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Retningslinje for afholdelse af brandøvelser ved SVJB:
Øvelsesniveau:
1. Virksomheden bliver klædt på til at kunne afholde intern øvelse, i forbindelse med et
brandsyn. (Forebyggelse) Vi er ikke repræsenteret ved øvelsen og der udarbejdes ingen
rapport. Vi er ikke med i udvælges af scenarie eller udarbejdelse af øvelsesplan, men har
evt. et eksempel med på, hvordan man kan gribe det an.
2. Kan foregå som en del af et brandsyn (et og samme besøg), hvor inspektøren er med
som observatør og udarbejder en skriftlig tilbagemelding. (Forebyggelse). Vi er ikke med
i udvælges af scenarie eller udarbejdelse af øvelsesplan, men har evt. et eksempel med
på, hvordan man kan gribe det an.
3. Kan indgå som en af de 12 årlige øvelser eller som en del af en kampagne, udenfor normalt arbejdstid eller i arbejdstiden for minutudrykningen, (Forebyggelse og Operativ).
Øvelsesscenarie planlægges med den ansvarlige (SVJB/Falck) for øvelsen.
4. Kan være relevant i forhold til en konkret sagsbehandling, dimensionering af beredskabet eller en problematik på en konkret virksomhed (Forebyggelse og Operativ).
5. Lovkrav om øvelsen (Forebyggelse og Operativ).
Planlægning:
 Formål fastlægges (niveau 3-5).
 Øvelsesniveauet fastlægges ud fra en analyse af formålet (niveau 3-5).
 De relevante fagteams orienteres om øvelsen, i planlægningsfasen (niveau 3-5).
 Øvelsesniveau 1-2 kan udføres i det omfang at vi er foran de planlagte brandsyn for
året. Evalueringsrapport for øvelsesniveau 2 udarbejdes og forelægges teamkoordinatoren Forebyggelse, inden rapport udsendes.
 Øvelsesniveau 3-5 koordineres med Drift & Operativ. Evalueringsrapport udarbejdes i
samarbejde med Drift & Operativ og forelægges teamkoordinatoren Forebyggelse, inden
rapport udsendes. Ved øvelsesniveau 3 kan holdleder/vagthavende indsatsleder give tilbagemelding til teamleder (Drift & Operativ/Forebyggelse), som udarbejder rapport.
Skriftlig tilbagemelding skal indeholde:
 Uheldsscenariet.
 De involverede indsatsstyrker.
 Øvelsens forløb.
 Konklusion med læringspunkter og sammenfatning af evt. behov for ændring.
Forventet omfang af antal øvelser:
 Niveau 2 ca. 5 øvelser/år
 Niveau 3 ca. 1-2 øvelser/år.
 Niveau 4 ca. 1-2 øvelser/år.
 Niveau 5 ca. 1-2 øvelser/år.
Betaling:
Der afregnes efter gældende takst for medgået tid til brandøvelse niveau 2.
Opgørelse af tid samt kontaktoplysninger sendes til Drift & Operativ (NIH)
Afvigelser i forhold til ovennævnte skal aftales med ledelsen via teamleder.

