsaxe Kommune

Furesø

Station Furesø (Frivillig)

Station Greve

Halsnæs

Station Frederiksværk

Station Gladsaxe

Frederikssund

Station Frederikssund

Gribskov Kommune

Fredensborg

Station Fredensborg

Gentofte Kommune

Furesø Kommune

Station Farum

Station Gilleleje

Egedal Kommune

Station Egedal (Frivillig)

Station Gentofte

Rudersdal

Ballerup Kommune

Station Ballerup
Station Birkerød

Allerød Kommune

Kommune

Station Allerød

Station

Liste over stationer hvis ressourcer er medregnet til dimensioneringen
på de geospatiale kort over Nordsjælland
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Frederikssund
Solrød Kommune
Egedal Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Helsingør Kommune
Tårnby Kommune

Station Slangerup

Station Solrød

Station Stenløse

Station Tåstrup

Tikøb

Tårnby Brandvæsen

Roskilde Kommune

Station Roskilde
Frederikssund

Rudersdal Kommune

Station Nærum

Station Skibby

Dragør Kommune

Kommune

Station Magleby

Station

Liste over stationer hvis ressourcer er medregnet til dimensioneringen
på de geospatiale kort over Nordsjælland
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Slagelse Kommune
Faxe Kommune
Faxe Kommune
Frederiksberg Kommune
Helsingør
Holbæk Kommune
Fredensborg
Næstved Kommune
Glostrup Kommune
Kalundborg
Faxe Kommune
Helsingør Kommune

Falck Skælskør

Faxe

Faxe - Frivillige

Frederiksberg Brandstation

Frivillig station Helsingør

Frivillige i Holbæk

Frivilligstation Nordsjælland

Fuglebjerg

Glostrup Brandstation

Gørlev

Haslev

Helsingør

* Ressourcer fra denne station er ikke en del af kortene på slide 11

Helsingør Kommune

Espergærde

Odsherred

Lumsås

Næstved

Nykøbing

Mørkøv

Københavns Kommune

Næstved Kommune

Odsherred

Holbæk

Københavns Kommune

Københavns Kommune

Københavns Kommune

Københavns Kommune

Lejre Kommune

Kalundborg

Kalundborg
Kirke Hyllinge
Københavns Brandvæsen St.
Christianshavn
Københavns Brandvæsen St.
Fælledvej
Københavns Brandvæsen St.
Tomsgården
Københavns Brandvæsen St.
Vesterbro
Københavns Brandvæsen St.
Østerbro

Hvidovre Kommune

Lejre

Hvidovre Brandstation

Hvalsø

Helsingør Kommune

Hornbæk

Beredskabsstyrelsen Sjælland*

Næstved Kommune

Holbæk

Holbæk

Kommune

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden* Høje-Taastrup Kommune

Station
Næstved Kommune

Odsherred

Kommune
Herlufmagle

Asnæs

Station

Liste over stationer hvis ressourcer er medregnet til dimensioneringen
på de geospatiale kort over hele Sjælland
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Sorø
Slagelse
Kalundborg Kommune
Sorø
Allerød Kommune
Ballerup Kommune
Rudersdal
Egedal Kommune
Furesø Kommune
Fredensborg
Frederikssund
Halsnæs

Ruds Vedby

Slagelse Brandvæsen

Snertinge

Sorø

Station Allerød

Station Ballerup

Station Birkerød

Station Egedal (Frivillig)

Station Farum

Station Fredensborg

Station Frederikssund

Station Frederiksværk

Ringsted Kommune

Ringsted
Ringsted

Kalundborg

Reersø

Ringsted - Frivillige

Vordingborg

Kommune

Præstø

Station

Gribskov Kommune
Hillerød Kommune
Stevns Kommune
Frederikssund Kommune
Hørsholm

Station Helsinge
Station Hillerød
Station Hårlev
Station Højager (Frivillig)
Station Hørsholm

Station Lyngby

Station Lellinge

Lyngby-Taarbæk Kommune

Køge

Køge

Køge

Station Køge
Station Køge (frivillige)

Frederikssund Kommune

Station Jægerspris

Roskilde

Greve Kommune

Station Greve

Station Jyllinge

Gladsaxe Kommune

Gribskov Kommune

Station Gilleleje
Station Gladsaxe

Gentofte Kommune

Furesø

Kommune

Station Gentofte

Station Furesø (Frivillig)

Station

Liste over stationer hvis ressourcer er medregnet til dimensioneringen
på de geospatiale kort over hele Sjælland
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Frederikssund
Solrød Kommune
Stevns Kommune
Egedal Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Slagelse
Helsingør Kommune
Holbæk Kommune
Tårnby Kommune
Holbæk
Vordingborg Kommune

Station Slangerup

Station Solrød

Station St. Heddinge

Station Stenløse

Station Tåstrup

Stationsområde Korsør

Tikøb

Tuse Næs

Tårnby Brandvæsen

Tølløse

Vordingborg

Roskilde Kommune

Station Roskilde
Frederikssund

Rudersdal Kommune

Station Nærum

Station Skibby

Dragør Kommune

Kommune

Station Magleby

Station

Liste over stationer hvis ressourcer er medregnet til dimensioneringen
på de geospatiale kort over hele Sjælland
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Bilag 12 - Indkvartering og forplejning
Kapacitet og lokationer
Det er Beredskab Østs overbevisning, at de fleste nødstedte personer kun i mindre grad benytter sig
af de tilbud om indkvartering og forplejning, som stilles til rådighed i beredskabssituationer. Det viser
tidligere erfaringer, og endvidere ses, at det oftest er gennemrejsende i dækningsområdet, der benytter
disse faciliteter, hvorimod beboere i ejerkommunerne finder alternative muligheder.
Beredskab Øst vurderer, at når det drejer sig om en mindre mængde personer (0 - ca. 50), vil der blive
trukket på ledig kapacitet på hoteller, vandrehjem og ejerkommunernes plejecentre, såfremt der er ledig
kapacitet. Er dette ikke tilfældet, vil ejerkommunernes § 25 planer iværksættes.
Drejer det sig om en større hændelse med en større mængde personer (50 - 3000), vil der blive trukket
på ejerkommunernes indkvartering og forplejningsplaner, jf. § 25 planen for den respektive kommune.
Er kapaciteten ikke tilstrækkelig i den enkelte kommune, er ejerkommunerne indforstået med at hjælpe
hinanden og derved opnå en højere kapacitet.
Der er i ejerkommunerne ikke et større lager af udstyr til indkvarterings- og forplejningsopgaven, men jf.
kommunernes § 25 planer er der lavet indkøbsaftaler med lokale leverandører som f.eks. Ikea, JYSK osv.
Forplejning på indkvarteringsstederne varetages af de private og kommunale aktørers personale på de
steder, der benyttes til indkvartering. Derved kan køkkenfaciliteter, såsom cafeteria, skolekøkkener mv.,
benyttes, og der kan som udgangspunkt etableres akut forplejning de første 24 timer. Som udgangspunnkt er borgerne selv ansvarlige for forplejningen via skolekøkkener osv. efter de første 24 timer, men dette vurderes løbende individuelt af de lokale beredskabsstabe i de respektive kommuner.
Er der behov for nødplejehjemspladser, er dette ligeledes beskrevet i kommunernes sundhedsberedskabsplaner, og der kan trækkes på disse kapaciteter efter aftale.
Er der yderligere behov for personale på indkvarterings- og forplejningsstederne, har Beredskab Øst en
samarbejdsaftale med Hovedstadens Beredskabs frivillige, jf. beredskabslovens § 13, stk. 1, som kan understøtte kommunerne ved denne type hændelse.
Beredskab Øst vurderer på baggrund af følgende analyse derfor, at kapaciteten må vurderes til at være
tilstrækkelig.

Kapacitetsoverblik over kommunernes indkvarterings- og forplejningssteder
Ballerup Kommune
Indkvarteringssted

Beskrivelse

Adresse

Balleruphallen

Baltorpskolen,
afdeling Rugvænget

Rugvænget 10,
2750 Ballerup

600 personer

Hedegårdshallen

Hedegårdsskolen

Magleparken 8,
2750 Ballerup

600 personer

Skovlundehallen

Skovlunde Skole,
afdeling Nord

Lundebjerg 72,
2740 Skovlunde

600 personer

Måløvhallerne

Ny og Gammel Hal, hvor
Gammel Hal prioriteres
først

Måløv Hovedgade 50,
2670 Måløv

Beredskab Øst
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Kapacitet

1.200 personer
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Gentofte Kommune
Indkvarteringssted

Beskrivelse

Adresse

Kapacitet

Kildeskovshallen

Hallerne

Adolphsvej 25,
2820 Gentofte

1.500 personer

Gentofte Sportspark

Hallerne

Ved Stadion 10,
2820 Gentofte

1.500 personer

Indkvarteringssted

Beskrivelse

Adresse

Enghavegård Skole

Store festsal på Blaagaard,
samt den store boldsal og
idrætssalene på Blaagaard
tages i brug i nævnte rækkefølge

Mørkhøj Parkalle 3,
2860 Søborg

Gladsaxe Idrætshaller

Idrætshal 1, rum i kælderen samt hal 2

Vandtårnsvej 55,
2860 Søborg

Bagsværd Skole

Lokale boldhallen, spejlsalen, samlingssalen og klasseværelser

Bagsværd Hovedgade 62,
2880 Bagsværd

Beskrivelse

Adresse

Gladsaxe Kommune
Kapacitet
700 personer

1.500 personer
500 personer

Herlev Kommune
Indkvarteringssted

Kapacitet

Herlev Hallerne

Tvedvangen 198,
2730 Herlev

900 personer

Kildegårdshallen

Dildhaven 40,
2730 Herlev

360 personer

Medborgerhuset

Herlevgårdsvej 18-20,
2730 Herlev

140 personer

Lyngby-Taarbæk Kommune
Indkvarteringssted

Beskrivelse

Adresse

Virumhallen

2 haller

Geels Plads 40,
2830 Virum

Engelsborghallen

1 stor og 1 lille hal

Engelsborgvej 93,
2800 Kongens Lyngby

Beredskab Øst
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Kapacitet
1.000 personer
800 personer

95

Relateret document 3/3

Dokument Navn:

Udtalelse
Beredskabsstyrelsen.pdf

Dokument Titel:

Udtalelse
Beredskabsstyrelsen

Dokument ID:

4163779

Dokument Navn:

Økonomisk rapportering for 3 kvt 2021.pdf

Dokument Titel:

Økonomisk rapportering for 3 kvt 2021

Dokument ID:

4186251

Placering:

Emnesager/Økonomisk Rapportering
2021/Dokumenter

Dagsordens titel

Økonomisk rapportering 3. kvartal

Dagsordenspunkt nr

5

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

1

Dette dokument blev genereret af

Gentofte Kommune
Regnskabsopgørelse per
Oprindeligt
budget 2021

31. december 2016
Korrigeret
budget 2021

Beløb i mio. kr. (netto)

Ansøgte
tillægsbevillinger

Forventet
regnskab
2021

Afvigelse ifht.
korrigeret
budget

Det skattefinansierede område
Finansiering i alt (Skatter, Tilskud, Udligning og Renter)

-4.728,2

-4.710,6

5,4

-4.705,2

5,4

4.736,3

4.513,0

-27,3

4.464,3

Serviceudgifter

3.594,5

3.631,1

9,6

3.617,7

Overførselsudgifter

1.141,8

881,8

-36,9

846,6

-48,7
-13,5
-35,2

39,6

55,6

0,0

55,6

0,0

39,6

55,6

0,0

55,6

0,0

47,7

-142,1

-21,9

-185,3

-43,3

371,8

467,8

0,0

345,9

-121,9

280,1

391,6

0,0

269,2

-122,4

91,7

76,2

0,0

76,7

0,5

419,5

325,7

-21,9

160,6

-165,2

-1,1

Driftsudgifter

Afdrag på lån
Afdrag på lån ekskl. Fjernvarme- og klima-lån

Strukturelt Driftsresultat
Anlægsudgifter (netto)
Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtægter)
Ældreboliger og anlægsindtægter

Resultat skattefinansierede område

Det takstfinansierede område
Forsyning i alt

20,8

18,9

0,0

17,8

-29,8

-29,0

0,0

-23,1

5,9

41,5

126,6

0,0

104,7

-21,9

Forsyning
Forsyning
Lånoptag
- låneoptagelse

-31,8

-119,7

0,0

-104,7

15,0

Forsyning
Forsyning
afdrag lån
- afdrag på lån

40,9

40,9

0,0

40,9

0,0

20,8

18,9

0,0

17,8

-1,1

-71,4

140,6

0,0

108,0

-32,5

75,3

335,3

0,0

329,0

-6,3

-157,3

-223,3

0,0

-223,3

0,0

10,6

28,5

0,0

2,3

-26,2

-71,4

140,6

0,0

108,0

-32,5

368,9

485,2

-21,9

286,4

-198,8

Forsyningsvirksomhed - drift
Anlægsudgifter
TeknikForsyningsvirksomhed
og Miljøudvalget, Brugerfinansieret
- anlæg

Resultat takstfinansierede område

Finansposter
Finansposter
Balanceforskydninger
Balanceforskydninger
Lån

Låneoptagelse
Forskydning i Investeringsbeholdningen

Resultat finansposter

Kommunens samlede årsresultat
Likvid beholdning
Opgørelse af likvid beholdning
Likvide Likviditet
Aktiver primo 2021
Ændring i likvid beholdning

304,4

304,4

-368,9

-286,4
276,0

Sammenlægning med investeringsbeholdning

Likvid beholdning ultimo året

-64,5

294
347

360

460

heraf investeringsbeholdning
Gennemsnitslikviditet ultimo året

•

•

•
•
o
o
•
o
o
o
o

•

•

•

o

o

o

•
•

•
•
•
o

o

•
o

o

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Område

Corona-konto
ekskl. eksterne
vikarer

Øvrige udgifter (indberettet)
Hovedtotal

Lønforbrug

Teknik og Miljø

0,3

1,7

0,0

2,0

Park og Vej/ / Klima, Natur og Miljø

0,1

1,2

0,0

1,3

Beredskabet

0,3

0,5

0,0

0,8

Kultur, Unge og Fritid

0,0

0,0

5,7

5,7

Fritid

0,0

0,0

5,7

5,7

Unge

0,0

0,0

0,0

0,0

Kultur

0,0

0,0

0,0

0,0

Børn og Skole

2,5

0,9

8,8

12,2

Skole og Fritid

2,0

0,9

4,1

7,1

Dagtilbud for småbørn

0,1

0,0

4,6

4,6

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn

0,3

0,0

0,0

0,3

Sociale institutioner

0,1

0,0

0,0

0,2

Social og Sundhed

3,4

3,0

7,3

13,7

Borgere med Handicap

0,7

1,7

1,3

3,7

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

2,6

1,4

6,0

10,0

Politisk ledelse og administration

1,8

0,0

1,0

2,8

Politisk led. adm. ekskl. Gentofte Ejendomme

0,0

0,0

-0,6

-0,6

Gentofte Ejendomme

1,8

0,0

1,6

3,4

8,0

5,6

22,7

36,4

Hovedtotal

Økonomisk Rapportering per
Opr. Budget

Tillægsbevillinger

Korr. Budget

Forventet
Forventet
regnskab
regnskab inkl.
- heraf coronacoronaudgifter
udgifter

Forbrug
jan-sep

Afvigelse
mellem
forventet
regnskab og
korrigeret
budget

Ansøgte
omplaceringer
mellem
bevillinger

Ansøgte
tillægsbevillinger

Afvigelse
mellem forv.
regnskab og
korr. budget
inkl. ansøgte
tillægsbev.

Beløb i mio. kr. (netto)

Serviceudgifter
Teknik og Miljø, Skattefinansieret

153,8

2,1

155,9

67,4

159,0

1,3

3,1

0,0

3,1

2100

153,8

2,1

155,9

67,4

159,0

1,3

3,1

0,0

3,1

0,0

147,1

-4,3

142,9

75,9

148,7

5,7

5,8

0,1

5,7

0,0

60,1

27,5

## Park og Vej/Klima, natur og miljø

Kultur, Unge og Fritid

0,0

31400

## Kultur

61,0

-0,9

60,2

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

31390

## Unge

10,0

-0,3

9,7

4,7

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31380

## Fritid

76,2

-3,1

73,0

43,8

78,7

5,7

5,7

0,0

5,7

0,0

1.325,9

-18,5

1.307,5

612,8

1.318,2

12,2

10,7

1,2

19,8

-10,3

Børn og Skole
41420

## Skole og Fritid

762,5

-11,5

751,0

313,0

750,9

7,1

-0,1

0,8

5,2

-6,1

41440

## Dagtilbud for småbørn

351,9

-11,8

340,1

195,3

343,0

4,6

2,9

0,0

4,6

-1,7

41460

## Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

220,3

3,4

223,6

99,0

224,9

0,3

1,2

0,4

1,8

-1,0

41470

## Sociale institutioner

-8,7

1,5

-7,2

5,5

-0,6

0,2

6,7

0,0

8,3

-1,6

1.302,3

-3,0

1.299,3

629,1

1.296,7

13,7

-2,6

-2,6

6,0

-6,0

424,3

2,1

426,4

190,9

433,2

3,7

6,8

0,0

8,1

-1,3

878,0

-5,1

872,9

438,2

863,4

10,0

-9,4

-2,6

-2,1

-4,7

3,6

0,0

3,6

2,6

2,9

0,0

-0,6

0,0

-0,6

0,0

3,6

0,0

3,6

2,6

2,9

0,0

-0,6

0,0

-0,6

0,0

Politisk ledelse og administration

644,5

59,8

704,3

317,7

673,8

2,8

-30,5

1,4

-25,1

-6,8

61560

481,8

30,4

512,2

220,1

478,3

-0,6

-33,9

1,4

-28,5

-6,8

162,7

29,4

192,1

97,6

195,5

3,4

3,4

0,0

3,4

0,0

17,3

0,4

17,7

20,1

18,5

0,8

0,8

0,0

0,8

0,0

Social og Sundhed
## Borgere med handicap
51500
## Forebyggelse, rehabilitering og pleje
51530
Erhverv og Beskæftigelse
71720

## Arbejdsmarked og overførsler
## Politisk ledelse og administration ekskl. GE

61561

Gentofte Ejendomme

Beredskabet
## Beredskab

17,3

0,4

17,7

20,1

18,5

0,8

0,8

0,0

0,8

0,0

Serviceudgifter i alt

3.594,5
3.607,9

36,6

3.631,1

1.725,6

3.617,7
3.617,7

36,4
36,4

-13,5

0,0

9,6

-23,1
9,8

25340

Reviderede serviceramme

Overførselsudgifter
Børn og Skole
42 Skole og Fritid

7,4
2,0

0,0

41420o

0,0

7,4
2,0

-2,9
0,2

6,4
2,5

0,0
0,0

-1,0
0,5

0,0
0,0

0,5
0,5

0,0
0,0

41420

03 - Forberedende grunduddannelse

2,0

0,0

2,0

0,2

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41460o

46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

5,4

0,0

5,4

-3,0

3,9

0,0

-1,5

0,0

0,0

0,0

41460

57 - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv.

13,4

0,0

13,4

5,0

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

41460

22 - Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager

Social og Sundhed
51500o

50 Borgere med handicap

51500

57 - Kontante ydelser

51500

22 - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

51500

46 - Tilbud til udlændinge

51530o

0,0

-8,1

0,0

-8,1

-8,1

-9,6

0,0

-1,5

0,0

-1,5

0,0

310,7
0,3

0,0
0,0

310,7
0,3

121,8
0,5

309,8
-3,9

0,0
0,0

-0,9
-4,1

0,0
0,0

-4,1
-4,1

3,2
0,0
-0,4

38,5

0,0

38,5

16,1

34,4

0,0

-4,1

0,0

-3,7

-38,2

0,0

-38,2

-15,9

-38,2

0,0

0,0

0,0

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje

310,4

0,0

310,4

121,3

313,6

0,0

3,2

0,0

0,0

3,2

51530

62 - Aktivitetsbestemt medfinansiering

307,0

0,0

307,0

119,6

3,2

51530

0 - Almene ældreboliger

51530

22 - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Erhverv og Beskæftigelse

0,4

310,2

0,0

3,2

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

2,2

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,2

0,0

-1,2

-0,5

-1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

597,9

0,0

597,9

272,4

564,6

0,0

-33,3

0,0

-33,3

0,0

0,0

71720

46 - heraf tilbud til udlændinge

16,8

0,0

16,8

3,2

13,2

0,0

-3,7

0,0

-3,7

0,0

71720

48 - heraf førtidspensioner og personlige tillæg

163,5

0,0

163,5

75,6

169,5

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

71720

57 - heraf kontante ydelser

281,9

0,0

281,9

139,0

269,8

0,0

-12,2

0,0

-12,2

0,0

71720

58 - heraf revalidering

90,1

0,0

90,1

41,2

75,3

0,0

-14,8

0,0

-14,8

0,0

71720

68 - heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger

45,5

0,0

45,5

13,5

36,7

0,0

-8,7

0,0

-8,7

0,0

Politisk ledelse og administration

260,9

-260,1

0,9

210,9

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61560

260,9

-260,1

0,9

210,9

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-35,0

0,1

-35,0

-4,4

-35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 - heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed

Gentofte Ejendomme

-35,0

0,1

-35,0

-4,4

-35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overførselsudgifter i alt

1.141,8

-260,0

881,8

597,9

846,6

0,0

-35,2

0,0

-36,9

1,7

Samlede driftsudgifter

4.736,3

-223,4

4.513,0

2.323,5

4.464,3

-48,7

0,0

-27,3

-21,4

-29,8

0,8

-29,0

3,7

-23,1

0,0

0,0

0,0

5,9

61561

2100o

00 - heraf ældreboliger

01 Forsyning

Fortegn: Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

36,4
0,0

Ansøgte
omplaceringer mellem
bevillinger

Heraf
effektiviseringer

Heraf øvrige
Ansøgte
Ansøgte
Ansøgte tillægstekniske
tillægsbevillin tillægsbevillinger bevillinger i alt
omplaceringer ger fra kassen
fra kassen
vedr. COVIDi øvrigt
19

Beløb i mio. kr. (netto)

Serviceudgifter
Teknik og Miljø, Skattefinansieret

0,0

0,0

0,0

1,3

1,8

2100

0,0

0,0

0,0

1,3

1,8

3,1

Kultur, Unge og Fritid

0,1

0,0

0,1

5,7

0,0

5,7

31400

# Kultur

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

31390

# Unge

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31380

# Fritid

0,0

0,0

0,0

5,7

0,0

5,7

Børn og Skole

1,2

0,0

1,2

12,2

7,6

19,8

41420

# Skole og Fritid

0,8

0,0

0,8

7,1

-1,9

5,2

41440

# Dagtilbud for småbørn

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

41460

# Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

0,4

0,0

0,4

0,3

1,5

1,8

41470

# Sociale institutioner

0,0

0,0

0,0

0,2

8,1

8,3

-2,6

-3,3

0,6

13,7

-7,7

6,0

# Park og Vej/Klima, natur og miljø

Social og Sundhed
51500

# Borgere med handicap

51530

# Forebyggelse, rehabilitering og pleje

3,1

0,0

0,0

0,0

3,7

4,5

8,1

-2,6

-3,3

0,6

10,0

-12,1

-2,1

Erhverv og Beskæftigelse

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,6

-0,6

71720

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,6

-0,6

Politisk ledelse og administration

1,4

3,3

-1,9

-21,6

-3,5

-25,1

61560

1,4

3,3

-1,9

-25,0

-3,5

-28,5

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

# Arbejdsmarked og overførsler
# Politisk ledelse og administration ekskl. GE

61561

Gentofte Ejendomme

Beredskabet
25340

# Beredskab

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

12,0

-2,4

9,6

Børn og Skole

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

41420o

# Skole og Fritid

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

41420

03 - Forberedende grunduddannelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41460o

# Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41460

# - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41460

# - Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,5

-1,5

Social og Sundhed

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,1

-4,1

51500o

# Borgere med handicap

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,1

-4,1

51500

# - Kontante ydelser

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,7

-3,7

51500

# - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,4

-0,4

51500

# - Tilbud til udlændinge

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51530o

# Forebyggelse, rehabilitering og pleje

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51530

# - Aktivitetsbestemt medfinansiering

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51530

0 - Almene ældreboliger

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51530

# - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Erhverv og Beskæftigelse

0,0

0,0

0,0

0,0

-33,3

-33,3

71720

# - heraf tilbud til udlændinge

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,7

-3,7

71720

# - heraf førtidspensioner og personlige tillæg

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

6,0

71720

# - heraf kontante ydelser

0,0

0,0

0,0

0,0

-12,2

-12,2

71720

# - heraf revalidering

0,0

0,0

0,0

0,0

-14,8

-14,8

71720

# - heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger

0,0

0,0

0,0

0,0

-8,7

-8,7

Politisk ledelse og administration

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61560

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Serviceudgifter i alt
Reviderede serviceramme

Overførselsudgifter

06 - heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed

Gentofte Ejendomme
61561

00 - heraf ældreboliger

Overførselsudgifter i alt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-36,9

-36,9
0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

-39,3

-27,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget

Samlede driftsudgifter
2100o

01 Forsyning

