Hovedstadens Beredskab og Københavns Politi
Eksterne beredskabsplan
Havnearealet Prøvestenen,
2300 København S.

Revideret 03.09.2018
Planansvarlig: MOE

Indhold
1. Forord........................................................................................................................ 2
2. Planens mål .............................................................................................................. 3
3. Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver ......................................................................... 3
4. Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver................................................... 3
5. Indsatsleder sundhedsberedskab (ISL/SUND) opgaver ............................................ 3
6. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern beredskabsplan ............................... 4
7. Virksomheden og processer ...................................................................................... 4
8. Myndighedsbehandling ............................................................................................. 4
9. Hovedstadens Beredskab og Politiets iværksættelse af uheldsbegrænsende
foranstaltninger på og uden for virksomheden .............................................................. 4
10. Formidling af oplysninger til nabolande ................................................................... 5
11. Borgeradfærd ved større udslip med varsling.......................................................... 6
Risikobekendtgørelsens bilag 5, del 2 ........................................................................... 6

1. Forord
Dette er den eksterne beredskabsplan for virksomhederne der beliggende Prøvestenen,
2300 København S. Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem Hovedstadens
Beredskab og Københavns Politi, og udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om kontrol
med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Bkg. Nr. 372 af 25/04/2016).
Indholdet er baseret på virksomhedernes oplysninger afgivet i forbindelse med
myndighedernes behandling af de enkelte virksomheders sikkerhedsrapporter. Den
eksterne beredskabsplan bygger således på den heraf afledte viden om hændelsestyper
og mulige skadesomfang, som Hovedstadens Beredskab samt Københavns Politi er gjort
bekendt med af virksomhederne pr. 10. Marts 2017.
Prøvestenen er en kunstig ø, underlagt Copenhagen Malmö Ports havnefaciliteter.
Havnefaciliteten er inddelt i 2 hovedområder
• Vådbulk, Oliehavnen, med kajstrækningen 840-857 udgør den nordvestlige del af den
kunstige ø, Prøvestenen.
Lejere på området er primært virksomheder der håndterer olie- og kemikalieprodukter,
samt. virksomhed der relaterer hertil.
• Tørbulk, hvor der håndteres sten, grus og skrot, er ikke omfattet af denne plan.
Der oplagres en lang række produkter, herunder en del brandfarlige og sundhedsskadelige
væsker, i tankanlæggene, der anvendes af flere forskellige virksomheder, og forsyner
primært hovedstadsområdet.
Langt den største del af disse er brændstoffer: benzin, jetbrændstof, diesel, fyringsolie og
svære fyringsolier.
Brændstofferne ankommer til Prøvestenen med skib, og distribueres typisk videre med
tankvogn.
Foruden brændstofferne oplagres der i mindre omfang forskellige opløsningsmidler, syrer
og baser, samt mindre sundhedsskadelige kemikalier.
Disse produkter distribueres hovedsagelig til industrikunder øst for Storebælt.
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2. Planens mål
Planens mål er at begrænse eller afværge hændelser, som påvirker personer,
virksomheder og miljøet efter et større uheld på virksomheden (større uheld = uheld, der
kan medføre væsentlig fare for personer på virksomheden eller uden for virksomheden
eller for miljøet). Planen sigter mod fem scenarier:
1.
2.
3.
4.
5.

Udslip af benzin, diesel eller lignende olieprodukter.
Brand i tank eller tankgård.
Brand ved læsserampe.
Udslip af andre kemiske stoffer.
Eksplosion i gassky.

Planen er udarbejdet som en samlet plan for alle risikovirksomhederne, idet
virksomhederne har mange fællestræk, og ligger meget tæt, hvorfor uheld på en
virksomhed kan medføre dominoeffekt på en eller flere af de andre virksomheder.
Nødhjælpsforanstaltninger der iværksættes i forbindelse med uheld, vil derfor også
omfatte nabovirksomheder.

3. Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver
ISL-PO’s opgaver er fastlagt i Politiloven og Beredskabsloven samt defineret i
”Retningslinjer for indsatsledelse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen, marts 2018. Dette
indebærer ansvaret for koordinering af den samlede indsats herunder i fornødent omfang
at sørge for varsling, afspærring, evakuering, bevogtning og andre nødvendige
foranstaltninger. Opgaven varetages i samråd med ISL-RB og ISL/SUND.

4. Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver
ISL-RB’s opgaver er fastlagt i Beredskabsloven og defineret i ”Retningslinjer for
indsatsledelse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen, marts 2018. Dette indebærer den
tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet. Det vil sige at forebygge, begrænse og
afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø i tilfælde af et større uheld på
virksomheden. Opgaven varetages i samråd med ISL-PO og ISL/SUND.

5. Indsatsleder sundhedsberedskab (ISL/SUND) opgaver
ISL/SUND har det overordnede ansvar for den præhospitale indsats på skadestedet. Den
væsentligste præhospitale opgave er at redde liv og førlighed ved hurtigt at vurdere,
prioritere, behandle og transportere patienter til endelig behandling.
ISL/SUND´s opgaver er defineret i ”Retningslinjer for indsatsledelse”, udgivet af
Beredskabsstyrelsen, marts 2018. Opgaven varetages i samråd med ISL-RB og
ISL/SUND.
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6. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern beredskabsplan
Skønnes det ved alarmeringen, at der er tale om et ”større uheld”, iværksættes den
eksterne beredskabsplan umiddelbart af politiet. Såfremt et ”større uheld” først bliver kendt
ved ankomst til skadestedet, iværksætter ISL-RB og ISL-PO i samråd den eksterne
beredskabsplan.
For Hovedstadens Beredskab kan følgende personer iværksætte den eksterne
beredskabsplan:
- Beredskabschefen
- Vagthavende brandinspektør (indsatsleder)
For Københavns Politi kan følgende personer iværksætte den eksterne beredskabsplan:
- Den centrale vagtleder (vagtchefen)
- Indsatsleder Politi

7. Virksomheden og processer
Virksomhederne beskæftiger sig generelt med import, oplagring og videredistribution af
brandfarlige væsker, samt andre kemiske produkter.

8. Myndighedsbehandling
Virksomhederne er generelt kategoriseret som Kolonne II & III virksomhed og er underlagt
Risikobekendtgørelsen.
Følgende myndigheder er i henhold til Risikobekendtgørelsen involveret i behandlingen af
virksomhederne:
•
•
•
•
•

Københavns Kommune, Center for Miljø, Njalsgade 13-15, 2300 København S
Hovedstadens Beredskab, Gearhalsvej 1, 2500 Valby
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4, Landskronagade 33, 2100 København Ø
Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød
Københavns Politi, Politigården, 1567 København V

Virksomhederne på Prøvestenen er godkendt gældende regler.
Risikomyndighederne foretager efterfølgende såvel anmeldte som uanmeldte inspektioner
af virksomhederne. Inspektioner foretages oftest med repræsentanter fra myndighederne.
Det sker for at vurdere, hvorvidt indholdet i sikkerhedsrapporten og virksomhedernes plan
for forebyggelse af større uheld til stadighed svarer til de faktiske forhold på
virksomhederne.

9.
Hovedstadens
Beredskab
og
Politiets
iværksættelse
uheldsbegrænsende foranstaltninger på og uden for virksomheden

af

Der er umiddelbart identificeret følgende scenarier, der planlægges uheldsbegrænsende
foranstaltninger for:
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Udslip af brandfarlige væsker:
Varsling/redning af truede personer
Sikring mod brand såfremt der er tale om et benzin- eller ethanoludslip samt additiver
Afspærring af kloakker
Opsamling af spild
Københavns Kommunes Miljøvagt varsles om udslippet
Ved udslip uden for tankgårde eventuel udlægning af flydespærringer i havnebassin
Brand i tank eller tankgård:
Varsling/redning af truede personer
Eventuel varsling af borgere
Skumudlægning i tank/tankgård iværksættes
Køling af nabotanke som udsættes for kritisk varmepåvirkning
Københavns Kommunes Miljøvagt varsles om hændelsen
Brand i øvrigt:
Varsling/redning af truede personer
Eventuel varsling af borgere
Skumudlægning på den brændende væske
Køling af nabotanke som udsættes for kritisk varmepåvirkning
Københavns Kommunes Miljøvagt varsles om hændelsen
Udslip i øvrigt:
Varsling/redning af truede personer
Afspærring af kloakker
Opsamling af spild
Københavns Kommunes Miljøvagt varsles om udslippet
Ved udslip uden for tankgårde eventuel udlægning af flydespærringer i havnebassin hvis
dette er relevant.
Eksplosion i gassky:
Varsling og redning af truede personer.
Rekognoscering for sekundære skader og indsættelse jfr. ovennævnte senarier.

10. Formidling af oplysninger til nabolande
Hovedstadens Beredskab og Københavns Politi vurderer, at der ikke er umiddelbart fare
for, at et uheld på Prøvestenen kan medføre konsekvenser over landegrænser til
nabolande.
Ved et evt. uheld, der medfører fare for havmiljøet, vil der ske underretning til relevante
nabolande i henhold til gældende samarbejdsaftale med nabolandene.
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11. Borgeradfærd ved større udslip med varsling
Generelt skal Beredskabsstyrelsens orientering om sirenevarsling følges. Denne gengives
her i reduceret form:
• Hvis der indtræffer en større hændelse, hvor det er nødvendigt at varsle området,
vil sirener og evt. Politiets højtalervogne blive anvendt. Er dette tilfældet, skal man
gå inden døre, lukke døre, vinduer og slukke ventilationsanlæg.
•

Lyt til Danmarks Radio eller TV2. Her oplyses der om hændelsens art, og om
hvordan man skal forholde sig.

Risikobekendtgørelsens bilag 5, del 2
Ekstern beredskabsplan
Den eksterne beredskabsplan for kolonne 3-virksomheder, jf. § 15, skal indehol-de
følgende oplysninger:
1) Navn eller stilling på de personer, der er bemyndiget til at iværksætte beredskabsprocedurerne, og på de personer, der er bemyndiget til at lede og koor-dinere
indsatsen uden for virksomhedsområdet.
2) Foranstaltninger til hurtigt at modtage advarsel om hændelser samt procedu-rer for
alarmering og anmodning om indsats.
3) Foranstaltninger til koordinering af de ressourcer, der kræves til at gennemfø-re den
eksterne beredskabsplan.
4) Foranstaltninger til at yde bistand til uheldsbegrænsende indsatser på virksomhedsområdet.
5) Uheldsbegrænsende indsatser uden for virksomhedsområdet, bl.a. under hensyntagen
til uheldsscenarier beskrevet i sikkerhedsrapporten og mulige dominoeffekter, jf. § 14,
herunder sådanne scenarier, der har indvirkning på miljøet.
6) Foranstaltninger til, hvordan politiet giver offentligheden og enhver naborisikovirksomhed eller anlæg, der falder uden for denne bekendtgørelses anvendel-sesområde,
konkret information om uheldet, og om hvordan de bør forholde sig.
7) Foranstaltninger til underretning af andre landes beredskabsmyndigheder i tilfælde af et
større uheld, der kan få grænseoverskridende følger.
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