Spørgsmål fra Køge Kommune på baggrund af Økonomiudvalgets behandling af RBD

Spørgsmål
Økonomiudvalget drøftede sagen og anbefaler at ØSB meddeles at Køge Kommune afventer stillingtagen
indtil ØSB har redegjort for:

1. Konsekvenser af at der ikke længere er 1+5-bemanding på 1. udrykning (afg. straks – fuldtid)

2. Konsekvenser af der ikke længere er 1+5-bemanding på efterfølgende udrykning (afg. maks. 5
min – deltid)
3. Konsekvenser af at deltidsstationen i Køge ikke fastholdes
4. Om efterlevelse af udrykningstider (responstider) måles på de køretøjer og mandskab som
fremgår af oversigten over udrykningssammensætninger (picklisten).

Svar
Ad 1) Det er ØSB vurdering, at konsekvenser ved ændringen fra 1+5- til 1+3-bemandingen med
øjeblikkelig afgang ikke vil være væsentlige. Dette skal ses i lyset af de aktiviteter, der nødvendigvis må
finde sted, før en førsteindsats kan iværksættes. Det første, der på skadestedet skal finde sted, er
situationsbedømmelsen, som foretages af indsatsleder eller holdleder afhængigt af, hvem der er først på
stedet.
Situationsbedømmelsens kompleksitet – og dermed tidsforbrug – øges i forhold til opgavens omfang. Der
skal i denne fase blandt andet vurderes, hvorvidt mennesker eller dyr er i fare, hvad opgaven består i og
hvorhen en brand eller et farligt stof evt. kan udbrede sig, mulige adgangsveje og hvorvidt der er særlige
farer for indsatsmandskabet.
Den tid, der medgår til situationsbedømmelsen, kan grundlæggende modregnes i deltidsmandskabets
længere afgangstid, hvorved betydningen af den længere afgangstid for deltidsmandskabet ikke vil være
stor. Samtidig vil deltidsmandskabet blive instrueret om opgaven under fremkørsel, så de umiddelbart
kan indsættes i opgavens løsning ved ankomst.
For at eksemplificere ovennævnte kan tages udgangspunkt i alarmgruppen ”Bygningsbrand”, hvor 5 af 15
alarmkategorier dækkes af den forslåede døgnbemanding 1+3.
Ved meldingen ”Bygningsbrand-carport, fritliggende” afsendes 1+3 i en auto-/tanksprøjte. Opgaven er i
udgangspunktet ukompliceret, og holdlederen kan hurtigt foretage sin situationsbedømmelse og
efterfølgende indsætte sit røgdykkerhold.
Med udgangspunkt i denne udrykningssammensætning er der grundlæggende ingen forskel for første
køretøjs ankomst og indsættelse på skadestedet i forhold til i dag. Den eneste forskel er, at der med den
nye pickliste afsendes fire mand mod tidligere seks.
Ved meldingen ”Bygningsbrand, gård” skal der på meldingen afsendes 1+5 fordelt på 2 køretøjer. I
medfør af den foreslåede model afsendes fire mand i en tanksprøjte øjeblikkeligt, ligesom der indkaldes
og afsendes to deltidsbrandmænd. Den maksimale forskel i afgangstid imellem de to køretøjer er fire
minutter. Denne tidsforskel skal ses i lyset af, at indsatsleder eller holdleder skal foretage sin
situationsbedømmelse, før en førsteindsats kan fastlægges. Et landbrug udgøres i sagens natur af en
markant mere kompliceret bygningsmasse i forhold til forannævnte, ligesom der typisk findes særlige

farer for indsatsmandskabet eksempelvis i form af gasflasker, svejseanlæg, sprøjtemidler og
kunstgødning. Det vil derfor i denne situation tage længere tid at skaffe sig overblik ved at undersøge
den eller de relevante bygning(er) og/eller tale med ressourcepersoner, der kan bidrage med
oplysninger. Jo mere kompliceret en hændelse er, desto mindre vil forskellen i tidspunktet for, hvornår de
to ”mandskabstyper” kan indsættes i praksis være – alene i kraft af det tidsforbrug en professionel
situationsbedømmelse kræver.
Det er således ØSB vurdering, at den foreslåede ændring af bemandingen på den øjeblikkelige udrykning,
i dette tilfælde vil have minimale konsekvenser om nogen, og i tilfælde, hvor
udrykningssammensætningen fordrer 1+3, vil der ingen ændring være i forhold til i dag.
Ad 2) Der vil som i dag også fremtidigt være en 1+5-bemanding af efterfølgende udrykninger i de
tilfælde, dette skal være tilfældet i medfør af pick-listen. Forskellen i forhold til i dag vil være, at to
brandmænd vil komme fra nærmeste brandstation. Dette vil i den præsenterede model ske i de få
tilfælde, hvor der i Køge er to samtidige hændelser.
Ad 3) Der er i den fremlagte model ikke lagt op til en lukning af deltidsstationen. RBD’en præsenterer
ingen konkrete adresser, men det vil for at kunne overholde det lovbundne krav om en maksimal
afgangstid på 5 min. for deltidsbrandmænd være nødvendigt at have en brandstation, der ligger i
umiddelbar nærhed af større beboelsesområder. Det vil være en mulighed at placere såvel fuldtids- som
deltidsbrandmænd på samme brandstation. Det vil i så fald fordre, at denne placeres, så vilkårene
omkring deltidsbrandmænd kan opfyldes.
Ad 4) Der er med den præsenterede RBD ikke lagt op til ændringer i måden, der måles på i f.t.
overholdelse af serviceniveauet. Flere forhold skal således være på plads, for at serviceniveauet er
overholdt. For det første skal bemandingen være i overensstemmelse med pick-listen. Således skal
udrykningen være bemandet med holdleder og det antal brandmænd, alarmtypen tilsiger. Dernæst skal
de rette køretøjer indgå i udrykningen, og afslutningsvis skal responstiden overholdes. Der måles i den
sammenhæng som i dag på først ankommende slukningskøretøj.

