DELRAPPORT 2
Analysefase
August 2020

INDHOLDSFORTEGNELSE
2.1.1 Formål ..................................................................................................................................... 3
2.1.2 Anvendelse.............................................................................................................................. 3
2.2 Risikoanalyse ............................................................................................................................. 3
2.2.1 Forebyggende indsats ............................................................................................................ 3
2.2.2 Forebyggende opgaver ........................................................................................................... 4
2.2.3 Scenarieanalyse og kapacitetsanalyse .................................................................................. 7

2.3 Dækningsområdet ...................................................................................... 8
2.3.1 Analyse af dækningsområde .................................................................................................. 8
2.3.2 Brandstationer – bemanding og køretøjer .............................................................................. 9
2.3.3 Udrykningssammensætninger .............................................................................................. 12
2.3.4 Analyse af udrykningsstørrelse............................................................................................. 13

2.4 Ledelse ....................................................................................................... 16
2.4.1 Forskellige lederniveauer...................................................................................................... 16

2.5 Øvelse og uddannelse.............................................................................. 21
2.5.1 Uddannelse og træning......................................................................................................... 21
2.5.2 Manuelt niveau ...................................................................................................................... 22
2.5.3 Lederniveau........................................................................................................................... 22

2.6 Øvrige områder ......................................................................................... 23
2.6.1 Vandforsyning ....................................................................................................................... 23
2.6.2 Ø – Beredskab ...................................................................................................................... 23
2.6.3 Frivillige ................................................................................................................................. 25
2.6.4 Indkvartering og forplejning .................................................................................................. 25
2.6.5 Vejrlig og klimatilpasning ...................................................................................................... 26
2.6.6 Vagtcentral ............................................................................................................................ 27

2.7 Oversigt over tilhørende bilag ................................................................ 28

2

2.1 Analysefase
2.1.1 Formål
Formålet med analysefasen er at afdække, hvordan de enkelte beredskaber allerede nu løser deres opgaver. I analysefasen belyses forskellige løsningsmuligheder. Delrapporten er bygget op efter samme overskrifter, som der vil blive konkluderet på i delrapport 3.

2.1.2 Anvendelse
Analysens resultater anvendes som baggrundsmateriale for de endelige beslutninger, som kommer til at fremgå i delrapport 3. Der er i analysen angivet begrebsdefinitioner, hvor det er nødvendigt, og derudover indeholder rapporten forskellige resultater på de mulige løsninger. Datagrundlaget til rapporten kommer primært fra de enkelte bilag i fase 2, samt fra delrapport 1.

2.2 Risikoanalyse
Formålet med risikoanalyse er at analysere de identificerede risici. En risikoanalyse består af scenarie-og kapacitetsanalyse, som kan illustrere, hvilket omfang de identificerede risici har, og hvordan de kan håndteres. De identificerede risici ses i bilag 1.1. Risikoanalysen har til formål at prioritere og evt. frasortere identificerede risici. Denne proces redegøres der for i følgende afsnit.

2.2.1 Forebyggende indsats
Der vil i den kommende planperiode fortsat være fokus på en stærk forebyggende indsats med det
formål, at nedbringe de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser ved hændelser, som involverer redningsberedskabet.
Ovenstående er i tråd med målsætninger i den nationale forebyggelsesstrategi (2017):
•

Færre døde og tilskadekomne og færre udgifter til skader i forbindelse med brande, stærke
storme og oversvømmelser.

•

Øget risikobevidsthed og mere handlekraft, selvhjulpethed og hjælpsomhed i befolkningen
før, under og efter alvorlige ulykker og katastrofer.

Inspireret af blandt andre West Midlands Fire Service skal det operative beredskab og det forebyggende arbejde knyttes tættere sammen, blandt andet ved anvendelse af brandfolk og frivillige i det
forebyggende arbejde. Tilsvarende vil forebyggende medarbejdere kunne bidrage til, at brandfolk
får en større forståelse for bygningers opbygning og indretning – en viden som kan være væsentlig
i indsatsøjemed.
Sydøstjyllands Brandvæsen har således en vision om, at der skal være samarbejde mellem det
operative beredskab og det forebyggede arbejde. I forbindelse med ændring af byggelovgivningen
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er denne vision ikke blevet mindre aktuel i det der i højere grand er fokus på redningsberedskabets
indsatsmuligheder.
Flere høje bygninger og komplicerede indsatsforhold præger udviklingen af de større byer. Det stiller store krav til brandmandskabet på alle niveauer, idet de indsatstaktiske forhold, som er forudsætninger for byggeriets opførelse, kan anvendes operativt. Der skal derfor være særligt fokus på
de indsatstaktiske forhold i det forebyggende arbejde, således at disse indsatstaktiske forhold rent
faktisk fungerer under en reel indsats.
Den forebyggende indsats indenfor redningsberedskabets område vil med fordel kunne målrettes i
forhold til de risici, som risikoidentifikationen har kortlagt. Det kan eksempelvis være aktiviteter
målrettet risikokategorier, som har et højt risikoniveau (dvs. enten hyppige hændelser eller stor
konsekvens ved hændelser, eller hvor hyppighed og konsekvens i kombinationen medfører en høj
risiko). En styrket indsats på det brandforebyggende område vil – alt andet lige – kunne være medvirkende til, at antallet af hændelser og/eller konsekvensen af hændelser påvirkes i positiv retning.

2.2.2 Forebyggende opgaver
Vigtige aspekter i udvikling af et risikobaseret redningsberedskab er dels forebyggelse af de forskellige typer af hændelser samt forøgelse af sikkerheden, dels trygheden for borgere og samfund.
Dette udmønter sig i en række opgavetyper.
Brandforebyggelsen sker gennem lovpligtige aktiviteter som f.eks. brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling og lejlighedstilladelser til sæsonbetingede aktiviteter (arrangementer, overnatninger, fyrværkeri etc.). Derudover fungerer de forebyggende medarbejdere som ”konsulenter” og
sparringspartnere for kommunernes bygningsmyndigheder, ifm. udstedelse af byggetilladelse til
byggeri, som alene er underlagt byggeloven. Typisk sker inddragelsen i byggesager, som efterfølgende vil være underlagt brandsyn, eller hvor de indsatstaktiske forhold afviger fra det normale.
Der forventes udarbejdet en formel samarbejdsaftale mellem de to byggesagsafdelinger og brandvæsenet ultimo 2020.
De blinde alarmer fra aktive brandsikringsanlæg fylder fortsat rigtig meget i udrykningsstatistikken.
I bestræbelserne på at nedbringe antallet af disse blinde alarmer, er det normal procedure at indsatslederen i udgangspunktet fortsætter frem til institutionen/virksomheden, uanset at brandalarmen måtte være afmeldt under fremkørsel. Alarmerne skyldes ofte manglende omtanke, hvor der
f.eks. igangsættes aktiviteter uden at brandsikringsanlægget forinden er tilpasset den pågældende
aktivitet. Det kan være håndværksarbejde, som enten frembringer støv eller damp, hvilket får
brandsikringsanlægget til at reagere på samme måde, som ved røg fra en begyndende brand.
Fremkørsel giver os mulighed for at kunne vejlede og motivere anlægsejerne, alt imens omstændighederne omkring alarmen er i frisk erindring.
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For så vidt angår den taktiske/bløde brandforebyggelse, så løftes denne opgave primært via kampagneaktivitet med et specifikt budskab til en afgrænset målgruppe. Der tages i vid udstrækning
udgangspunkt i nationale kampagner, som er klar til umiddelbar udbredelse. Det kan eksempelvis
være anvendelse af delelementer af konceptet Brandsikker Bolig samt deltagelse i Røgalarmpatrujen. Dette arbejde foregår typisk i samarbejde med en eller flere frivillige organisationer, eksempelvis spejdere. Aktiviterne understøttes af opslag på sociale medier.
Tilsvarende anvendes de sociale medier og hjemmesiden til at sprede konkrete brandforebyggende budskaber, eksempelvis ift. brug af ukrudtsbrænder, en sikker afholdelse af Sankthans, at
komfuret ikke bruges som frasætningsplads osv.
Uagtet ovenstående vil der med fordel fortsat kunne ske en styrkelse af de forebyggende aktiviteter, herunder bibringelse af øget fokus på befolkningens ”selvhjulpethed”, dvs. ting befolkning selv
kan gøre for at opnå en større sikkerhed og tryghed. Der er i næste afsnit angivet forslag hertil.

Risikobaserede forebyggelsestiltag
Listen over mulige forebyggelsestiltag indenfor de enkelte kategorier rummer flere forslag, end det
er muligt og realistisk at igangsætte samtidigt. Det vil derfor være nødvendigt at prioritere forebyggelsestiltagene. Denne prioritering kan som før nævnt ske på baggrund af den risiko, som den pågældende kategori udgør, som følge af store konsekvenser. Det kan også være relevant at fokusere på kategorier, hvor antallet af hændelser er højt. En reduktion i antallet af hændelser vil bl.a.
medføre samfundsmæssige besparelser, herunder kunne frigøre ressourcer indenfor det afhjælpende beredskab.
Et indsatsområde kunne eksempelvis findes i risikokategori 1, som relaterer sig til privat beboelse.
Omfanget af hændelser i denne kategori udgør 11 % af den samlede opgaveportefølje, og vil således være et oplagt fokusområde. Samtidigt er det også indenfor denne kategori, at overvægten af
branddøde findes. Set over en 10-årig periode har 3 ud af 5 branddøde i Sydøstjyllands Brandvæsens område således været lokaliseret i enfamiliehuse eller etagebyggeri uden pleje. De 2 resterende branddøde kan lokaliseres til boliger, hvor der har været tilknyttet pleje. Alle 5 branddøde er
omkommet ved forskellige brande. Det er endvidere et faktum, at alt for mange private hjem fortsat
ikke har opsat virksomme røgalarmer. Det angives i ”Brandsikkert Danmark”, at der findes røgalarmer i ca. 70 % af alle danske hjem. Næsten en tredjedel af alle danske boliger har således ikke en
eller flere røgalarmer. Endnu værre står det til i de hjem, hvor borgere omkommer i forbindelse
med brand. Det fremgår af ”Dødbrande i Danmark, 2018, BRS” at 85 % af de branddøde i Danmark i perioden 2016-17 ikke havde en eller flere fungerende røgalarmer installeret i boligen. Det
paradoksale er endvidere, at der rent faktisk kunne konstateres en eller flere opsatte røgalarmer
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ved 22 % af dødsbrandene, men at disse i ca. 1/3 af tilfældene ikke fungerede. De formodede
brandårsager til 4 af de 5 dødsbrande er uforsigtighed ved madlavning/rygning eller levende lys.
Der er således basis for, dels en styrket indsats for at der opsættes røgalarmer i flere boliger, dels
en styrket indsats for at opsatte røgalarmer løbende kontrolleres for korrekt funktion. Det er vigtigt
at holde sig for øje, at røgalarmer ikke undgår brande i at opstå, men de medvirker til at erkende
en brand i dens begyndelsesfase. Personer med et almindeligt fysisk og kognitivt funktionsniveau,
vil således være i stand til at håndtere eller komme væk fra branden, såfremt der er en fungerende
røgalarm i boligen. Hvilke metoder og midler, der med fordel kan anvendes til at forbedre risikoniveauet, bør baseres på en nærmere analyse af bl.a. årsager og sammenhænge. Det er dog oplagt
at styrke og udbrede anvendelsen af allerede benyttede kampagnekoncepter, herunder Brandsikker Bolig. Muligheden for involvering af sundheds- og socialområdet bør i den forbindelse afdækkes nærmere, idet medarbejdere op disse områder i forvejen kommer i hjem, hvor konsekvensen
af brand ofte vil være fatal.
Et andet fokusområde kunne være blinde alarmer fra de automatiske brandsikringsanlæg, dvs.
alarmer som ikke kræver en afhjælpende indsats fra brandvæsenet. Andelen af hændelser relateret til automatiske brandsikringsanlæg udgør næsten 42 %, hvoraf ca. 90 % er blinde alarmer. I forhold til sidste planperiode er der tale om en stigning på ca. 7 %. Særligt i 2019 var en markant stigning på 16% beregnet i forhold til gennemsnittet af blinde alarmer i årene 2016, 2017 og 2018. En
af forklaringerne til stigningen kan givetvis være, at tilgangen af nye automatiske brandsikringsanlæg har været større sammenlignet med sidste planperiode. Flere automatiske brandsikringsanlæg, og dermed flere kvadratmeter overvågede bygninger, vil alt andet lige forøge sandsynligheden for blinde alarmer. Langt hovedparten af brandsikringsanlæggene aktiverer – udover brandvæsenet – også en eller anden form for varsling i den enkelte institution/virksomhed. De blinde alarmer er med andre ord et forstyrrende element for både institution/virksomhed og brandvæsen, og
er set i et samfundsperspektiv spild af ressourcer.
Som tidligere nævnt gør vi allerede rigtig meget, for dels at undgå, dels at nedbringe de blinde
alarmer. En udbredt årsag til blinde alarmer er, at anlæggene ikke er installeret med tilstrækkelig
høj ”robusthed” i forhold til det miljø, som anlæggene skal overvåge. I boliger kan det eksempelvis
være detektorer, som er placeret tæt på køkkenzoner, hvorved damp og os fra madlavning aktiverer anlægget. Det er derfor relevant, at installatør i forbindelse med projektering af brandsikringsanlæg stiller anlægsejer og sig selv ”de gode spørgsmål”, bl.a. med henblik på at højne anlæggenes robusthed.
Der udarbejdes i løbet af 2021 (1. halvår) en egentligt opfølgningsprocedure. Det skal i den forbindelse undersøges, om informationsmøder forud for idriftsættelse af nye anlæg vil kunne have en
gavnlig effekt.
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Ovenstående samt øvrige forebyggelsestiltag beskrevet i bilag 2.5, prioriteres med udgangspunkt i
risiko, konsekvenser og antal hændelser. Herefter indarbejdes forebyggelsestiltagene i strategi og
brandvæsenets årshjul. Derved prioriteres forebyggende tiltagene til der, hvor de giver størst samfundsøkonomisk værdi og der samtidig sikres sammenhæng mellem brandvæsenets forebyggende- og operative område.

2.2.3 Scenarieanalyse og kapacitetsanalyse
Scenarieanalysen har til formål at arbejde videre med udgangspunktet fra risikoidentifikationen for
derigennem at fastlægge hvilke hændelser, som kan indtræffe i området. Kapacitetsanalysen har
til formål at fastlægge, hvad Sydøstjyllands Brandvæsen har af handlemuligheder forebyggende og
afhjælpende.
Udvælgelse af scenarier og indsatskapacitetsanalyser
Processen med at udvælge scenarier har båret præg af en åben proces, hvor medarbejderne,
både frivillige, deltids-og fuldtidsansatte inddrages. Der er taget udgangspunkt i eksisterende scenarier med tilhørende risikomatricer, hvilke tidligere er udarbejdet af Horsens og Hedensted Beredskaber. Se bilag 2.1 og 2.2.
Gennem processen har der været afholdt informationsmøder og workshops med holdledere fra de
enkelte brandstationer, ligesom materialet løbende er sendt i høring på alle brandstationer og de to
kontraktholdere Falck og Service og Beredskab.
Forudsætningerne for inddragelse af bl.a. medarbejderne på brandstationerne har været at personalet er blevet givet mulighed for indflydelse løbende under hele processen.
Tilbagemeldinger er i størst muligt omfang indarbejdet i projektet, men det er i denne forbindelse
vigtigt at gøre opmærksom på, at rapporterne ikke nødvendigvis er udtryk for enighed blandt alle
arbejdsgruppernes medlemmer.
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Vurdering af scenarie og kapacitetsanalyse
Scenarie- og kapacitetsanalyserne vurderes vidt forskelligt af stationerne. Dette kan skyldes forskellige udgangspunkter, eksempelvis i kompetenceniveau og bestykning på hver station.
Samlet set blev det tydeligt at der fra alle brandstationers side er en fælles forståelse af at stationerne skal hjælpe hinanden og ikke alene skal kunne klare alle typer af hændelser.
Tilbagemeldingerne fra stationerne viser også, at implementeringen af de nye operative koncepter
og den øgede uddannelsesmængde samt højere kvalitet på området, har skabt nytænkning, både i
arbejdsredskaber og arbejdstilgange. Eksempelvis er der i mange besvarelser henvist til nye funktionelle køretøjer og værktøjer, som Knock Down, CAFS, Cobra Skæreslukker og Super Højtrykker
mm. Denne innovative tilgang er ligeledes blevet anvendt i arbejdet.

2.3 Dækningsområdet
2.3.1 Analyse af dækningsområde
Der er foretaget en analyse af dækningsområdet for at sikre, at områdets kapaciteter har den bedste dækningsgrad. Se bilag 2.4 for yderligere uddybning af analysen.
Et af de bærende elementer i dækningsområdet er fastsættelse af responstider. Fastsættelse af
responstider sker med udgangspunkt i bilag 1.2, Udrykningsanalyse, køretidsberegninger og repræsentative faktiske responstider. Det betyder, at responstiderne fastsættes som minimum til:
•

Max. 20 minutters responstid til hele området

•

Max. 17 minutter til områder med >500 indbyggere

•

Max. 15 minutter til områder med >1500 indbyggere

•

Max. 10 minutter til områder med >4000 indbyggere

Dertil er der foretaget en analyse af hver stations dækningsområde for at vurdere om kapaciteterne
enten kan udelades eller optimeres. Begge Ø-beredskaber er ligeledes inddraget med kapacitet og
køretidsanalyser. På nuværende tidspunkt er stationerne geografisk placeret, så der dækkes bedst
muligt på området. Men der er enkelte stationer, som overlapper hinandens dækningsområder. Bilag 2.4 indeholder en uddybning af de forskellige områder.
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2.3.2 Brandstationer – bemanding og køretøjer
Som det har været hidtil, kan Sydøstjyllands Brandvæsen også i fremtiden benytte sig af flere forskellige personelgrupper i det operative beredskab. Der kan således stadig være både fastansatte,
deltidsansatte og frivillige.
Fuldtidsansatte brandfolk er brandfolk, som bor og arbejder på brandstationen i døgnvagt. Disse
brandfolk afgår fra brandstationen højst 1 minut efter at alarmen er modtaget i vagtcentralen. Ved
anvendelse af døgnvagter, opnås stor forsyningssikkerhed. Dog er udgifterne til døgnbrandvæsener højere, end de er for de øvrige personelgrupper.
Brandstationen i Horsens er i dag bemandet med fire fuldtidsansatte: en holdleder og tre brandmænd. Afhængig af hvilken udrykningsstørrelse som skal afsendes, suppleres udrykningerne med,
brandmænd på tilkald. I dagtimerne på hverdage bemandes supplementsenheder med dagvagter
fra værksteder og administration eller fra omkringliggende faciliteter. Supplementsenheder afgår
således i udgangspunktet inden for normal arbejdstid på mellem 1 og 3 minutter efter, at alarmen
er modtaget i vagtcentralen. Udenfor normal arbejdstid og i weekender afgår supplementskøretøjer
med mandskab på tilkald 4 minutter efter døgnstyrken.
Supplementsenheder til de øvrige områder afgår med døgnvagten på 1 minut, og der tilkaldes automatisk på meldingen to mand, således døgnvagten hurtigt er intakt igen.
Ved hændelser i område Horsens, hvor basisenheden ikke umiddelbart kan afgå fra skadestedet
ved indløb af ny hændelse eller skadestedsadressen ligger uden for stationsdækningsgrænsen,
kaldes stationsdækning (erstatning for vagtgørende døgnvagt). Derved opretholdes 1 minuts beredskabetet. Stationsdækningsgrænse er defineret i bilag 2.4.
Deltidsansatte bor og arbejder i lokalområdet tæt rundt om brandstationen. Afhængig af hvem der
varetager driften af stationen, findes forskellige vagtformer på de enkelte brandstationer. Kravet er,
at mandskabet er afgået fra brandstationen, seneste fem minutter efter alarmen er modtaget. Ved
anvendelse af deltidsansatte opnås en økonomisk fordel, da mandskabet kun aflønnes for øvelser,
vagt og udkald.
For de brandstationer som primært benytter sig af deltidsansatte, bliver rekruttering og fastholdelse
af mandskab desværre mere og mere udfordrende. Særligt udrykninger i dagtimerne udfordrer beredskabet, da mange brandfolk enten arbejder udenfor dækningsområdet eller varetager vitale
funktioner hos deres arbejdsgivere, som derfor ikke kan frigive dem.
Frivillige brandfolk anvendes allerede i det operative beredskab på station Horsens. To frivillige
brandmænd er på vagt og kan inden for 30 minutter afgå med basis- eller supplementsenhed til
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skadestedet eller løse logistiske opgaver i forbindelse med hændelsen. Ved udkald af frivillige kaldes alle frivillige i brandtjeneste via SMS og normalt møder mellem 2 og 8 mand.
Flere steder i landet baseres brandslukning fuldt ud på anvendelsen af frivillige. I de områder er
der således ikke mange udgifter til løn, hverken i forbindelse med udkald eller vagt. Derimod er
driftssikkerheden udfordret, da frivillige ikke er underlagt samme bopælskrav og vagtforpligtelse
som de øvrige personelgrupper.
I tæt samarbejde med leverandørerne har der hidtil været og vil fortsat være stort fokus på udfordringerne med rekruttering fra Sydøstjyllands Brandvæsens side.
Udfordringerne med rekruttering betyder også at Sydøstjyllands Brandvæsen, fremadrettet, vil
være i endnu tættere dialog med begge ejerkommuner, om muligheden for at kombinere lokale
kommunale arbejdspladser med et job som brandmand.
Akutte opgaver bliver altid varetaget af den lokale brandstation eventuelt suppleret med enheder
fra andre stationer. De mindre akutte opgaver, vil blive varetaget af enten indsatsleder, fastansat
personale eller lokale entreprenører, frem for det lokale brandvæsen.
Motivation
Selvom der i perioder kan være store udfordringer med at sikre tilstrækkeligt fremmøde på de deltidsbemandede brandstationer, er det vigtigt også at fokusere på de lokale brandfolks motivation.
Motivationen kommer blandt andet fra at have muligheden for at deltage på udrykninger og gøre
en forskel. Samtidig kan det også virke demotiverende for brandmanden, hvis denne er tilgængelig, men ikke tilkaldes fordi andre styrker varetager opgaven.
Brandvæsenet vil derfor løbende være i tæt dialog med brandvæsenets leverandører, således at
ressourcerne i beredskabet udnyttes bedst muligt.
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Udrykningens størrelse
Udrykningernes størrelse afspejler det antal brandmænd, som afsendes til de konkrete udrykninger.
Før selskabets dannelse (2016) var udrykningens størrelse på områdets deltidsstationer afspejlet
af det antal brandfolk, som er mødte frem til den enkelte udrykning, med en minimum bemanding,
fastsat af beredskaberne.
Det vil sige, at selvom det daværende beredskab i Hedensted eller Horsens havde fastsat, at der
skulle afgå én holdleder og tre brandmænd i ét brandkøretøj, så afgik der ofte både to og tre køretøjer, med op til 10 brandmænd.
Denne form for ”overbemanding” giver, i et samfundsøkonomisk perspektiv, nogle udfordringer.
Dels betyder det, at mange arbejdspladser i lokalområdet har afgivet mandskab i større grad end
nødvendigt, dels at der har været flere brandfolk på skadestedet, end det har været nødvendigt for
at løse opgaven. Denne uhensigtsmæssige praksis er nu blevet tilpasset således, at der afsendes
det antal mandskab og køretøjer, som opgaven tilsiger. Dette afstedkom i begyndelsen utilfredshed blandt deltidsmandskabet, da overbemandingen ansås som en motivationsfaktor. Men med
det nye operative ledelseskoncept, højere krav til uddannelse og taktiske indsatskoncept, har det
for mandskabet været en naturlig del af processen. Alle brandstationerne har tillagt sig en professionel tilgang og faglig stolthed, som bidrager til opgaveløsninger på et højt niveau. Ovenstående
koncepter er nærmere beskrevet under uddannelse og operativ ledelse i afsnit 2.5.3
Grundlæggende arbejder både deltids og fuldtidsberedskaberne med forskellige udrykningsstørrelser:
•

Større udrykning, med én indsatsleder, én holdleder og op til syv brandmænd

•

Normal udrykning, med én indsatsleder, én holdleder og fem brandmænd

•

Reduceret udrykning, med én indsatsleder, én holdleder og tre brandmænd

•

Reduceret udrykning, uden indsatsleder, men med én holdleder og tre brandmænd

Ved denne inddeling er det en forudsætning, at der er taget stilling til det konkrete indhold i alle de
forskellige pickliste-meldinger, som kan afsendes.
Udrykningsstørrelsen er den samme på alle brandstationer. Brandmændende har den samme
grundlæggende uddannelse, og stationerne er i besiddelse af det nødvendige udstyr til at alle opgaver kan løses. På nogle stationer findes specialudstyr, og for alt udstyr gælder, at det kan bringes i anvendelse ethvert sted i dækningsområdet. Der leveres således et højt serviceniveau i hele
dækningsområdet.
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Derudover er der specifikke, lokale forhold, som betyder at udrykninger bemandes med forskelligt
antal brandfolk. Det kan være responstiden eller virksomhedens anvendelse, som betyder en
større udrykning ved ABA end normalt, eller at en melding om kemikalieudslip på særligt farlige
virksomheder medfører større udrykninger end ved standardvirksomheder.
Således er der på de enkelte stationer forskellige specialer, som disponeres på tværs af hele området. Dette er ligeledes afspejlet i grundlaget for øvelser og uddannelse som er nærmere i bilag
2.6.

2.3.3 Udrykningssammensætninger
Udrykningsenheder – definition
Udrykningsenhedens sammensætning afspejler kombinationen af antallet og typen af brandkøretøjer, som afsendes til de enkelte udrykninger. Der arbejdes med forskellige typer af enheder:
Udrykningsenheden som består af:
•

Basisenheden; som er det lokale brandkøretøj, der ankommer først på skadestedet

•

Supplementsenheder; som er de køretøjer der afsendes afhængig af meldingen
samtidig med basisenheden og ankommer kort tid efter denne.

•

Assistanceenheder; som er de enheder, der kaldes af enten holdleder eller indsatsleder, som assistance til den udrykningsenhed, som blev afsendt på meldingen.

Ved basisenheder forstås enten en Hurtig Slukningsenhed (HSE) / Hurtig Sluknings- og Redningsenhed (HSRE), en tanksprøjte eller en autosprøjte, såfremt køretøjet skal afgå som det første køretøj fra brandstationen. Basisenheden fungerer som base under indsatsen.
Ved supplementsenheder forstås alle øvrige former for brandkøretøjer, såsom tankvogn, drejestige, rednings- og kemivogn eller lignende, men også en tanksprøjte, såfremt den ikke afsendes
som det første køretøj fra brandstationen.
Dermed kan det samme køretøj, afhængig af meldingens ordlyd, få forskellig anvendelse. Udnyttelsesmulighederne bliver derved større, da køretøjet kan komme oftere i anvendelse.
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Udrykningens sammensætning
Der var stort fokus i den foregående risikobaserede dimensionering på at sammensætte beredskabet således, at der kunne opnås maksimal effektivitet i dækning på tværs af hele Sydøstjyllands
Brandvæsens dækningsområde. Udrykningenssammensætningen har gennem snart tre år stået
sin prøve og med mindre løbende justeringer har niveauet være passende.
Når politiet afsender en picklistemelding til redningsberedskabet, kobles denne med et geografiskslukningsområde og udløser derved automatisk en standard udrykningssammensætning.
Udrykningssammensætningen afspejler den udrykningsenhed og den udrykningsstørrelse, som
skal afsendes i førsteudrykningen på meldingen.
Udrykningen sammensættes efter opgavens karakter. De enkelte enheder er sammensat og dimensioneret med udgangspunkt i, at de til enhver skal kunne arbejde alene på skadestedet indtil
nærmeste supplements- eller assistanceenhed er fremme på skadestedet.
Hvis en udrykning kræver det, kan sammensætningen foregå på tværs af flere stationer. Melding
om ”Bygningsbrand – Etageejendom”, udløser eksempelvis automatisk alarmering af drejestige på
meldingen. Drejestigen er lokaliseret på station Horsens.
En forudsætning for fastlæggelse af udrykningens sammensætning er, at der alene er tale om den
styrke som afsendes i første bølge. Der er således udrykninger, som kræver mere mandskab og
udstyr end picklisten udløser i førsteudrykningen. Det er altid muligt for den tekniske leder (holdleder/indsatsleder) at ændre i bemandingen på udrykningen ud fra de meldinger, der efterfølgende
modtages.
Indsatsleder vil altid blive tilkaldt på udrykninger, hvor der afsendes normale og større udrykninger.
Hvis ikke indsatsleder er tilkaldt på meldingen, vil denne senest blive tilkaldt ved tilkald af assistance, hvorfor indsatsleder som udgangspunkt aldrig møder senere end første assistanceenhed,
se afsnit 2.4 ledelse.

2.3.4 Analyse af udrykningsstørrelse
Oplæg til udrykningssammensætninger er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser, der er beskrevet i de 69 scenarier i bilag 2.2, høringsproces med holdledere samt empiri fra de seneste risikobaserede dimensioneringer.
Indsatskapacitetsniveauerne må ikke forveksles med udrykningssammensætningerne. Kapacitetsniveauer er det niveau, som kapacitetsanalyserne peger på, er det relevante niveau for hele brandvæsenet og som danner baggrund for forslag til plan for risikobaseret dimensionering, som kommunernes politikere beslutter serviceniveauet ud fra. Udrykningssammensætningen derimod er
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specifikke sammensætninger af førsteudrykning samt basis- og supplementsenheder som gennemgået ovenfor.
I dag råder Sydøstjyllands Brandvæsen tilsammen over følgende vagtsatte ressourcer:
•

1 indsatsleder

•

7 holdledere

•

31 brandmænd

•

2 frivillige brandmænd

•

I alt 1+7+31+2

Hertil kommer ikke vagtsat personale, som kan kaldes ved større hændelser.
•

5 indsatsledere

•

26 holdledere

•

60 brandmænd

•

12 frivillige brandmænd

•

12 frivillige indkvartering og forplejning

•

I alt ca. 5+26+60+12+12

Eksisterende scenarie 44 beskriver en vurderet maksimal indsatskapacitet på 6+10+90 og scenarie 66 beskriver en vurderet maksimal indsatskapacitet på 5+11+70, begge ses i bilag 2.2.
Alle scenarier vurderes derfor at kunne håndteres med nuværende ressourcer samt eventuel assistance fra naboberedskaber, specialeberedskaber og/eller Beredskabsstyrelsen.
Der er udarbejdet mødeplan for JYSK centrallager i Uldum. For nuværende forefindes der ikke
møde- og alarmeringsplaner på andre objekter i dækningsområdet. Arbejdet med risikoidentifikationen og den efterfølgende analysefase har indikeret, at det kan være relevant at afdække hvor der
evt. bør udarbejdes yderligere møde- og alarmeringsplaner. Det kan være aktuelt for identificerede
objekter, hvor helt særlige og/eller hændelser med stor konsekvens vil kunne forekomme. Det kan
eksempelvis være objekter som Amcor Flexibles, Air Liguide, Palsgaard, Daka Biodiesel, Vejlefjord
Rehabilitering, Hotel Vejlefjord, Regionshospital Horsens m.fl. Arbejdet med at afdække behovet
for yderligere møde- og alarmeringsplaner, samt udarbejdelse af disse, forventes afsluttet medio
2021.

Sydøstjyllands Brandvæsen råder over nedenstående køretøjer og specialeværktøjer:
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2.4 Ledelse
2.4.1 Forskellige lederniveauer
Sydøstjyllands Brandvæsen deltager på mange forskellige ledelsesniveauer i det samlede tværsektionelle beredskabsniveauer.
Det er pt. forventningen, at der kan stilles med ledelseskapacitet på forskellige niveauer:
•

Lokal Beredskabs Stab – Strategisk niveau (LBS-S) ved Sydøstjyllands Politi

•

Lokal Beredskabs Stab – Operationelt niveau (LBS-O) ved Sydøstjyllands Politi

•

Kommunal krisestyringsstab ved Hedensted og Horsens kommuner

•

Indsatsledervagt ved det operative beredskab

•

Indsatsledervagt ved større arrangementer, koncerter m.v.

•

Skadestedsledelse ved større hændelser

•

Lederstøtte

•

Indsatschef

•

Operationschef

LBS
For så vidt angår deltagelsen i LBS, afhænger denne deltagelse af, hvor hændelsen er sket. Er
hændelsen sket indenfor Sydøstjyllands Brandvæsens slukningsområde, deltager en ledelsesrepræsentant fra Sydøstjyllands Brandvæsen om muligt, alternativt deltager i stedet et af de øvrige
beredskaber, som er en del af Sydøstjyllands Politikreds. Dette vil samtidig også øge samarbejdsrelationerne til naboberedskaber og øge mulighederne for vidensdeling.
Alle indsatsledere ved Sydøstjyllands brandvæsen er uddannet i at kunne arbejde i LBS-O og er
sikkerhedsgodkendt til hemmelig. I LBS-S deltager ledelsen i Sydøstjyllands Brandvæsen.
Kommunal krisestyringsstab
Deltagelse i de enkelte kommuners krisestyringsstabe kræver lokal viden og kendskab, hvorfor det
altid vil være en repræsentant fra ledelsen i Sydøstjyllands Brandvæsen som varetager funktionen.
Sydøstjyllands brandvæsens ledelse vil således altid være repræsentant i kommunernes respektive krisestyringsstabe. Det forudsættes, at der aldrig afviges fra dette.
Indsatsledervagt ved det operative beredskab
Indsatsledervagten i Sydøstjyllands Brandvæsen varetages af én vagt i hele området. Vagten varetages med udgangspunkt fra administrationens adresse inden for normalarbejdstid og med udgangspunkt i den pågældendes indsatsleders hjemmeadresse uden for normal arbejdstid.
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Derudover er der inden for normal arbejdstid etableret fast bagvagt, samt ikke vagtsat tilkaldeordning udenfor normal arbejdstid. Der er indgået formelle aftaler om indsatslederdækning fra Trekantområdets og Østjyllands Brandvæsen.
Responstiden for indsatsledervagten, som beskrevet i delrapport 1 og bilag 1.2 udrykningsanalyse
- viser en gennemsnitlig responstid på 10 minutter og 54 sekunder (Gennemsnit for de seneste
1428 udrykninger) Til sammenligning har station Horsens (stationen med hurtigste responstid) en
gennemsnitlig responstid på 7 minutter og 21 sekunder. Dvs. en difference på blot 3 minutter og 33
sekunder. For deltidsstationerne er differencen mindre, fordi indsatslederen har en afgangstid på
ca. 1 minut og deltidsstationerne på op i mod 5 minutter.
I udrykningsområdet omkring Tørring, vil udrykningstiden sædvanligvis være den længste for indsatslederen. Sydøstjyllands Brandvæsen vil derfor følge op på udrykningstider løbende, med månedsrapporter på respons- og afgangstider.
Størstedelen af udrykningsområdeter dækket på 15 minutter, mens hele området er dækket på
max. 20 minutter. Indsatsleder ved Sydøstjyllands Brandvæsen vil som udgangspunkt altid være
fremme på skadestedet således holdleder fra primær station maksimalt står alene på skadestedet i
15 minutter uagtet om indsatsleder afgår fra Endelavevej eller fra egen bopæl. Indsatslederen vil
således altid være fremme før assisterende styrker.
I forbindelse med rekruttering af nye indsatsledere vil det være en forudsætning at dette servicemål kan overholdes.
Indsatsledervagt ved det operative beredskab kan, hvis tilfældet kræver det, løses af naboberedskabers indsatsledervagt. Det samme gør sig gældende ved skadestedsledelse ved større hændelser, hvor også Beredskabsstyrelsens vagthavender kan blive anvendt.
Vagthavende indsatsleder følger dagligt op på væsentlige ændringer i beredskabet, risici eller
varsler, som kan udsendes fra Politiet og andre myndigheder.
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Figur 1) Udrykningstider for indsatsledervagt fra Endelavevej

Fastansatte, som også varetager indsatsledervagten, varetager primært myndighedsopgaver indenfor brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, operativ planlægning og sagsbehandling,
samt beredskabsplanlægning ved Sydøstjyllands Brandvæsen. Dette er med til at sikre vidensdeling mellem den forebyggende indsats og den operative opgave, hvorved begge områder styrkes.
Ydermere sikres en rød tråd mellem planlægningsarbejdet og det operative beredskab.
Gennem varetagelse af indsatslederfunktionen opnås viden og kendskab til risikoobjekter samt
hændelser i kommunerne, som er vigtig og nyttig viden for såvel planlægningsarbejdet og det operative beredskab, som i forhold til varetagelse af de forebyggende opgaver, herunder brandsyn og
brandteknisk byggesagsbehandling.
På tilsvarende vis opbygges der vigtig operativ viden om risikoobjekter i kommunerne, byggemetoder etc. gennem varetagelsen af den lovpligtige brandsynsvirksomhed, brandteknisk byggesagsbehandling og planarbejde i almindelighed.
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Indsatslederfunktion ved større arrangementer
Indsatsledervagt ved større arrangementer vil være en repræsentant fra Sydøstjyllands Brandvæsen. Derved sikres specialistviden om såvel arrangement og lokalitet som lokalområdet herunder
ressourcer.
Lederstøtte
Ved hændelser med to eller flere udrykningsenheder sendes lederstøtte til skadestedet. Lederstøttens opgaver hos Sydøstjyllands Brandvæsen er at understøtte indsatsleder på skadestedet, således denne kan fokusere på arbejdet som teknisk leder. Lederstøtten forestår således tavleføring af
taktisk tavle, afhjælper indsatslederen med radiokommunikation, henter information, varetager logistiske opgaver og er faglig sparring for indsatslederen på skadestedet.
Der ønskes etableret et droneberedskab, der betjenes af lederstøttefunktionen. Derved kan indsatslederen på skadestedet relativt hurtigt supplere sit situationsbillede med overblik over hele skadestedet med livestreaming. Denne livestreaming ønskes ligeledes at kunne tilgås fra operationschef og vagtcentraloperatør.
Indsats- og Operationschef
Sydøstjyllands Brandvæsen arbejder med implementering af indsatschef og/eller operationschef.
Der arbejdes med forskellige modeller til løsningen af funktionen. En model med døgnvagtgørende
operationschef samt en skaleringsmodel. Sidstnævnte vil være en fleksibel model hvor der indtænkes en funktion som - afhængig af situationen – kan være indsats- eller operationschef.
Operationschefen udøver primært sit virke gennem Vagtcentralen, mens indsatschefen kan virke
fra en fremskudt position på eller i tilknytning til et skadested.
Styrende for modellerne er, at robustheden i den operative ledelse skal styrkes.
Operationschefen vil kunne koordinere og ressourcestyre det samlede beredskab indenfor dækningsområdet, så borgerne, virksomhederne og de kommunale organisationer sikres den bedst
mulige beredskabsdækning og robusthed ved større, komplekse eller samtidige hændelser. Ligeledes skal indsats- eller operationschefen fungere som beredskabsfaglig sparringspartner til indsatsledelsen på skadestedet, understøtte de operative indsatser og foretage den nødvendige planlægning i forhold til at sikre en kontinuerlig indsats.
Operationschefen har ansvaret for og bemyndigelsen til at disponere, prioritere og omfordele de
tilknyttede beredskabers ressourcer indenfor det samlede dækningsområde, herunder om nødvendigt at træffe beslutning om ændring i serviceniveauet.
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Operationschefen tilsikrer den nødvendige sammenhængskraft mellem det strategiske, det operationelle og det taktiske niveau. Ligeledes samarbejder operationschefen med andre myndigheder og
stabe på det operationelle niveau, herunder LBS, KSN, AMK og kommunale krisestyringsstabe.
Med henblik på at understøtte operationschef og/eller vagtcentraloperatør kan der streames live fra
skadestedet, således begge hurtigt kan danne sig et situationsbillede af hændelsen løbende og
allerede umiddelbart ved ankomst til skadestedet.
Ligeledes kan der streames fra den taktiske tavle bag i indsatslederkøretøjet således operationschef og/eller vagtcentraloperatør via kameraet kan få et overblik over de taktiske planer på skadestedet og eventuelt på eget initiativ tilbyde at løse opgaver. Når der afholdes taktiske møder på
skadestedet, kan operationschefen ligeledes lytte med, for derved at være opdateret og have
samme situationsforståelse som enhederne på skadestedet.
Som beskrevet under lederstøtte ønskes etableret et droneberedskab med termisk kamera. Dette
skal understøtte indsatsledelsen på skadestedet, ligesom live streaming fra drone på skadestedet
skal kunne tilgås af operationschef og/eller vagtcentraloperatør, Informationer fra en drone bidrager dermed yderligere til et fælles situationsbillede og derved understøttes beslutninger på operationelt niveau.
Oversigt over varetagelse af lederfunktioner
X = Kan og skal indgå
(X) = Kan i helt særlige situationer varetage funktionen
SOJBV Ledelse

Særligt udd.
indsatsledere

Indsatsledere

Nabo indsatsledere

Indsatsleder

X

X

X

X

Skadestedsleder

X

X

X

X

Indsatsledervagt
ved særlige
arrangementer

X

X

X

(X)

LBS - O

X

X

X

(X)

LBS - S

X

Indsatschef

X

X

Operationschef

X

X

Kommunal krisestab

X

Tabel 1) Varetagelse af lederfunktioner i Sydøstjyllands Brandvæsen
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Beredskabsstyrelsen

X

Holdleder
Da der er én indsatsleder på vagt i dæknigsområdet er det et bærende princip, at holdledere på
alle brandstationer kan varetage funktionen som teknisk leder på skadestedet, indtil indsatsleder
ankommer.
Alle holdeledere skal herudover have indgående viden og færdigheder i brandslukningsteknik ogtaktik og specialeværktøjer såldes disse anvendes i vides muligt udstrækning.
Det er ligeledes af stor vigtighed at holdlederne har indgående kendskab til instrukser, planer og
procedurer og særlige objekter, samt have fornødent kendskab til materiellet i udrykningsvagten.
Dette er medvirkende til at sikrer høj en kvalitet i den samlede opgavevaretagelse, herunder ved
hændelser, hvor en indsats skal påbegyndes inden indsatslederen er ankommet til skadestedet.
I fremtiden skal alle holdledere fortsat være uddannet til at kunne varetage den tekniske ledelse på
skadestedet. Dette hænger meget tæt sammen med risikoen for samtidige hændelser som en
følge af indsatslederens relativt store dækningsområde.

2.5 Øvelse og uddannelse
2.5.1 Uddannelse og træning
De stigende operative krav, som Sydøstjyllands Brandvæsen stiller til både mandskab og ledere
gør, at, der er indført en del ekstra undervisning på stationerne. Desuden har de mange specialværktøjer, som beredskabet råder over, ligeledes krævet ekstra uddannelse.
Til sikring af sammenhængen mellem det forebyggende og det operative spor anvender Sydøstjyllands Brandvæsen et årshjul. I dette årshjul indlægges nationale og lokale kampagner, som støttes
op af uddannelser og temasatte øvelser.
De fastsatte ekstra timers uddannelse, samt de obligatoriske 24 timer, er vedligeholdelsesuddannelse. Ved implementering af nyt specialmateriel eller nye ansættelser, skal medarbejderne igennem et mere omfattende program.
Alle holdledere under Sydøstjyllands Brandvæsen skal have uddannelsen ”Holdleder som teknisk
leder” og uddannelsen i BTT - Brandsluknings teknik og taktik, før holdlederen kan indgå operativt.
For station Horsens er der naturligvis uddannelse i alle specialer og ikke mindst i brug af specialudstyr som CAFS og Cobra. Desuden stilles der også krav til, at en holdleder har besigtiget lokale
virksomheder og specielle objekter, før en holdleder fra station Horsens kan varetage holdleder
funktionen på førsteudrykningen.
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Alt øvrigt mandskab skal have et 10 timers mandskabstilpasset BTT kursus med gennemgang og
træning af det operative ledelses- og indsatskoncept.
Se bilag 2.6 Øvelser og uddannelse for detaljeret beskrivelse.

2.5.2 Manuelt niveau
Gennemførelse af øvelser og lokal uddannelse foregår både på de enkelte stationer og på forskellige eksterne lokaliteter. Falcks uddannelsescenter i Langvang har eksempelvis de sidste år været
benyttet til de større og mere komplekse øvelser.
Der er en række uformelle samarbejder mellem leverandørerne, hvor entreprenørerne har hjulpet
hinanden med opsætning og faciliteter. Sydøstjyllands Brandvæsen er tovholder på tilrettelæggelse af øvelsesaktiviteterne, hvilket i øvrigt gøres i tæt samarbejde med entreprenørerne og på
tværs af alle brandstationer. Det er op til den lokale brandstation at gennemføre øvelsesaktiviteten,
men for at sikre et ensartet kompetenceniveau og give en bedre mulighed for tværgående samarbejde, er planlægning af indholdet af øvelserne forankret hos administrationen. Det betyder, at hvis
en medarbejder skulle være forhindret i at deltage i en øvelse på egen station, kan denne blot gennemføre øvelsen på en af de øvrige stationer. Se bilag 2.6 Øvelser og uddannelse for detaljeret
beskrivelse.

2.5.3 Lederniveau
På lederniveau er der som nævnt lavet et udvidet undervisningsforløb. Dette forløb er også tilpasset de årlige temaer i årshjulet. Som udgangspunkt afvikles der 2 x 4 timers ”Holdleder vedligehold” om året. Et modul i foråret og et i efteråret. For ikke at kompromittere de lovpligtige årlige
øvelser, er der som illustreret i bilag 2.6 tilført et ekstra antal timers uddannelse, som holdledere
skal gennemføre.
Uddannelsesforløbene bliver gennemført sammen og på tværs af alle brandstationer, således at
ledelsesniveauerne trænes og udvikles sammen.
Uddannelsesplanen for holdleder/indsatsleder udarbejdes i tæt samarbejde med leverandører, Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole og civile uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesplanen indeholder både elementer af civil lederuddannelse og planspil samt efteruddannelse af faglig karakter.
For indsatslederne, er der foruden den funktionsbestemte efteruddannelse i Tinglev, månedlige læringsdage. Indholdet på disse læringsdage er varieret og tilpassede seancer på 6-8 timer. Her er
der blandt andet fokus på tværfaglig træning, hvorfor der laves faglige seancer / øvelser / tema
workshops med Sydøstjyllands Politi og Region Midt.
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Desuden udvælges et antal vedligeholdelsesøvelser med mandskabet og holdleder vedligeholdelses uddannelser, som indsatslederne skal deltage i. Fx tema øvelserne i Langvang.
Se bilag 2.6 Øvelser og uddannelse for detaljeret beskrivelse

2.6 Øvrige områder
2.6.1 Vandforsyning
Vandforsyningen i Sydøstjyllands Brandvæsens dækningsområde er baseret på centralt placerede
brandhaner i byområder og øvrige større bysamfund med større vandværkskapacitet og udbygget
brandhanenet, samt på vandførende udrykningsenheder.
Branddamme medregnes ikke i vandforsyningen til brandslukning. De eksissterende branddamme
nedlægges eller overdrages til de lokale bysamfund i det omfang det er muligt.
Gennem en årrække er brandhanenettet i Horsens Kommune løbende blevet tilpasset. Standen på
brandhanerne er af svingende karakter. Flere områder i Horsens, eksempelvis i villakvarterer, er
forsynet med C-brandhaner. Disse indregnes som udgangspunkt ikke i vandforsyningen til brandslukning og nedlægges løbende. Der foretages derfor ikke eftersyn af disse brandhaner.
I Hedensted kommune findes mange små private vandværker, som har tilknyttet brandhaner til forsyningsnettet. De 11 største vandværker kan levere en kontinuerlig vandforsyning på min. 1000
liter/minut. Disse 11 vandværker er placeret i byerne Tørring, Uldum, Rask Mølle, Aale, Lindved,
Kragelund, Løsning, Hedensted, Hornsyld, Juelsminde og Snaptun. Det er således fortrinsvis
brandhanenettet i disse 11 byer, der bliver anvendt til vandforsyning til brandslukningen i Hedensted Kommune.
Generelt er der en større udfordring med mange defekte brandhaner. I 2016 belv iværksat et løbende udskiftnings -og reparationsarbejde. Desuden sikrer Sydøstjyllands Brandvæsen en løbende nedlæggelse af brandhaner med lav vandydelse.
Se yderligere beskrivelse i bilag 3.1 Plan for vandforsyning til brandslukning.

2.6.2 Ø – Beredskab
Der er to større øer i brandvæsenets slukningsområde, henholdsvis Hjarnø og Endelave.
På begge øer er der etableret et egentlig beredskab, hvor Hjarnø er bemandet med 6-8 frivillige,
som er uddannet på niveau med en grunduddannet brandmand. På samme måde er der på Endelave uddannet 6-8 brandfolk, som ligeledes har uddannelse på niveau med grunduddannelse indsats. Herudover har ca. 36 frivillige på Endelave uddannelse i almene brandslukningsopgaver.
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På både Endelave og Hjarnø er de frivillige uddannet til at anvende røgdykkerapparat. Derved kan
en udvendig indsats i røgmiljø, stadig iværksættes, indtil assisterende styrker når frem.
På materielsiden er der på Hjarnø placeret en trailer med forskelligt brandmateriel, røgdykkerudstyr, samt en traktorvogn med 4000 liter vand og en pumpe.
På Endelave er der en mere udvidet pakke, bestående af brandmateriel, røgdykkerudstyr, pumpe
og to vandtankvogne på 1500 liter. Sydøstjyllands Brandvæsen har opgraderet materiellet på
begge øer, således der er moderne materiel, nye røgdykkerapperater, udvidet førstehjælpsudstyr
mm. Desuden er Sydøstjyllands Brandvæsen blevet bevilliget 250.000 kr. af TrygFonden til indkøb
af en moderne traktorvogn med større vandkapacitet og højtryksslangevinde til Endelave. Der er
også bevilliget midler til nye indsatsdragter og personlig udrustning. Indkøbet og implementeringen
af dette forventes ultimo 2020.
Opgaver:
Ø-beredskabet på hhv. Hjarnø og Endelave skal således kunne iværksætte en simpel førsteindsats, og opretholde denne, indtil der kommer en slukningsenhed fra land. Se assistance tider og
responstidsberegninger i Bilag 2.4 Analyse af dækningsområde 2020.
Dette gøres ved at sikre at ø-beredskabet har kapacitet til løsning af nedenstående opgaver: fx:
•

Redning med stige fra 1. etage.

•

Udvendig slukning med fuld åndedrætsbeskyttelse.

•

Udvendig slukning med mindre slukningsmidler, trykvandslukker, pulverslukker, CO2 slukker, brandtæppe og branddaskere.

•

Udvendig slukning med B/C angreb fra vandtank med 3-4000l vand.

•

Vandforsyning fra bandhane (max 700l/min)

•

Vandforsyning fra åbent vand

•

Afspærring

•

Førstehjælp

Det fastsættes samtidigt, at ø-beredskabet ikke har kapacitet til løsning af nedenstående opgaver:
•

Indvendig slukning (røgdykning)

•

Redningsopgaver, fx fastklemte

•

Akutte uheld med farlige stoffer

Uddannelse: Se nærmere beskrivelse i Bilag 2.6 Øvelse og uddannelse.

24

Sydøstjyllands Brandvæsen forsat fremadrettet arbejde på etablering af et mere borgernært beredskab. Det kunne være uddannelse af civilbefolkningen på begge øer til brandforebyggelse og –
slukning. Forebyggende tiltag er først og fremmest, at der i videst mulig omfang etableres røgalarmer i alle private boliger på øerne, samt placeres brandslukningsmateriel på relevante steder. I
2019 og 2020 har der været gennemført flere ”robust borger” arrangementer samt røgalarmpatrulje
på Endelave.

2.6.3 Frivillige
Frivillige i beredskabet er mest udbredt i Horsens kommune. Hedensted har ikke frivillige tilknyttet
beredskabet, hvilket naturligt har begrænset anvendelsen.
De frivillige har en stor andel i Sydøstjyllands Brandvæsens varetagelse af opgaver omkring indkvartering og forplejning i både Hedensted og Horsens kommune.
Frivillige vil fortsat være et element for det operative beredskab i Sydøstjyllands Brandvæsen. Det
skal undersøges nærmere, hvilke opgaver de frivillige skal varetage, herunder hvordan og i hvilket
omfang Hedensted og Horsens Kommune kan anvende de frivillige i kommunernes indsatser mod
vejrlig.
Et af de elementer som skal afsøges nærmere, er anvendelsen af frivillige til stabsstøtte. Med
stabsstøtte menes støtte til de funktioner og opgaver som knytter sig til indsatslederens opgaver.
Det kunne være som ordonnans/radiomand/logfører på større skadesteder eller medlemmer i en
operativ stab, i forhold til kommunikationstjeneste eller på anden lignende vis.

2.6.4 Indkvartering og forplejning
Beredskabslovens §12 pålægger det kommunale redningsberedskab at kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.
Begge kommuner råder over busser, som kan stilles til rådighed for politiet til brug for evakuering
af borgere. Hedensted og Horsens Kommuner kan indkvartere og forpleje nødstedte, f.eks. togpassagerer eller bilister i forbindelse med snestorm. Udgangspunktet er, kapasitet til at 1000 mennesker skal kunne indkvarteres og forplejes.
Indkvartering og forplejning varetages af redningsberedskabets frivillige bestående af ca. 15 frivillige med bistand fra kommunens ansatte, herunder f.eks. det tekniske servicepersonale.
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De frivillige vil primært komme til at løse opgaver med etablering af indkvarteringsfaciliteter, modtagelse, førstehjælp og forplejning. De frivillige har feltkomfur og andet nødvendigt udstyr til rådighed. De frivilliges opgaver skal løses i samarbejde med kommunens ansatte, f.eks. skal forplejning
laves sammen med centralkøkkener på plejecentre i Hedensted og Horsens Kommuner. Der er på
forhånd udpeget egnede faciliteter, og kommunerne råder over fornødent indkvarteringsmateriel.
Indkvarterings- og forplejningsplan er vedlagt som bilag 3.2 til delrapport 3.

2.6.5 Vejrlig og klimatilpasning
Der har i Sydøstjyllands Brandvæsens dækningsområde været en række eksempler på indsatser,
som relaterer sig til vejrligshændelser. I december 2015 var Hedensted kommune kraftigt ramt af
oversvømmelser på Juelsminde-halvøen og i juni 2016, hvor dele af Horsens midtby blev ramt af
oversvømmelser. I februar 2020 var en dæmning inkl. sluse ved Bygholm Sø vest for Horsens
midtby tæt på at kollapse. Var dæmningen kollapset ville dele af jernbanestrækningen samt Horsens midtby være blevet ramt af oversvømmelse og jord- og mudderskred. Med Beredskabsstyrelsens bistand lykkedes det at undgå, at dæmningen bristede. Funktionen af denne dæmning og
sluse fremtidssikres ved arbejder, som Horsens Kommune har igangsat i efteråret 2020.
Begge kommuner arbejder generelt med klimatilpasningsudfordringerne i de respektive forvaltningsområder. Sydøstjyllands Brandvæsen indgår i begge kommuners beredskabsplaner, således
at der er sikret en sammenhæng mellem den kommunale drift og redningsberedskabet. Endvidere
deltager redningsberedskabet med input og løsningsforslag, når kommunerne efterspørger dette.
Konkret arbejder Horsens Kommune strategisk med tiltag mod oversvømmelse, bl.a. ved etablering af engsøer til forsinkelse af overfladevand fra landområder samt i planlægningen for byudvikling, hvor der stilles krav om forhøjede byggekoter på vandnære arealer. Hedensted Kommune har
indkøbt vandbarriere, som er i Juelsminde. Vandbarrierene betjenes af ansatte ved Hedensted
Kommune sammen med den lokale brandstation.
Brandvæsenet understøtter kommunerne i størst muligt omfang. I det strategiske arbejde anvendes ledelseskompetencer, ligesom brandvæsnet i højere grad ønsker at inddrage de frivillige i det
udførende arbejde. De frivillige kan indsættes i konkrete indsatser. Det vil oftest være som bistand
til kommunernes igangsatte indsatser, men der vil også være mulighed for, at de frivillige kan indsættes sammen med den lokale brandstation og Beredskabsstyrelsen, måtte det blive nødvendigt
at tilkalde assistance derfra.
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2.6.6 Vagtcentral
Sydøstjyllands Brandvæsen betjenes af vagtcentralen ved Horsens Kommune, Service og Beredskab, som dækker hele Sydøstjyllands Brandvæsens dækningsområde.
Der disponeres i vagtcentralen automatisk efter specifikke geokodede udrykningsområder for basis- og supplementsenheder i udrykningssammensætningen på tværs af kommunegrænser og udrykningsområder. Ligeledes er i hele området defineret nærmeste relevante ressource for assistance fra såvel egne ressourcer som ressourcer ved naboberedskaber. Der disponeres således til
enhver tid nærmeste relevante ressource til hændelser, uagtet om det er en primær udrykning defineret i udrykningssammensætningen, sekundær udrykning eller det er en assistanceopgave.
Vagtcentralen er bestykket med flådestyringssystem for alle udrykningsenheder i Sydøstjyllands
Brandvæsens dækningsområde. Derved har operatøren til enhver tid det fulde overblik over udrykningsenhederne og kan disponere nærmeste ressource til hændelserne.
Sydøstjyllands Brandvæsens vagtcentralen har herudover adgang til Rednings Beredskabernes
Informations System (RBIS) og har således det nationale ressourceoverblik ved beredskabsenhederne. Ved større eller komplekse hændelser rekvireres derved nærmeste assistanceenhed og/eller specielmateriel.
Der foregår pt. arbejde med udvikling af vagtcentralen således den i fremtiden lever op til anbefalingerne i robusthedsanalysen. I udviklingsarbejdet er der bl.a. fokus på arbejdsplads for operationschefen herunder værktøjer til samlet ressourceoverblik, storskærme til GIS-kort mv. storskærm
til streaming fra skadestedet og forskellige tavler til at understøtte arbejdet som operationschef.
Ligeledes pågår et nationalt arbejde med at følge op på anbefalingerne i rapporten ”Analyse af de
kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering” af december 2019 i igangsat af
Forsvarsministeren og forsvarsforligskredsen. Opfølgningen forankres i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet og KL. De kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen får ansvar
for sammen at omsætte forslag til konkrete løsninger. Det indebærer, at der skal tages konkret stilling til den videre implementering af forslagene til øget robusthed samt på eventuel udbredelse af
eksemplerne på god praksis.
Det samlede arbejde tilstræbes at være tilendebragt inden udgangen af 2022. Udfaldet af dette arbejde kendes selvsagt endnu ikke, men vil blive fulgt nøje.
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2.7 Oversigt over tilhørende bilag
2.1: Udvalgte scenarier
2.2: Udvalgte scenarier med risikomatricer og input fra stationer
2.3: Scenarie- og kapacitetsanalyser som ikke ændres
2.4: Analyse af dækningsområde
2.5: Oplæg til forebyggelsestiltag
2.6: Øvelser og uddannelse
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