
 
 

 

… fra 1. januar 2016 
Vandtårnsvej 59 
2860 Søborg 
 
Telefon 70 25 27 29 
 
post@beros.dk 
www.beros.dk 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beredskab Øst er ved at være klar til den 1. januar 2016 
 
Sammenlægningen af redningsberedskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, 
Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner til et nyt fælles Beredskabs Øst er ved 
at være på plads. De pålagte besparelser på mere end. 9 mio. kr. fra 2016 er 
ved at være fundet, og budget og åbningsbalance for 2016 er godkendt af 
kommunerne. 
 
Kommunal opgaveløsning  
Aftalen mellem Beredskab Øst og Falck, som kom i stand hen over sommeren 
efter markedsafprøvning af brandslukningsydelsen for det samlede område, 
betyder, at Falck fra årsskiftet skal levere brandmænd på de 4 døgnbeman-
dede brandstationer samt stille brandstationerne til rådighed i Ballerup og 
Lyngby. Derudover skal Falck stille deltidsmandskab til rådighed. 
 
Beredskab Øst har de seneste måneder ansat i alt 8 nye medarbejdere. For-
uden en administrativ medarbejder er der ansat 7 beredskabsfaglige medar-
bejdere som følge af, at Beredskab Øst fra 1. januar 2016 overtager vareta-
gelse af brandmesterfunktionen på de 4 døgnbemandede brandstationer. De 
skal sammen med de øvrige nuværende kommunale ansatte varetage brand-
mesterfunktionen på døgnvagt på alle hverdage, mens Falck, i modsætning til 
tidligere, kun skal levere brandmesterfunktionen på lørdage samt søn- og hel-
ligdage.  
 
Med undtagelse af en enkelt som startede den 1. november 2015, ansættes 
de nye medarbejdere den 1. januar 2016 og kommer bl.a. fra Københavns 
Brandvæsen, Østsjællands Beredskab, Ishøj Brandvæsen, Falck og Lejre 
Brandvæsen.  
 
Ændret opgavevaretagelse 
Samtidig med at Beredskab Øst skal løse opgaver, som tidligere er varetaget 
af Falck, vil alle brandkøretøjer samt alt materiel, udrustning mv. fremover 
været ejet af Beredskab Øst, som stiller det til rådighed for Falck. 
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Derfor har Beredskab Øst i den seneste tid bl.a. indkøbt branddragter hos Vi-
king samt brandhjelme og røgdykkerudstyr hos Drâger Safety.  
 
Derudover foretages en ensretning af alt kommunikationsudstyr – et arbejde 
som allerede er igangsat på stationerne og i brandkøretøjerne.  
 
Beredskab Øst har indgået en samarbejdsaftale med Hovedstandens Bered-
skab fra den 1. januar 2016 om fælles vagt- og kontrolrumscentral, og senest 
har Beredskab Øst indgået en aftale med Securitas om varetagelse af tele-
fonbetjening samt overvågning af tyverialarmer og nødkald - indledningsvist 
for Gentofte Kommune.  
 
Nyt materiel 
Beredskab Øst har lejet en automobilsprøjte af Bornholms Brandvæsen, som 
indtil nye køretøjer leveres skal erstatte den nuværende sprøjte, som lejes af 
Falck.  
 
I den kommende tid færdigbygges endnu et følgeskadekøretøj til Beredskab 
Øst, som placeres på st. Gentofte, der sammen med beredskab og køretøjer 
fra de øvrige brandstationer skal foretage akutte skadesafværgende tiltag på 
samtlige kommunale institutioner og bygninger i de 5 kommuner.  
 
Køretøjet er opbygget identisk med et lignende køretøj på st. Lyngby. I løbet 
af 2016 leveres endvidere 3 nye tanksprøjter opbygget med bl.a. CAFS-
system og skæreslukker samt 2 nye vandtankvogne.  
 
I de kommende uger uddannes det fuldtidsansatte brandmandskab på brand-
stationerne i eftersyn af brandslukningsmateriel, som er en af de opgaver, 
Beredskab Øst skal varetage for de 5 kommuner fra den 1. januar 2016.   
 
Ombygning af brandstationer 
De kommunale beredskabsmedarbejdere var indtil årsskiftet placeret på 
kommunernes rådhuse. Det ændres, og ledelse og administration samles på 
brandstationen i Gladsaxe med de medarbejdere, som ikke har vagt, mens 
der på de øvrige 3 brandstationer vil være kontorer, kundebetjening og mø-
delokale til brug for Beredskab Østs medarbejdere, som er på vagt.  
 
Brandstationen i Gladsaxe skal gennemgå en nødvendig renovering, og indtil 
den er færdig i foråret 2016, placeres hovedsædet midlertidigt på Gentofte 
Brandstation, mens de øvrige brandstationer er ved at være klar til at nye 
folk rykker ind.  
 
Den nye fælles beredskabskommission har første møde i uge 1, hvor de hidti-
dige beslutninger skal stadfæstes. 
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Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 
 
 
Rasmus Storgaard Petersen 
Beredskabschef 
Direkte telefon: 45 97 35 31 
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