
Opgaver Operativ afdeling 



Personale 
• 29 Fuldtidsansatte 

• 2 deltidsansatte Rengørings ass. 

• 2 Flex-jobber 

• 2 Seniorjobbere 

 Fordelt på de 3 store stationer. Ringsted, 

Næstved og Vordingborg)  

 Samt vagtcentral og 2 autoværksteder 

(Vordingborg og Næstved) 

• 125 Honorarlønnede Brandmænd (deltid)  

 Fordelt på 7 stationer 

• Falck (34)  (Præstø, Stege) 

 

• 80 Frivillige fordelt på 3 stationer (Faxe, Ringsted 

og Næstved). 



MSBR Dækningsområde 
 

 

 

 

 

 

 



Udrykninger 2016 

I alt 1487 udrykninger 
 

Udrykningerne i 2016 fordeler sig som 

følgende: 

 ABA Anlæg: 485 

 112 alarmer 1002  



Beredskabsloven 
§ 12. Det kommunale redningsberedskab skal kunne 

yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, 

ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, 

herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal 

endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje 

evakuerede og andre nødstedte. 



Operative Opgaver 

• Brand eller overhængende fare for brand 
• Redningsarbejde, herunder frigørelse af fastklemte (biler, fly, 

tog, sammenstyrtninger) 
• Togulykker 
• Flyulykker til lands 
• Skibsulykker ved kaj 
• Naturkatastrofer 
• Akutte uheld med farlige stoffer på land, søer, vandløb og 

havne. 
• Søredning - kystnære områder, søer, havne, åer og moser 
• Klinteredning: specielt Møns Klint 
 
• Endvidere skal redningsberedskabet kunne indkvartere og 

forpleje evakuerede, og andre nødstedte. 

 
 



Rundt om den enkelte udrykning 

Før 

Efter 

Under 



Før 

• Er køretøjer i driftsklar og oppakket stand 

  

• Er materiellet i orden og klar til brug 

 

• Er mundering og personlig udrustning ok 

 

• Er brandmanden veluddannet til at udføre det arbejde som 

påhviler ham (øvelser, uddannelse, træning) 

 

• Er der tilstrækkelig vagtdækning jf. den risikobaserede 

dimensionering 

   

 

 

  



Under 

 Branddragter 

 RD- apparater 

 Slanger 

 Stiger 

 Armaturer 

 Pumper 

 Ventilatorer 

 Lys 

 Løftepuder 

 Klippeværktøj 

 Kemikaliedragter 

 Rensepunkt 

 

Alt efter udrykningens karakter mere eller mindre forbrug af 

mundering, materiel og udstyr, herunder: 



Efter 
Retablering 

• Vask af rengøring af materiel (herunder) 

• Vask af Branddragter (hver gang at en brandmand har været i røgfyldt 

miljø) 

• Vask og rengøring af RD-apparater: sikkerhedskontrol, af masker, 

remme, rygskjold og lungeautomater, opfyldning at luftflasker. 

• Vask af slanger, trykprøvning, tørring og oppakning  

(Efter branden i Holmegårds mose den 13. juni, var der 760 meter b-

slange og 90 meter c-slange som skulle vaskes) i alt 56 

brandslanger á 15 meter længde)  

• Eventuel reparation af udstyr og materiel som er gået i stykker under 

indsatsen 



 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt kan man 

sige at det tager 

mindst lige så lang 

tid at retablere, som 

den tid udrykningen 

tager 



Afvigelser 
At vi helt kan undgå afvigelser vil nok være naivt at tro.  

Det betyder at vi må acceptere afvigelser fra tid til 

anden. Et notat vedr. disse afvigelser er delt rundt. 

 

Men når dette er sagt, må det også stå klart at vi skal 

gøre hvad vi kan for at afvigelser minimeres og undgås 

i så stor udstrækning som muligt. 

 

I MSBR har vi opgjort de sidste 7 mdr. afvigelser som 

følger: 



Afvigelser vedr. Udrykninger i MSBR 

Afvigelser: 

i perioden 1. oktober – 31. december 2016 har der været afvigelser 

i 13,5 % af udrykningerne. 

 Afvigelsestype Antal gange Afvigelse i % 

Afgangstid overskredet (5 minutter) 3 3 % 

Ankomsttid overskredet (10, 15, 20) 7 7 % 

Mangler Holdleder på 1. ktj. 0 0 % 

Mangler Brandmænd på 1. ktj. 0 0 % 

Mangler Holdleder på Udrykningen 0 0 % 

Mangler Brandmænd på Udrykningen 4 4 % 



Afvigelser vedr. Udrykninger i MSBR 

Afvigelsestype Antal gange Afvigelse i % 

Afgangstid overskredet (5 minutter) 7 8 % 

Ankomsttid overskredet (10, 15, 20) 7 8 % 

Mangler Holdleder på 1. ktj. 0 0 % 

Mangler Brandmænd på 1. ktj. 2 2 % 

Mangler Holdleder på Udrykningen 0 0 % 

Mangler Brandmænd på Udrykningen 6 6 % 

i perioden 1. januar – 30. april 2017 har der været afvigelser i  

17 %  af udrykningerne. 



Afvigelser vedr. Udrykninger i MSBR 

På baggrund af denne gennemgang lægges op til debat 

om afvigelser, årsager udfordringer nuværende og 

fremtidige.  



Dilemma 
Beredskabsinfo. 17. januar 2017: 

”Der mangler fortsat mange brandfolk på de danske 

brandstationer. En ny opgørelse fra beredskabernes fælles 

rekrutteringskampagne viser, at 139 brandstationer i øjeblikket 

mangler ca. 400 brandfolk. Det er både deltidsbrandfolk og 

frivillige brandfolk, som der er mangel på rundt omkring i 

landet”. 

Hvordan løser vi dette problem i forhold til, rekruttering, robusthed og 

økonomi ?.  

En ny  Deltidsbrandmand brandmand koster 100.000 kr. at uddanne . 

 En Deltidsholdleder koster 200.000 kr.  

• Kan en arbejdsgiver undvære en brandmand i henholdsvis 7 og 

14 uger mens brandmanden uddanner sig? 

 Kan arbejdsgiver undvære en medarbejder/Brandmand i  

hverdagen Når det brænder ? 

  



Paradoks  

 Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en 

forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom 

og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder 

krigshandlinger. 

 Kommunerne bidrager kun i ringe grad med 

kommunale medarbejdere til de lokale beredskaber. 

 




