
 
   

 

Eksempelsamling 
 

Formål 
 
Formålet med Beredskabsforbundets ”Eksempelsamling” er at videreformidle gode historier fra det 
virkelige liv. Det er her, der fremlægges konkrete eksempler fra dagligdagen på, hvilke opgaver der kan 
løses af Beredskabsforbundets kredse til inspiration for kommunale beredskaber og Beredskabsforbundets 
øvrige kredse. 

 
Region Nordjylland 
 
1.1 Brand- og redningsgruppe – Frederikshavn  
Supplerer eksisterende dagligt beredskab. Førstehjælps- og samarittergruppe. Udfører opgaver mod 
betaling ved større arrangementer, bl.a. Hjallerup Marked og Træf på Toppen i Skagen. 
 
1.2 Lys og luftkompressor – Hjørring  
Alle er tilknyttet BRS Thisted, som forestår uddannelse og vedligeholdelsesuddannelse. Frivillige er i 
beredskab i Hjørring med lyskompressor og luftkompressor, som kan rekvireres døgnet rundt af 
beredskaberne i Nordjylland. 
 
1.3 Ungdomsbrandkorps – Brønderslev  
Har førstehjælpere, der supplerer øvrige førstehjælpsgrupper og forestår førstehjælp på bl.a. Brønderslev 
Marked. Eneste opgave herudover er p.t. drift af ungdomsbrandkorps. 
 
1.4 Brand – og redningsgruppe – Aalborg  
Brand- og redningsgruppe. Supplerer det daglige beredskab. Førstehjælps- og samarittergruppe. Udfører 
opgaver mod betaling ved større arrangementer, bl.a. Aalborg Karneval. Indkvarterings- og 
forplejningsgruppe, der er skrevet ind i kommunens plan for fortsat drift, og som udfører 
forplejningsopgaver mod betaling ved større arrangementer. Har et veludbygget og velfungerende 
ungdomsbrandkorps. 
 
1.5 Førstehjælp – Jammerbugt  
Førstehjælpsgruppe, der supplerer øvrige førstehjælpsgrupper, herunder Regionens førstehjælpsgruppe. 
Indkvarterings- og forplejningsgruppe, der mod betaling udfører forplejningsopgaver ved større 
arrangementer. 
 
1.6 Indkvartering- og forplejning - Thisted  
Indkvarterings- og forplejningsgruppe, der udfører forplejningsopgaver ved større offentlige 
arrangementer. P.t. arbejdes på udvidelse af eksisterende opgaveportefølje. 
 
1.7 Luftpudedreven redningsbåd – Vesthimmerland  
Brand- og redningsgruppe, der supplerer det daglige beredskab. Supplerer bl.a. beredskabet med den 
eneste luftpudedrevne redningsbåd i Danmark. Indkvarterings- og forplejningsgruppe, der udfører opgaver 
mod betaling. Har et velfungerende og veludbygget ungdomsbrandkorps. 
  
1.8 Skadeserviceopgaver – Mariagerfjord  



 
   

 

Udfører pumpe- og skadeserviceopgaver i vikarordning for bl.a. Skadeservice Danmark. Indkvarterings- og 
forplejningsgruppe, der udfører forplejningsopgaver mod betaling ved større arrangementer. Udfører 
serviceopgaver for kommunen med eftersyn og vedligeholdelse af kommunens brandhaner. Endvidere 
demensvagt, der alarmeres, når beboere bliver væk fra plejehjem og andre institutioner. Indsættes til 
eftersøgning af disse. Brand- og redningsgruppe, der supplerer det daglige beredskab. 
 
1.9 Samarittegruppe – Regionen  
Førstehjælps- og samarittergruppe, der udfører opgaver mod betaling ved større arrangementer, bl.a. Nibe 
Festival. 

 

Region Midtjylland 
 
2.1 Brandhaneeftersyn – Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast Brande 
Forestår brandhaneeftersyn/frostsikring af alle tre kommuners brandhaner. Kredsene planlægger og 
gennemfører selv opgaven. Køretøjer og materiel til løsning af opgaven stilles til rådighed af beredskabet 
 
2.2 Forplejning af indsatspersonel – Herning  
Kold og varm forplejning af indsatspersonel samt andre serviceopgaver i forbindelse med længerevarende 
indsatser. I 2016 har man indkøbt en ny kasse trailer som er indrettet med industrikøkkenstandard så 
maden kan tilberedes efter dagens standarder. Forplejningsenheden dækker hele Brand & Redning 
MidtVests område. 
 
2.3 Redningsbåd og tankvogn – Ringkøbing 
De frivillige har i samarbejdsaftalen forpligtet sig til at de jf. Den risikobasserede dimensionering at køre 
vagtordning på en redningsbåd og en tankvogn der er placeret i Ringkøbing. 
 
2.4 Stormfald og stormskader – Djursland  
Assisterer ved stormfald og stormskader.  
Opgaverne kan bestå i: 

- At fælde væltede træer 
- At rydde veje 
- Etablering af nødstrøm 
- Afdækning af bygninger, døre og vinduer 
- Fjernelse af særlige fare, herunder afstivning. F.eks. væltede mure og træer eller fare herfor. 

 
2.5 Samaritter - Aarhus 
Aarhus kredsen har over de seneste år uddannet samaritter på et højt fagligt niveau hvor læger og anden 
sundhedsfagligt personale har forestået uddannelsen. Uddannelserne tilbydes også til andre kredse i 
regionen. Hvert år løser kredsen i samarbejde med Østjyllands Brandvæsen bl.a. opgaven at forestå 
samaritter tjenesten ved Aarhus City Halvmaraton med 10.000 deltagere men også mange andre 
arrangementer. 
 
2.6 Opsætning af strandnumre – Skanderborg  
Sørger for opsætning, kontrol og vedligeholdelse af strandnumre skiltene ved kommunens søer. 
 
2.7 Udbringning af mad – Viborg  
Udbringning af mad, medicin under vanskelige vejrforhold 
 

Region Syddanmark 



 
   

 

 
3.1 Drone, USAR, Behandlingsplads – Fredericia 
De frivillige betjener droneberedskabet. Frivilligenheden har samtidig specialiseret sig i USAR og betjener 
behandlingspladsen. 
 
3.2 Digeberedskab, Trafikregulering – Fanø 
Fanøs frivillige har til opgave at stå for digeberedskabet. Herunder lukning af sluser. De frivillige er også 
uddannet i trafikregulering, og indkaldes ved højtider til blandt andet færgelejet. 
 
3.3 Sønderjyske Frivillige Brandværn 
I alt 54 brandstationer i Sønderjylland benytter frivillige til 1. udrykning. I alt er ca. 1.300 brandmænd 
tilknyttet det frivillige beredskab. 
 
3.4 Assistance med lys og luft – Varde 
Varde kommune benytter frivillige til at supplere det daglige beredskab. Frivilligenheden råder over lys og 
luft som de assistere med. 
 
3.5 Kræft-trailer – Odense 
Odense har indkøbt et mobilt omklædningsrum til brandfolk. Her kan der skiftes tøj efter brand, og der kan 
tages et bad. De frivillige kører ud med traileren og sætter den op, samt betjener. 
 
3.6 Brandbussen – Sønderborg 
Frivillige kører med ”Brandbussen” som har til formål at forebygge. ”Bussen” kører blandt andet til skoler, 
hvor der oplyses om brandfare og forebyggelse. 
 
3.7 Kollegastøtte, Vinterkørsel – Kolding 
6 frivillige er uddannet i kollegastøtte, som udbydes i Kolding kommune til frivillige. Uddannet i RITS. 
Yderligere er 7 uddannet i vinterkørsel til brug ved medicinudbringning og hjemmepleje. 

 
 

Region Sjælland 
 
4.1 Drone – Holbæk 
Det frivillige beredskab har lavet en kontrakt med kommunen i forbindelse med indkøb af drone, og 
kommunen vil kunne tilkalde uddannede frivillige, som vil kunne assistere i tilfælde af naturbrande, hvor 
dronen vil kunne filme og give et overblik. De frivillige vil også kunne assistere politiet i afsøgning af 
personer og ved kommunale opgaver og for eksempel give overblik over mågebestand og redder på 
kommunens høje bygninger. 
 
4.2 Udrykning - Faxe 
Kredsens frivillige er behjælpelige ved 1. udrykning med funktionsuddannede frivillig i egen og 
omkringliggende kommuner, hvis det daglige beredskab skal på øvelse mv. De frivillige stiller med egent 
køretøj. 
 
4.3 Bådberedskab – Lolland/Falster 
Et antal frivillige er uddannet til at rykke ud på Maribo Søerne og kystnærer områder ved olieforurening og 
personredning. De frivillig råder over egen båd og materiel. 
 
4.4 Hundegruppe – Roskilde  



 
   

 

Roskilde har en hundegruppe, der varetager forskellige opgaver. Heriblandt redningsopgaver med 
hundeeftersøgning, narkohunde, brandhunde og besøgshunde på ældrecentre. 
 
4.5 Storebæltsberedskab – Slagelse 
De frivillige varetager en lang række af forfaldende arbejdsopgaver i Storebæltsberedskabet alt afhængig af 
opgaven, og hvordan situationen er. Det kan eksempelvis være indkvartering og forplejning af evakuerede, 
hente materiel og røgdykkerapperater, ekstra bemanding, føre log mv. 
 
4.6 Pumpecontainer – Næstved 
I Næstved specialiseres nogle frivillige i opstilling og brug af pumpecontainer, som pumpe- og 
lænseopgaver i forbindelse med stormflod og oversvømmelse. 
 
4.7 Værdiredning – Odsherred  
Værdiredning af et nyt tiltag for kredsen og beredskabet, som er en fremadrettet aktivitet, hvor de frivillig 
vil kunne yde en vigtig indsats i tilfælde af for eksempel kritiske vejrlige situationer. Ved brand vil de 
frivillige efter slukning af brand være med til redde værdier ud og være behjælpelig med vandstøvsugere og 
dermed minimere skaderne. 

 

Region Hovedstaden 
 
5.1 Vejrligsgruppe – Furesø 
Støtte til forebyggelse af eller indsats mod skader som følge af vejrlig, f.eks. stormskader på bygninger, 
oversvømmelser, naturskader. Gruppen anvender kommunens materiel til løsning af opgaven. 
Materiellet er pakket på en særlig trailer til afhjælpning af vejrligsskader. 
Materiale tilhører Frederiksborg Brand og Redning. 
 
5.2 Værdiredning – Hovedstaden  
Værdiredningsopgaven dækker mange aspekter.  
Værdiredning grundet klimaændringer f.eks. oversvømmelser og storm hvor værdier bliver pakket med 
opbevaring for øje. 
Værdiredning grundet brand hvor der indsættes mod følgeskaderne for vand og røg med f.eks. tryksætning 
af rum så røgspredning undgås eller ventilering så røgskader mindskes. Derudover afdækkes eller flyttes 
værdier så skader for slukningsvand undgås.  
Værdier er mange ting alt efter øjnene der ser. Værdier kan være alt fra arvestykker fra familie, møbler og 
kunst, det lokale supermarked til vores kulturarv på Frihedsmuseet og Arbejdermuseet. 
Der benyttes Beredskab Hovedstadens materiel, som er pakket op på køretøjer. 
 
5.3 ATV – Egedal 
Gruppen assisterer ved færdselsulykker og miljøuheld (spild på vejen). De primære arbejdsopgaver er at 
skabe sikkerheden for udrykningskøretøjerne og sørge for trafikafviklingen.  
Ved miljøuheld anvendes ATV med saltspreder (kattegrus). ATV står på en speciel bygget trailer med 
materialer til miljøuheld på vej.  
Alarmering 

Gruppen alarmeres på nuværende tidspunkt via sms. 
Uddannelse 

Gruppen har grund-/funktionsuddannelse indsats eller har gennemgået Politiets Beredskabs-Ordenskorps 
uddannelse og er autoriseret til at regulere trafik i henhold til færdselslovens §89 samt justitsministeriets 
bekendtgørelse nr. 732 af 11. juli 2005. 
 



 
   

 

5.4 Politiets Beredskabs-Ordenskorps – Allerød 
Politiets Beredskabs-Ordenskorps (POBROK) har til opgave, at assistere politiet ved større ulykker og 
katastrofer med blandt andet afspærring, bevogtning, trafikregulering, evakuering, eftersøgning og meget 
andet. 
Politiets Beredskabs-Ordenskorps udgøres af frivillige, som i det daglige hjælper med at løse en række 
opgaver i forbindelse med byfester, cykelløb, kulturelle arrangementer mv. Flere af de helt store 
arrangementer løses i samarbejde med Politihjemmeværnet. 
 
Politiets Beredskabs–Ordenskorps i Region Hovedstaden, har det organisatoriske ståsted ved Allerød 
Brandvæsen. Eller rettere – grundstammen er organisatorisk placeret ved Allerød Brandvæsen. I dag har  
 
 
Politiets Beredskabs–Ordenskorps ca. 40 frivillige, som er fordelt over hele regionens kredse: Allerød, 
Nordsjælland, Rudersdal Hørsholm, Frederikssund, Egedal, Furesø, Frederiksberg og Albertslund.  
 
Taktisk er Politiets Beredskabs–Ordenskorps under ledelse af Nordsjællands Politi.  
 
I det daglige refererer Ordenskropset direkte til Nordsjællands politi og alle opgaver løses efter aftale med 
Nordsjællands Politi, som så også stiller køretøjer og andet materiel til rådighed. Politiets Beredskabs–
Ordenskorps har eget depot ved Nordsjællands Politi, hvor vi blandt andet råder over diverse 
afspærringsmateriel, lygter, skilte og meget andet godt. 
 
5.5 Krisestyringscenter + kommandostade (KST) -  Hovedstaden + Furesø 
Hovedstadens Krisestyringscenter er forsynet med passende midler til intern og ekstern kommunikation i 
en krisesituation, herunder midler til brug når normal offentlig strømforsyning eller telefonforbindelse, der 
ikke virker. Der er opholds- og forplejningsfaciliteter for krisestyringsstaben. Hovedstadens kommuner 
krisestyringscenter åbnes efter behov og bemandes med personale fra krisestyringsstaben. 
 
Frivilliges opgaver i krisestyringscenteret/KST: 

- Støtteopgave for Krisestyringscenteret/ Beredskabsdirektøren 
- Opstart af krisecenteret, start af computer  
- Føre log hvis det ønskes / referater 
- Betjening af diverse kommunikationssystemer 
- Servicerer med indhentning af oplysninger f.eks. kort, vejrforhold, bygningsoplysninger  
- Oprette gode fysiske forhold for staben: Forplejning af div. Måltider – Drikke – Tømning af skræl - 

alm. Rengøring/ opfyldning = alt hvad der skal til på et indkvarteringssted 
- Adgangskontrol 

 
Uddannelse: i kommunikation og stabsarbejde. Relevante computerprogrammer  
 
5.6 Stormflodssikring af kommunes Rådhus - Albertslund 
Alarmering via Albertslundvagten. 
Der skal 4 frivillig til opgaven, men ville kunne udføres af 2, hvis andet ikke er muligt. 
Opgaven til frivillige er at hente specielt fremstillede skinner i kælderen og placere disse ved sluserne i 
bygningen. Da skinnerne kan virke som våben og dermed være en trussel for medarbejderne i det daglige 
arbejde, opbevares skinnerne i kælderen. Herefter placeres opsugningssække i kantinen og ved  
trappeskakterne. 
 
 



 
   

 

5.7 Mobilt elværk – Rudersdal Hørsholm   
Elværket består af en 22 KW. Generator på hjul, der er dieseldrevet.  
Ved et evt. strømafbrud vil vi være i stand til at levere strøm til et af Birkerøds plejehjem, hvor der vil kunne 
produceres den strøm, der skal til for at drive det i en nødsituation. Plejehjemmet er på forhånd udstyret 
på en sådan måde, at vi bare skal stikke et stik i væggen, og så er der strøm. 
 
5.8 Luftpåfyldning af røgdykkerflasker - Hovedstaden + Furesø  
 De frivillige fylder flasker løbende, så der er nye klar. Det kan evt. give røgdykker tid til en lille pause. 
Ved større eller længere varende indsatser. 
5.9. Forplejning/indkvartering - Hovedstaden-Rudersdal Hørsholm  
Ved større og længere varende indsatser laver de frivillige forplejning til indsats mandskab og 
servere på det ønskede sted. 
Forplejning kan fremstilles på køkkencontainer, feltkomfur eller storkøkken. 
Ved indkvartering opretter de frivillige stedet og står for driften af samme i max 3 døgn. I samråd 
med øvrige myndigheder. 
Materiel ejes af Beredskabet.  
Uddannelse:  Forplejning inkl. hygiejne kursus. Minimum en skal være færdig uddannet  
 
6.0 Sanitetsvogn - Hovedstaden 
Sanitetsvogn tilhørende Beredskab Hovedstaden kan rekvireres og køres ud til indsatsstedet af  
frivillige. Sanitetsvogn indeholder toilet og badefaciliteter. Desuden kan den medbringe rent tøj og 
indsatsdragter.  
Driften af sanitetsvogn varetages af de frivillige.  
 
6.1 Lys og generator - Hovedstaden   
Beredskab Hovedstaden har en container op pakket med forskellige lys, generatorer og Lyssøjler. 
Materialet betjenes af de frivillige og kan indsættes på indsatssted uanset, hvad det er for en indsats. 
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