
Indlæg sikkerhedsmæssige aspekter . . .

Tirsdag 13. september 2016

Sikkerhedsmæssige aspekter ved indsættelse af brand- og rednings-

myndigheder ved voldsomme uvarslede hændelser, herunder terror.

• Præsentation

• Historisk perspektiv/hændelser

• Trusselsvurdering og beredskabsniveau

• REFIL og særlige forhold ved indsættelse på muligt terror-gerningssted

• Risiko og en ny virkelighed/trussel

• Politiets arbejde til imødegåelse af den nye virkelighed

• Operations- og indsatsområder, samt sikring heraf

• Problemstillinger for brand- og redningsberedskabernes indsættelse



Sikkerhedsmæssige aspekter…

Historisk oversigt

Terrorhændelser og andre voldsomme uvarslede hændelser

• Danmark 31-08-2016 Christiania, København, 3 sårede. GM dræbt dagen

efter. Håndvåben/pistol.

• Tyskland juli 2016 Musikfestival, Ansbach, Sydtyskland. Selvmordsbomber

med rygsæk/skarpe metaldele. GM dræbt, 15 sårede.

• Tyskland juli 2016 Tog nær Würtzburg. 17 årig GM sårer 12 passagerer 

m økse og kniv.

• Tyskland juli 2016 Baden-Wurtenberg. 18 årig GM m machette. 1 dræbt og 

7 sårede. (angiveligt psykisk syg)

• Tyskland juli 2016 München, Olympia Stadionl 18 årig GM dræber 9 og 

begår selvmord. Pistol. Angiveligt inspireret af skoleskyd.

• Frankrig juni 2016 14/7 Nice: Lastbil ind i større menneskemængde på 

Promenade Des Anglais. 130 dræbte.

• Danmark juni 2016 Vejle. Banderelateret opgør. 1 dræbt m. kniv.

• Tyrkiet feb-marts 2016 Selvmordsbomber i Istanbul marts, 4 dræbt og >36 sårede

Ankara marts 2016, Bilbombe



Historik fortsat …

• Belgien marts 2016 3 bomber i lufthavn og metro. Muligt

• Paris november 2015 Flere mænd med automatvåben og selvmordsbomber

angriber Frankrigs nationalstadion, koncertstedet Batachan

og gadecafeer i Paris. 130 dræbte

• København 14.feb.2015 Den 22 årige Omar El-Hussein angriber kulturhuset Krudttønden

og senere Synagogen i Krystalgade. 2 dræbte og 

6 sårede politifolk. Pistol og automatvåben.

• Paris januar 2015 7/1: Satiremagasinet Charlie Hebdos redaktion i Paris. 

Hånd- og automatvåben. 12 dræbte. Sideløbende hermed dræber

en 3. GM kvindelig politibetjent og tager gidsler i supermarked.

• Belgien maj 2014 Jødiske museum i Bruxelles. 4 dræbte. Kalashnikov.

• Norge 22. juli 2011 Oslo og Utøya. GM Anders Behring Breitvik bragte en bilbombe

til sprængning i Regeringskvarteret i Oslo (8 døde) og dræbte 

efterfølgende 69 personer på Utøya med håndvåben.

Sikkerhedsaspekter

Historisk oversigt fortsat . . .



Sikkerhedsaspekter . . .

Trussel og beredskabsniveau

Vurdering af terrortruslen mod Danmark (VTD)
CTA 28. april 2016:

”Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Det betyder, at der er personer, som har intention om og 

kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark. Angreb kan finde sted, uden at der på forhånd foreligger 

efterretningsmæssige indikationer herpå. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er dog 

fortsat begrænset”. 

-Truslen: … i første række militant islamisme

-Angreb: … simple angreb mindre grupper eller enkeltpersoner … udrejste og kriminelle miljøer 

. . . IS har vist sig i stand til at udføre relativt komplekse terrorangreb i vesten.

-Fokus: . . stigende fokus flygtninge og migranter med tilknytning til politisk ekstremistiske miljøer/sympatier.

Beredskabstrin

NOST er i informationsberedskab

RKS er i operationsberedskab

LBS og KSN-Sydøstjylland er i informationsberedskab

Beredskabsniveau

Forhøjet beredskab



• Retningslinjer for indsatsledelse (REFIL)

• Normalt ISL-redningsberedskab, der har det sikkerhedsmæssige ansvar på skadested og for 

definering af fareområde.

• Ved terror/mistanke er det ISL-politi – men tæt samarbejde med ISL-RB og KOOL

• Tværfaglig arbejdsgruppe er ved at ændre/præcisere ansvarsfordeling særligt i forhold til 

mulige terror- og lignende hændelser. Herunder politiets ansvar for beskyttelse af øvrige 

aktører.

Sikkerhedsaspekter

REFIL og Indsatstaktiske retningslinjer og 

samarbejdsprincipper ved (CBRNE)-terrorhænd.



Sikkerhedsaspekter . . .

Risiko og Helhedsorienteret 

beredskabsplanlægning

Modstand

(værdi)

Trussel Sårbarhed



• Ca. 2010 påbegyndes arbejdet med ny eksekutiv strategi i dansk politi

• 22/7 rapporten

• Eksekutive strategi (kompetencekrav og udløb 54 områder, koncepter og planer, 

kommunikation, føring, udrustning)

• Evaluering af Krudttønden (yderligere vedr. udrustning, nyt bevogtningskoncept mm)

• Løbende kompetenceudvikling i forskellige spor

• PLOV (pludselig livsfarligt eller overhængende voldeligt angreb). Handlepligt (uddannelse og 

udstyr)

Sikkerhedsaspekter …

Politiets udvikling for imødegåelse



• Hvordan arbejder vi med et kæmpe operationsområde (fx Hele/dele af København)

• Hvad med indsatsområder og sikring af disse?

• Nye krav til fx opmarchområde, behandlingsplads og de øvrige faciliteter der hører til et 

skadested?

• Organisering af operationsområde, definering af indsatsområder og sikring heraf

Sikkerhedsaspekter . . .

Operations- og indsatsområde



• Kan politiet yde den fornødne beskyttelse

• Kommunikationen heraf

• Brand- og redning/ambulancepersonale m.fl. Indsættelse

- Uddannelse/kompetencer

- Principper/doktriner

- Udrustning og materiel

•

Sikkerhedsaspekter . . .

Problemstillinger for brand- og 

rednings indsættelse



• Arbejdsmiljø i forhold til samfundets forventninger til os?

• Kan politiet levere varen?

• Kan vi selv?

• Hvad er kravene og hvad er udfordringerne?

• ?

• ?

• ?

Sikkerhedsaspekter . . .

Spørgsmål og debat


