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Nordjyllands Beredskabs bemærkninger 

vedrørende Beredskabsstyrelsens udtalelse til 

Forslag til plan for risikobaseret dimensionering 2025. 
 

 
Hermed følger Nordjyllands Beredskabs administrative bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse dateret 12. Maj 

2021. I dette notat forholder Nordjyllands Beredskab sig til de uddybende kommentarer til planen. 

Administrative bemærkninger fra Nordjyllands Beredskab 
Forslag til plan for den risikobaserede dimensionering ”Nordjyllands Beredskab 2025” har i overensstemmelse med 

Beredskabsloven været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse.  

 

Kort opsummering 
Det er Beredskabsstyrelsen vurdering, at Nordjyllands Beredskab med den planlagte dimensionering vil kunne 

iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser. Beredskabsstyrelsen 

vurderer endvidere, at Nordjyllands Beredskab i et væsentligt omfang har planlagt for håndteringen af større, 

komplekse og længerevarende hændelser. Samtidig bemærker Beredskabsstyrelsen af konklusionerne fra de analyser 

der ligger til grund for risikoprofilen ikke viser områder, der kræver en ændret dimensionering. 

I forhold til serviceniveauet beskriver Beredskabsstyrelsen, at planforslaget har fokus på den tekniske forebyggelse, 

herunder brandsyn og den holdings- og adfærdsrettede forebyggelse. Samtidig beskrives, at der løbende skal følges op 

på afgangs- og responstider samt udrykningens sammensætning og bemanding, herunder indsatsledelsen. 

Beredskabsstyrelsen ønsker endvidere at blive orienteret om en række initiativer, som status på implementering af 

vandforsyningsstrategi, indgåelse af den sidste aftale om fridisponering og samarbejdsaftaler med kommunerne 

vedrørende indkvartering og forplejning. 

 

Administrative bemærkninger 
Beredskabsstyrelsen beskriver, at det fremgår af planforslaget, at konklusionerne fra de analyser, der er gennemført ikke 

vises områder der kræver en ændret dimensionering. Samtidig beskriver Beredskabsstyrelsen, at analyserne vises 

initiativer der kan have positiv effekt både i et forebyggende og operativt perspektiv. Vi vil i Nordjyllands Beredskab i 

den kommende planperiode anvende analysernes resultater, når handlingsplaner og konkrete initiativer skal 

udarbejdes. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab vil løbende blive informeret om status på implementeringsarbejdet 

samt præsenteret for beslutningsoplæg vedrørende specifikke initiativer.  

Beredskabsstyrelsen beskriver, at de ressourcer, der anvendes til forebyggelsesaktiviteter med fordel, kan fremgå af 

planen. Nordjyllands Beredskab, bemærker her, at den risikobaserede dimensionering 2025, fastlægger de 

overordnede mål for den kommende planperiode. Efter planens godkendelse igangsættes løbende initiativer med 

udgangspunkt i planen. Som beskrevet i bilag 3, er en af de forebyggende handlingsplansmål, at ”målrette 

forebyggende kampagner ud fra et statistisk, - evidensbaseret grundlag. Jf. bilag 3 vil forebyggende kampagner 

således kunne målrettes emner, der får aktuel politisk og samfundsmæssig bevågenhed. Vi har gjort den erfaring, at 

forebyggende budskaber modtages med ekstra stor interesse, når samfundet i forvejen har fokus på området. I den 

seneste planperiode, har Nordjyllands Beredskab gennemført flere sådanne ”her og nu kampagner”. Konkrete initiativer 

kan således ikke beskrives på forhånd, men de overordnede rammer er beskrevet på en sådan måde, at relevante 

initiativer kan igangsættes med fagligt korrekte ressourcer i løbet af planperioden. 

Som det fremgår af udtalelsen, bemærker Beredskabsstyrelsen, at de teoretiske responstider med en fremkommelighed 

på 80 % kan være relevant nogle steder men ikke alle. Beredskabsstyrelsen foreslår at de præsterede responstider, der 

er fremsendt som supplerende materiale, indgår i den fremtidige dialog mellem Nordjyllands Beredskab og 

Beredskabsstyrelsen. 

Da vi I Nordjyllands Beredskab vil lave målrettet opfølgning på afvigelser og i dag analyserer alle udkald, vil disse data 

indgå som en naturlighed i den fremtidige dialog og orientering af Beredskabsstyrelsen Efter justering af 
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udrykningsgrænserne medio 2020, har vi samtidig en forventning til at kunne fastholde eller forbedre 

det niveau vi har præsteret indtil nu.  

Beredskabsstyrelsen giver udtryk for et ønske om at blive orienteret om en række initiativer i den kommende 

planperiode. Dette mener Nordjyllands Beredskab er meget naturligt, og det underbygger ligeledes den gode dialog, 

der har været i processen med udarbejdelsen af planen. Nordjyllands Beredskab imødekommer derfor gerne dette og 

fremsender samarbejdsaftaler med Beredskab & Sikkerhed samt Nordvestjyllands Brandvæsen, når disse er indgået. 

Som ved samarbejdsaftalerne ønsker Beredskabsstyrelsen at blive orienteret omkring de aftaler, der indgås med 

kommunerne omkring indkvarterings- og forplejningsberedskabet. Nordjyllands Beredskab imødekommer derfor gerne 

dette og fremsender aftalerne til beredskabsstyrelsens orientering når disse er indgået. 

Beredskabsstyrelsen anbefaler i deres udtalelse, at brandhanenettet afprøves to gange årligt. Denne anbefaling 

kommer fra en vejledning om vandforsyning fra 1999, og bygger på den faglighed, der var tilbage i 1980erne. 

Beredskabsstyrelsen bekræfter i den faktuelle høring, at dette blot er en anbefaling og ikke er et krav. 

Beredskabsstyrelsen er samtidig meget åben for en dialog om den nuværende anbefaling og en eventuel fremtidig 

ændring af denne.  

Med henvisning til planens bilag 6, beskriver Beredskabsstyrelsen, at serviceniveauet løbende bør kontrolleres. En kontrol 

omfattende afgangs- og responstider samt udrykningens sammensætning og bemanding. Det kan i disse 

bemærkninger understreges, at Nordjyllands Beredskab allerede måler på disse parametre, hvor der laves løbende 

opfølgning på afvigelser på samtlige udrykninger.  

Foruden de konkrete anmodninger fra Beredskabsstyrelsen om orientering i forhold til status på implementering af 

delelementer af dimensioneringen, beskriver Beredskabsstyrelsen i udtalelsen, at de imødeser en løbende, generel 

orientering om implementeringen af relevante handlingsplanmål. Som tidligere beskrevet, er det i Nordjyllands 

Beredskabs klare interesse at fortsætte den løbende dialog med Beredskabsstyrelsen. Det er derfor naturligt, at 

dialogen fortsættes, når planen er godkendt, med såvel Beredskabsstyrelsen og Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab. 

 

 

 

 


