
 

Sydøstjyllands Brandvæsen  

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede 

dimensionering af Sydøstjyllands Brandvæsen 

22. september 2016 

 

Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag til plan for den risikobaserede dimensionering 

af det samordnede redningsberedskab, Sydøstjyllands Brandvæsen, som omfatter He-

densted og Horsens Kommuner, med henblik på, at styrelsen kan afgive en udtalelse, 

jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt 

redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen). 

For at Beredskabsstyrelsen kan vurdere om det kommunale redningsberedskab kan yde 

en forsvarlig indsats, jf. § 12, stk. 1, i beredskabsloven, skal styrelsen efter ovennævnte 

bestemmelse navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem 

områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensione-

ring og materiel. 

Beredskabsstyrelsen skal dermed ikke godkende dimensioneringen af redningsbered-

skabet, og styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennem-

gang af forslaget til dimensioneringsplan. Styrelsens udtalelse skal således ses som fag-

lig rådgivning i forbindelse med kommunernes dimensionering af redningsberedskabet. 

Beredskabsstyrelsens overordnede vurdering 

Dimensioneringen i henhold til det fremsendte planforslag forventes at skulle træde i 

kraft den 1. januar 2018. 

Med den foreslåede dimensionering vil der ske en vis reduktion i antallet af køretøjer, 

idet bl.a. antallet at tankvogne reduceres fra 7 til 3, og 3 slangetendere nedlægges, 

hvoraf den ene dog placeres på Endelave. 

Idet de fleste automobilsprøjter opgraderes til tanksprøjter, vil den samlede mængde 

vand på køretøjerne dermed blive reduceret fra 91.800 liter til ca. 63.400 liter.  

Den eneste ændring i bemandingen af førsteudrykningen sker på stationen i Hornsyld, 

hvor bemandingen reduceres med 2 brandmænd.  

Der sker ikke ændringer i antallet og placeringen af brandstationer. 

Den væsentligste ændring i dimensioneringen er således reduktionen i den samlede 

mængde vand på køretøjerne, men Sydøstjyllands Brandvæsen tilkendegiver, at der vil 

ske en større udnyttelse af ressourcerne på tværs af både brandstations-, kommune-, 

og beredskabsgrænser. Samtidig indføres nye, effektive slukningsmetoder, hvilket bl.a. 

betyder en forbedret udnyttelse af vandets effekt. 

Sydøstjyllands Brandvæsen har endvidere oplyst, at der generelt er fokus på vandforsy-

ningsområdet, herunder at der skal udarbejdes retvisende kortmateriale med angivelse 

af vandforsyningsmuligheder i både Hedensted og Horsens Kommuner. Samtidig skal 
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brandhanenettet for begge kommuner analyseres for at sikre det rette antal brandha-

ner, samt at disse er funktionsdygtige. 

På den baggrund finder Beredskabsstyrelsen, at Sydøstjyllands Brandvæsen har fokus 

på, at brandvæsenet kan foretage en forsvarlig indsats, jf. § 12, stk. 1, i beredskabslo-

ven. Styrelsen finder i den sammenhæng, at brandvæsenet bør følge situationen om-

kring vandforsyning nøje, herunder om der i perioden op til den nye dimensionerings 

ikrafttræden forekommer hændelser, som med den nye dimensionering ville kunne give 

anledning til, at der kunne opstå problemer med kontinuerlig vandforsyning til brand-

slukning. 

Sagsforløbet  

Beredskabsstyrelsen modtog den 22. august 2016 et forslag til plan for den risikobase-

rede dimensionering af Sydøstjyllands Brandvæsen. 

Planforslaget har forud for indsendelsen til Beredskabsstyrelsen været behandlet i den 

fælles beredskabskommission for Sydøstjyllands Brandvæsen. 

Den 9. september 2016 modtog Beredskabsstyrelsen oplysninger om, at der foretages 

en justering af det oprindelige planforslag, idet der på brandstationen i Hedensted ikke 

vil blive indsat en hurtig slukningsenhed (HSE), men at vandtankvognen vil blive bibe-

holdt. 

På baggrund af telefoniske drøftelser mellem Beredskabsstyrelsen og Sydøstjyllands 

Brandvæsen fremsendte brandvæsenet den 20. september 2016 supplerende oplysnin-

ger bl.a. om vandforsyning til brandslukning og den samlede skadestedsledelse ved 

større hændelser. 

Planforslagets mere detaljerede oplysninger  

Serviceniveau 

Sydøstjyllands Brandvæsen har fastlagt et serviceniveau efter følgende kriterier: 

 Hele dækningsområdet dækkes af nærmeste udrykningsenhed på max. 20 minutter 

 Områder med >500 indbyggere dækkes af nærmeste udrykningsenhed på max. 17 

minutter 

 Områder med >1.500 indbyggere dækkes af nærmeste udrykningsenhed på max. 

15 minutter 

 Områder med >3.000 indbyggere dækkes af nærmeste udrykningsenhed på max. 

10 minutter 

Kravet til responstiden gælder for basiskøretøjet (tanksprøjte eller hurtig slukningsen-

hed). 

Køretøjer, materiel og bemanding 

Der foreslås samlet følgende ændringer i selve dimensioneringen af brandvæsenet: 

 Det samlede antal sprøjter (automobilsprøjter og tanksprøjter) reduceres fra 8 til 7, 

som alle på nær én vil være tanksprøjter. 

 Der indføres 1 hurtig slukningsenhed (HSE) på stationen i Brædstrup. 
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 Det samlede antal tankvogne reduceres fra 7 til 3. I Horsens reduceres antallet fra 

3 til 1. 

 2 slangetendere afskaffes og 1 flyttes til Endelave. 

 Lifttender flyttes fra Brædstrup til Hedensted. 

 Bemandingsniveauet (det mandskab, der som minimum skal kunne bemande køre-

tøjerne i førsteudrykningen) reduceres med 2 brandmænd (fra 33 til 31). 

Aftaler med naboberedskaber 

Det er oplyst, at aftaler med naboberedskaberne vil blive opdaterede, således at prin-

cipperne om fri disponering vil blive fulgt i hele Sydøstjysk Brandvæsens dækningsom-

råde. 

Aftalerne med Trekantområdets Brandvæsen og Østjyllands Brandvæsen vil også om-

fatte gensidig indsatslederassistance, mens højderedning vil blive varetaget af Østjyl-

lands Brandvæsen (fra stationen i Skanderborg). 

Skadestedsledelse 

Antallet af indsatsledere på vagt i brandvæsenets dækningsområde reduceres fra 2 til 

1, som vil kunne dække størstedelen af området på 15 minutter, mens hele området vil 

dækkes på 20 minutter. 

Derudover etableres fast bagvagt inden for normal arbejdstid, samt tilkaldeordning 

uden for normal arbejdstid.  

Den videre behandling 

Beredskabsstyrelsen forudsætter, at denne udtalelse indgår i sagsgrundlaget, når pla-

nen behandles og endeligt vedtages af de enkelte kommunalbestyrelser, jf. § 4, stk. 3, i 

dimensioneringsbekendtgørelsen. 

Når planen er vedtaget af de enkelte kommunalbestyrelser, skal planen indsendes til 

Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. § 4, stk. 4, i dimensioneringsbekendtgørelsen. 

Beredskabsstyrelsen skal anmode Sydøstjyllands Brandvæsen om en status for vandfor-

syningen til brandslukning 12 måneder efter dimensioneringsplanens endelige godken-

delse. Der ønskes i den sammenhæng en opgørelse over hændelser, hvor 2 eller 3 

tankvogne fra Horsens har været indsat samtidigt, og hændelser, hvor der har været 

afsendt tankvogn(e) fra Horsens til nabodistrikterne. 

Beredskabsstyrelsen skal desuden anmode om løbende at blive holdt orienteret i takt 

med implementeringen af delelementerne i planforslaget, herunder indgåelse af aftaler 

med naboberedskaberne. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan Petersen 


