
 

 

Revideret februar 2021 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredericia Kommune /  
 

Trekantområdets Brandvæsen 
 

og 
 

SYDØSTJYLLANDS POLITI 
 
 

EKSTERNE BEREDSKABSPLAN 

 
 

for 
 

 

Linde Gas A/S,  
C. F. Tietgens Vej 16, Taulov 

7000 Fredericia 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
December 2020 



 

 

Revideret februar 2021 

 
 
 
 

Indhold 
1. Forord ........................................................................................................ 3 
2. Planens mål ................................................................................................ 3 
3. Anmeldelse om større uheld og koordinering af ressourcer. ............................... 3 
4. Politiets opgaver. ......................................................................................... 4 
5. Brandvæsnets opgaver. ................................................................................ 4 
6. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern beredskabsplan. ........................ 4 
7. Myndighedsbehandling. ................................................................................ 5 
8. Brandvæsenets og politiets iværksættelse af uheldsbegrænsende ...................... 5 
foranstaltninger på og uden for virksomheden. ................................................... 5 
9. Formidling af oplysninger til nabolande. .......................................................... 6 
10. Borgeradfærd ved større udslip med varsling. ................................................ 6 
11. Deaktivering .............................................................................................. 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Revideret februar 2021 

 
 
 
 
 
 
1. Forord 
 
På virksomheden oplagres og distribueres gasser til industrien og medicinske 
formål. Virksomheden har ingen egenproduktion af gas, men foretager fyldning 
af gasser (bl.a. kuldioxid, oxygen, nitrogen og argon) på trykflasker. Der er 
oplag af brandfarlige og brandnærende gasser (acetylen, oxygen, hydrogen 
m.v.) og et mindre oplag af giftige gasser. 
Transport af varer til og fra virksomheden sker i last- eller tankbiler. 
 
 
Yderligere beskrivelse findes som offentliggjorte oplysninger til borgerne på 
www.politi.dk/sydoestjylland . 
 
2. Planens mål 
 
Dette er Fredericia Kommune/Trekantområdets Brandvæsens og Sydøstjyl-
lands Politis eksterne beredskabsplan for virksomheden: 
Linde Gas A/S, C. F. Tietgens Vej 16, Taulov, 7000 Fredericia. 
 
Planen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørel-
sen).  Virksomheden er en ”Kolonne-2-virksomhed”. 
 
Planens mål er at begrænse eller afværge hændelser, som påvirker personer, 
virksomheder eller miljøet efter større uheld på virksomheden (større uheld = 
hændelse, f.eks. udslip, brand eller eksplosion af større omfang, som skyldes 
ukontrollerede hændelsesforløb under driften, og som kan medføre alvorlig 
fare for menneskers sundhed eller miljøet i eller uden for virksomheden, og 
hvori et eller flere af de farlige stoffer indgår).   
 
Planen sigter mod scenarier, der er omtalt i virksomhedens Sikkerhedsdoku-
ment (beskrivelse virksomhedens foranstaltninger til imødegåelse af uheld og 
intern beredskabsplan). 
  
Den eksterne beredskabsplan tager afsæt i virksomhedens aktuelle forhold. 
Planen vil løbende blive ændret i takt med ændringer på virksomheden og ny 
erfaring på området.  
 
 
3. Anmeldelse om større uheld og koordinering af ressourcer. 
 
Ved alarmering til Alarmcentralen (1-1-2) videresendes alarmen elektronisk til 
Trekantområdets Brandvæsen (Trekantbrand) og Sydøstjyllands Politis vagt-
centraler. Trekantbrand og Sydøstjyllands Politi disponerer ressourcer til ste-
det ud fra en foruddefineret 1-1-2 pickliste og/eller egne møde- og alarme-
ringsplaner. 

http://www.politi.dk/sydoestjylland
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Anmeldelse om brand eller udslip kan indgå til Trekantbrands Vagtcentral via 
automatisk brandalarm (ABA) eller manuelt alarmtryk. Herfra videregives alar-
meringen til Sydøstjyllands Politis Vagtcentral. 
 
Ved større uheld, hvor der viser sig behov for koordinering at større indsats-
styrker kan Sydøstjyllands Politi indkalde den Lokale Beredskabs Stab (LBS -
samling af myndigheder og kommuner, der koordinerer indsatsen i og uden 
for uheldsstedet), ligesom Trekantbrand og Fredericia Kommune kan indkalde 
egne krisestyringsstabe. 
 
Sundhedsberedskabet i Region Syddanmark, der bl.a. har ansvaret for ambu-
lancer mv. er orienteret om denne plan ved fremsendelse af kopi. 
Sundhedsberedskabet kan medvirke i indsatsen ved personskade med læger 
og ambulancer efter egen plan. 
Opgaven varetages af Indsatsleder Sund og koordineres med indsatsledere fra 
Politi og Brandvæsen. 
 
 
4. Politiets opgaver. 
 
Politiets opgaver er fastlagt i Politiloven og Beredskabsloven samt defineret i 
”Retningslinjer for indsatsledelse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen. Dette in-
debærer ansvaret for koordinering af den samlede indsats, herunder i fornø-
dent omfang at sørge for varsling, afspærring, evakuering, bevogtning og an-
dre nødvendige foranstaltninger.  
Opgaven varetages af Indsatsleder Politi og kordineres i samarbejde med Ind-
satsledere fra sundhedsberedskabet og brandvæsnet. 
 
 
5. Brandvæsnets opgaver. 
 
Brandvæsnets opgaver er fastlagt i Beredskabsloven og defineret i ”Retnings-
linjer for indsatsledelse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen. Dette indebærer an-
svaret for den tekniske ledelse af indsatsen. Det vil sige at forebygge, be-
grænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø i tilfælde af et større 
uheld på virksomheden.  
Opgaven varetages af Indsatsleder Brand og koordineres i samarbejde med 
Indsatsledere fra sundhedsberedskabet og Politiet. 
 
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, og brandvæsnet under-
rettes. 
 
Såfremt et større uheld først bliver kendt ved ankomst til skadestedet, iværk-
sættes den eksterne beredskabsplan af den først ankomne indsatsleder. 
 
For Trekantområdets Brandvæsen (Trekantbrand) kan følgende personer 
iværksætte den eksterne beredskabsplan: 

 Operationschefen 
 Indsatsleder Brand. 
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For Sydøstjyllands Politi kan følgende iværksætte den eksterne beredskabs-
plan: 

 Vagtchefen/vagtcentral 

 Indsatsleder Politi 
  

 
7. Myndighedsbehandling. 
 

Følgende myndigheder (risikomyndigheder) har i henhold til Risikobekendtgø-
relsen været involveret i sagsbehandlingen af denne virksomhed: 

 Beredskabsstyrelsen, Brandforebyggelse, www.brs.dk  
 Miljøstyrelsen, Virksomheder,  www.mst.dk  

 Arbejdstilsynet, Risikovirksomheder, www.at.dk  
 Fredericia kommune, Natur & Miljø, www.fredericia.dk  

 Trekantområdets Brandvæsen, www.trekantbrand.dk  
 Sydøstjyllands Politi, Plan, www.politi.dk/sydoestjylland 

 
Sagsbehandlingen vedrørende virksomhedens sikkerhedsdokumentation er en 
løbende proces, som indledes med en anmeldelse af virksomheden efter Risi-
kobekendtgørelsens § 5, herunder fremsendelse af et sikkerhedsdokument 
samt en intern beredskabsplan. Formålet med virksomhedens sikkerhedsdo-
kument er at beskrive virksomhedens sikkerhedsniveau for mennesker og 
miljø på og uden for virksomheden. 
 
Myndighederne vurderer i deres behandling af sagen, om virksomheden opfyl-
der Risikobekendtgørelsens krav om sikkerhedsdokumentation, samt om der 
er etableret de fornødne foranstaltninger med henblik på forebyggelse af større 
uheld. Ses kriterierne opfyldt, tages virksomhedens ”kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer” til efterretning. 
 
Risikomyndighederne foretager efterfølgende anmeldte tilsyn på virksomhe-
den. Der kan udføres uanmeldte tilsyn. Tilsynene foretages oftest med delta-
gelse af repræsentanter fra alle myndighederne nævnt ovenfor. Det sker for 
at vurdere, om indholdet i sikkerhedsdokumentet og virksomhedens plan for 
forebyggelse af større uheld til stadighed svarer til de faktiske forhold på virk-
somheden. 
 
 
8. Brandvæsenets og politiets iværksættelse af uheldsbegrænsende 
foranstaltninger på og uden for virksomheden. 
 
Trekantbrand er dimensioneret med udgangspunkt i lokale risikovurderinger. 
Den overordnede målsætning for dimensioneringen af beredskabet er således 
at tilrettelægge en forebyggende og afhjælpende indsats ud fra de risici, der 
findes i kommunen. 
 
Der er i Sikkerhedsdokumentet identificeret følgende scenarier, der planlæg-
ges uheldsbegrænsende foranstaltninger for: 
 
 
 

http://www.brs.dk/
http://www.mst.dk/
http://www.at.dk/
http://www.fredericia.dk/
http://www.trekantbrand.dk/
http://www.politi.dk/sydoestjylland
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Udslip af kemikalier/gasser: 

 Redning af personer 

 Varsling og evt. evakuering af truede personer 
 Eventuel varsling af borgere 

 Inddæmning og opsamling 
 Sikre, at virksomheden har iværksat egne uheldsbegrænsende foran-

staltninger 

 Sikre, at udslip ikke ledes i kloakker 
 
Brand i kemikalieoplag/gasser: 

 Redning af personer 
 Varsling og evt. evakuering af truede personer 

 Eventuel varsling af borgere 
 Iværksætte brandbekæmpelse 

 Sikre, at udslip og slukningsvand ikke ledes i kloakker 
 
I forbindelse med indsatsen vil der også være fokus på opsamling og bortskaf-

felse af evt. slukningsvand, beskyttelse af naturområder og sundhedsmæssige 
aspekter. 

 
9. Formidling af oplysninger til nabolande. 
 
Trekantbrand og Sydøstjyllands Politi vurderer ikke, at der er fare for, at et 
uheld på virksomheden kan medføre konsekvenser over landegrænser til na-
bolande. Formidling af oplysninger til nabolandes ansvarlige myndigheder om 
grænseoverskridende konsekvenser er derfor ikke aktuel. 
 
 
10. Borgeradfærd ved større udslip med varsling. 
 
Generelt skal Beredskabsstyrelsens orientering om sirenevarsling følges. 
Denne gengives her i reduceret form: 
 
Hvis der indtræffer en akut situation af livstruende karakter for et større antal 
mennesker, hvor det vil være nødvendigt at varsle området, vil sirener og evt. 
politiets patruljer blive anvendt. Er dette tilfælde, skal man gå inden døre. Lyt 
til Danmarks Radio eller TV2 eller læs på dr.dk og tv2.dk samt andre sociale 
medier f.eks. Facebook og Twitter. Her oplyses i beredskabsmeddelelse om 
hændelsens art og om, hvordan man skal forholde sig.  
Ring ikke til 1 1 2 for information. 
 
Endvidere vil oplysninger om hændelsen blive offentliggjort på www.politi.dk. 
 
 
11. Deaktivering 
 

Indsatsledelsen (Indsatsleder Politi, Brand og Sund) er ansvarlig for den en-
delige afslutning af indsatsen, herunder afvarsling m.v. 

http://www.politi.dk/
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