Randers Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Randers Kommunes forslag til revision af
planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet
Randers Kommune har den 21. oktober 2011 indsendt forslag til revision af kommunens
plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet med henblik på, at
Beredskabsstyrelsen kan afgive en udtalelse, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 765 af
3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen).
Det fremgår af sagen, at forslaget til planrevision den 13. oktober 2011 har været forelagt beredskabskommissionen, og at planrevisionen efter Beredskabsstyrelsens udtalelse skal gennem politisk behandling i beredskabskommissionen, økonomiudvalget og
byrådet, inden den skal implementeres i 2012.
Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag proceduremæssigt lever op til
de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.
Det er dog Beredskabsstyrelsens sammenfattende vurdering, at forslaget medfører en
ikke ubetydelig svækkelse af kommunens samlede redningsberedskab. Der henvises til
efterfølgende, for så vidt angår Beredskabsstyrelsens mere detaljerede kommentarer,
anbefalinger mv.
Generelt
Det fremgår af det fremsendte materiale, at kommunen den 1. januar 2012 påtænker
at indføre et nyt serviceniveau og dermed en ændret dimensionering. Ændringerne er
resultatet af et krav om besparelser på beredskabsområdet på 1,435 mio. årligt, og det
anføres, at redningsberedskabet har søgt at finde de områder, hvor det ud fra en helhedsbetragtning rammer mindst muligt. De foreslåede ændringer udspringer således
ikke af beredskabsfaglige overvejelser og hensyn.
Det bemærkes, at dette ikke er i overensstemmelse med intentionerne bag den risikobaserede dimensionering. Hensigten var således ikke, at beredskabsområdet skulle
svækkes af økonomiske hensyn, men derimod at der skulle ske en lokal tilpasning på
baggrund af beredskabsfaglige vurderinger.
De påtænkte ændringer omfatter bl.a.


Lukning af daghjælpeberedskabsstationen i Kristrup.



Fjernelse af 1 automobilsprøjte og 1 vandtankvogn fra stationen i Randers.



Mere differentieret udrykningssammensætning og bemanding af køretøjer på stationen i Randers, f.eks. afsendelse af 1 køretøj bemandet med 1 holdleder og 1
brandmand (0+1+1) til en række mindre hændelser og afsendelse af 1 indsatsleder, 1 holdleder og 1 brandmand (1+1+1) til alarmer fra ABA-anlæg.
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Det er i planforslaget oplyst, at 3 autosprøjter i Randers statistisk set har været i brug
samtidig et mindre antal gange.
Beredskabsstyrelsen finder ikke, at det er tilstrækkeligt klart belyst, hvilke konsekvenser
en samtidig nedlæggelse af daghjælpeberedskabsstationen i Kristrup og en reduktion af
dimensioneringen på brandstationen i Randers vil få for det afhjælpende beredskab.
Styrelsen ser sig derfor ikke i stand til at vurdere, om der efter planforslaget er den fornødne sammenhæng mellem kommunens risikoprofil og redningsberedskabets dimensionering mv.
Det oplyses, at der er indgået en række aftaler i henhold til beredskabslovens § 13. Disse aftaler skal fremgå af planforslaget, jf. beredskabslovens § 13.
Aftaler i henhold til beredskabslovens § 18, f.eks. assistanceaftaler, bør ligeledes fremgå af planforslaget.
Risikoprofil
Den detaljerede beskrivelse af Randers Kommune giver et godt indtryk af kommunens
risikoprofil sammenholdt med de udarbejdede statistikker.
Statistikkerne viser på en overskuelig måde udrykningerne i Randers Kommune for årene 2007-2010, herunder fordelingen på udrykningstyper, total for årene, fordeling på
måned, fordeling på ugedag og fordeling på døgnet. Statistikkerne for de enkelte stationer dækker til og med september 2011.
Endvidere er der udarbejdet statistik over samtidige udrykninger i 2007 – 2010. Kommunens definition på samtidige udrykninger er, at mindst ét brandkøretøj ikke har ”status hjemme”, når ny alarm indgår.
Denne statistik bør suppleres med oplysninger om fordelingen af samtidighed på de
enkelte stationer. Beredskabsstyrelsen finder det især relevant med en opgørelse over
samtidighed mellem stationerne i Randers og Kristrup med henblik på nærmere at få
belyst de mulige konsekvenser af nedlæggelsen af stationen i Kristrup.
Endvidere bør statistikkerne udbygges med oplysninger om assistance til og fra Randers
Kommune.
Risikoidentifikation
Risikoidentifikationen i Randers Kommunes planforslag fokuserer i vid udstrækning på
dagligdags hændelser og omfatter i mindre omfang de mere usædvanlige hændelser
som eksempelvis voldsomt vejr og komplekse/længerevarende hændelser.
Det fremgår dog, at der i forbindelse med udsædvanlige vejrsituationer, herunder kraftig storm, højvande, smeltevand og nedbørssituationer er risiko for, at der kan opstå
oversvømmelse. Det anføres, at beskyttelse mod oversvømmelse efter Randers Kommunes opfattelse er ejerens eget ansvar, opgave og udgift. Miljø og teknik i Randers
Kommune har fokus på denne opgave, så det kan indtænkes ved kommende vej- og
bygningsarbejder.
Det er Beredskabsstyrelsens generelle anbefaling, at kommunerne i relevant omfang
indtænker indsatsen mod konsekvenserne af voldsomt vejr og komplek-
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se/længerevarende hændelser i den risikobaserede dimensionering. For mere information om inddragelse af disse emner i beredskabets dimensionering henvises til Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab.
Risikoanalyse
Beredskabsstyrelsen har bemærket, at kapacitetsanalyserne for en række scenarier,
som er vidt forskellige i såvel karakter som omfang, fører til samme kapacitetsbehov på
1+1+7. Det drejer sig om scenarierne vedr.


Ild i sofa og gardiner i etageejendom



Gårdbrand og fare for dyr (160 malkekøer)



Ild i affaldscontainer under halvtag



Væltet rendegraver og føreren fastklemt



2 passagertog kolliderer

Beredskabsstyrelsen stiller sig noget uforstående over for valget af udrykningens sammensætning og bemanding i forhold til disse scenarier.
I forbindelse med scenarier, hvor egen (stationens eller kommunens) indsatskapacitet
overskrides, bør det anføres, hvor supplerende enheder forventes rekvireret fra.
Beredskabsstyrelsen skal endvidere anbefale, at der udarbejdes en oversigt over kapacitetsniveauer ud fra de analyserede scenarier. Kapacitetsniveauerne bør danne grundlag for valg af udrykningssammensætninger og bemandinger i relation til 112 picklisten,
som fremgår af afsnit 5.4.7.
Det skal endelig bemærkes, at Beredskabsstyrelsen ikke finder scenariet vedrørende
krig og mobilisering relevant.
Serviceniveau for det afhjælpende redningsberedskab
Brandstationer
Det nuværende beredskab omfatter en beredskabsstation i Randers (hovedbrandstation) og hjælpeberedskabsstationer i henholdsvis Kristrup, Langå og Øster Tørslev.
Endvidere er der indgået aftale mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune om,
at brandstationen i Allingåbro i Norddjurs Kommune fungerer som hjælpeberedskabsstation i et område i Randers Kommune (ved Uggelhuse og øst for Ebeltoft). Fra Allingåbro rykkes der ud med 1 automobilsprøjte bemandet med 1 holdleder og 3 brandmænd, og supplerende køretøjer afgår fra station Randers.
I oplæg til serviceniveau foreslås daghjælpeberedskabsstationen i Kristrup lukket. Af
bemærkningerne fremgår det, at lukningen ikke vil medføre væsentlige ændringer i
serviceniveauet. Det fremgår dog, at lukning af stationen er begrundet i besparelser. Se
Beredskabsstyrelsens nærmere bemærkninger til dette forslag ovenfor under generelt.
Teknisk ledelse
Indsatslederne i Randers er kommunalt ansatte. Indsatslederen skal afgå hurtigst muligt fra sit opholdssted, men det beskrives ikke nærmere, hvorledes indsatsledervagten
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er tilrettelagt. Det bør fremgå af planforslaget, om der er en eller flere indsatsledere på
vagt, og om der er en bagvagt mv.
Det fremgår, at holdledere fra station Randers kan fungere som teknisk leder ved nærmere beskrevne hændelser. Det fremgår endvidere, at holdleder/teknisk leder bl.a. skal
have gennemgået og bestået kursus i holdleder/teknisk leder eller tilsvarende niveau fra
Beredskabsstyrelsen. Et andet sted i materialet anføres det dog, at (andre) holdledere
alene skal have gennemført og bestået holdleder brand uddannelsen.
Beredskabsstyrelsen forstår dette således, at der ved Randers Brandvæsen er to typer
holdledere. Holdlederne ved døgnberedskabet i Randers er uddannet til at varetage den
tekniske ledelse af indsatsen i visse situationer, mens øvrige holdledere (deltid) ikke har
denne uddannelse.
Beredskabsstyrelsen skal understrege, at holdlederen varetager den tekniske ledelse af
indsatsen i alle de situationer, hvor der ikke er en indsatsleder til stede på et skadested.
Styrelsen skal i relation hertil pege på, at afsendelse af en udrykning på 1+1+1 fra
døgnberedskabet på stationen i Randers til en alarm fra et ABA-anlæg kan give problemer ved en efterfølgende alarmering af de sidste to mand fra døgnberedskabet til en ny
hændelse, idet de vil blive afsendt uden en holdleder.
Personale
Oplysninger om det samlede personale, dvs. samlet antal indsatsledere, holdledere
(døgn/deltid) og brandmænd (døgn/deltid) samt personalets fordeling på stationer bør
fremgå af planforslaget.
Køretøjer og materiel
I forbindelse med lukning af stationen i Kristrup og reduktion med en automobilsprøjte
og en vandtankvogn på stationen i Randers anføres det, at de to øvrige beredskaber i
Langå og Øster Tørslev skal indtænkes i det samlede beredskab.
Da der statistisk set er forekommet hændelser, hvor 3 automobilsprøjter har været indsat samtidig i Randers, skal Beredskabsstyrelsen påpege, at tilkaldelse af en tanksprøjte
fra Langå eller Øster Tørslev, hvis de to fremtidige automobilsprøjter i Randers samtidig
er optaget af andre hændelser, vil føre til en væsentlig svækkelse af det område, som
denne tanksprøjte normalt dækker.
Andre påtænkte køretøjsændringer på stationen i Randers er fjernelse af påhængsstigen (har drejestige), indsættelse af en ny miljøvogn og indførelse af skæreslukker på
første udrykningsautosprøjte.
Beredskabsstyrelsen finder, at der af hensyn til overskueligheden bør indsættes en
oversigt i planforslaget over nuværende køretøjer mv. samt en oversigt over køretøjer
mv. efter forslaget til nyt serviceniveau.
Afgangs- og udrykningstider
Af planmaterialet synes det at fremgå, at afgangstidskravet for deltidsberedskabet - i
forventningen om nye regler på dette område - foreslås ændret fra det gældende krav i
dimensioneringsbekendtgørelsen på højst 5 minutter til et krav om en afgangstid på
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højst 6 minutter. Beredskabsstyrelsen skal understrege, at afgangstidskravet på 5 minutter ikke kan ændres med det nuværende regelgrundlag.
Det er målsætningen, at der fra alarmens modtagelse fra alarmcentralen skal kunne
påbegyndes en indsats inden for følgende tidsrammer for 95 % af alle hændelsers vedkommende:


10 minutter i byområderne ved Randers, Langå og Ø. Tørslev



15 minutter for 90 % af kommunens by- og landområder



25 minutter for de resterende 10 % af kommunens by- og landområder

Beredskabsstyrelsen har bemærket, at der er tale om en forlængelse af kravet til udrykningstiden i Randers by på 4 minutter.
Beredskabsstyrelsen skal foreslå, at kommunen tager kontakt til nabokommunerne med
henblik på aftalemæssigt at sikre, at det i alle tilfælde er nærmeste station, der rykker
ud til en given adresse.
Samtidige hændelser og assistancemuligheder
Kommunens statistik viser, at der har været 37 samtidige hændelser i 2007, 33 i 2008,
53 i 2009 og 26 i 2010. Endvidere anføres det, at der totalt set er flere udrykninger i
2011 og derfor forventes flere samtidige hændelser i år.
Der gives en kort beskrivelse af assistancemulighederne i materialet. Det fremgår ikke
af materialet, at der er foretaget analyser af, hvor stort et assistancebehov der forventes i fremtiden, hvis der fjernes brandkøretøjer, jf. ovenstående. Det må dog kunne
konkluderes, at der vil blive tale om en øget anvendelse af assistance eller udrykning
fra egne stationer, naboberedskaber, støttepunkt Aarhus og Beredskabsstyrelsen Midtjylland. På den baggrund skal Beredskabsstyrelsen anbefale, at der i planen redegøres
nærmere for kommunens forventede assistancebehov fra redningsberedskabets niveau
1, 2 og 3, og skal endvidere anbefale, at disse ændringer sker i forståelse med alle involverede parter, evt. i form af indgåelse af egentlige aftaler.
Møde- og alarmeringsplaner
Det fremgår ikke af planen, i hvilket omfang der er udarbejdet møde- og alarmeringsplaner, men på side 30 i planen er der nævnt en række særlige risikoobjekter. Beredskabsstyrelsen finder, at det bør overvejes at udarbejde møde- og alarmeringsplaner for
visse af de nævnte objekter.
Beredskabsstyrelsen Midtjylland er gerne behjælpelig med såvel udarbejdelse som afprøvning af sådanne møde- og alarmeringsplaner, såfremt Randers Kommune måtte
ønske det.
Vandforsyning
Det fremgår af planforslaget, at kapaciteten for vandforsyning til brandslukning fastsættes til en kontinuerlig vandmængde på ca. 400 l/min, jf. Beredskabsstyrelsens anbefalinger.
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Beredskabsstyrelsen skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at den tidligere bekendtgørelse (nr. 207 af 6. april 1999) med tilhørende vejledning om vandforsyning til brandslukning er ophævet. Det fremgår nu af beredskabslovens § 15 og § 1,
stk. 3, i dimensioneringsbekendtgørelsen, at ”Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at

der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning”.
Det bemærkes, at tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning kan være vidt forskellig
fra hændelse til hændelse.
Ved forslaget om fjernelse af to automobilsprøjter og en vandtankvogn reducerer kommunen den mulige mængde medbragt vand til brandslukning. Det fremgår endvidere,
at et antal brandhaner med ringe ydelse planlægges fjernet, at ca. 35 registrerede andre vandforsyningssteder, typisk branddamme, planlægges nedlagt, og at der afsættes
færre driftsmidler til reparation af brandhaner.
Beredskabsstyrelsen finder, at der forinden fremlæggelse af planforslaget i kommunalbestyrelsen skal udarbejdes en dokumenteret strategiplan for vandforsyning til brandslukning som en del af planen. Heri skal det f.eks. ved brug af kort og analyser dokumenteres, hvorledes den tilstrækkelige vandforsyning sikres ved hjælp af brandhaner,
vandtankvogne eller andre vandforsyningssteder mv. Der kan i denne forbindelse med
fordel tages udgangspunkt i de udvalgte repræsentative scenarier.
Indkvartering og forplejning
Beredskabsstyrelsen har bemærket, at der ikke er foretaget en egentlig analyse af indkvarterings- og forplejningsområdet. Indkvartering og forplejning er en af de opgaver,
der indgår i den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, jf. dimensioneringsbekendtgørelsen, og skal således bygge på en risikoidentifikation og risikoanalyse.
En nærmere beskrivelse af dette område bør indgå i det videre arbejde med planen.
Frivillige
Det fremgår, at der i Randers kommune er ca. 60 frivillige i redningsberedskabet. De
frivillige betragtes som en del af det supplerende beredskab for Randers Brandvæsen.
Opgaverne for de frivillige i Randers Kommune kan oplistes inden for hovedgrupperne
indsats, redningshunde, logistik samt indkvartering og forplejning.
Forebyggelse
Det fremgår af planforslaget, at ”Beredskabet vil fokusere på det forebyggende arbejde
med en øget indsats på uddannelse og information”. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at
denne hensigtserklæring gøres mere operativ. En mulighed er at supplere med en prioriteret liste med redningsberedskabets forslag til konkrete forebyggelsestiltag. Hermed
bliver det også muligt at opstille konkrete og målbare succeskriterier og en vurdering af,
hvilke ressourcer der kræves, for at initiativerne kan gennemføres.
Sætningen på side 15 ”… påregnes der årligt 600 – 800 brandsynsobjekter” forstås af
Beredskabsstyrelsen som, at der årligt skal gås 600 – 800 brandsyn.
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Beredskabsstyrelsen foreslår, at det i planforslaget beskrives, hvorledes beredskabet
koordinerer sager med planmyndigheden i relation til brand- og eksplosionsfarlige virksomheder, herunder risikovirksomheder.
Endelig skal det bemærkes, at øvelse og planspil (side 136) må betegnes som indsatsforberedende og ikke forebyggende. Tilsvarende gælder for anskaffelse af køretøjer
(side 144).
Uddannelse og øvelser
I planens afsnit 5.8.1 - 5.8.5 findes der detaljerede beskrivelser af den uddannelse som
alt indsatspersonel skal gennemgå. Afsnittene kunne med fordel støttes af en rammeplan for, hvorledes disse uddannelsesaktiviteter påtænkes gennemført.
I planens afsnit 5.9. er øvelsesaktiviteterne beskrevet, og også her kunne en rammeplan for, hvorledes disse aktiviteter påtænkes gennemført, være med til at støtte planen.
Konklusion
Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Randers Kommune proceduremæssigt lever op til de
krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.
Beredskabsstyrelsen finder imidlertid, at forslaget medfører en ikke ubetydelig svækkelse af kommunens samlede beredskab.
Beredskabsstyrelsen skal anbefale, at beredskabskommissionen og kommunalbestyrelsen ved den videre behandling af sagen er særligt opmærksom på konsekvenserne af
denne svækkelse og skal i denne forbindelse understrege kommunalbestyrelsens ansvar
for at tilrettelægge et forsvarligt redningsberedskab ud fra de kriterier, der fremgår af
dimensioneringsbekendtgørelsen.
Det bemærkes, at planforslaget sammen med denne udtalelse herefter skal forelægges
for kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget
planen, skal den indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering.
Den procedure, der beskrives i dimensioneringsbekendtgørelsen, skal følges ved kommende revisioner af planen på grund af væsentlige ændringer i risikoprofilen eller serviceniveauet eller ved den generelle revision af planen i ny kommunal valgperiode. Mindre justeringer mv. skal dog alene registreres i ODIN-systemet.

Med venlig hilsen

Jan Petersen
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