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Side 3  

1. Virksomheden og processer 

Denne eksterne beredskabsplan omhandler kolonne 3 risikovirksomhederne beliggende 

på Prøvestenens vådbulk. 

Traditionelt udarbejdes der én ekstern beredskabsplan for hver enkelt virksomhed, men 

idet virksomhederne ligger tæt på hinanden på en mindre kunstig ø med én adgangsvej 

vurder beredskabet og politiet, at én fælles ekstern beredskabsplan for samtlige risiko-

virksomheder beliggende på Prøvestenen, er den bedste løsning. 

På Prøvestenen er virksomhedernes primære funktion lagerhotel for benzin, diesel, sal-

petersyre og ethanol, som videre distribueres med lastbiler.  

 

2. Planens mål 

Dette er Hovedstadens Beredskabs og Københavns Politis fælles eksterne beredskabs-

plan for virksomhederne: 

 Copenhagen Oil Service (COS) 

 OJT Tankstore 

 Oiltanking Copenhagen (OTC)  

 Samtank 

 Yara 

 Univar (kolonne 2) 

 

Alle ovenstående virksomheder er beliggende på Prøvestenen, Københavns Kommune.  

 

Planen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol 

med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Virksomhederne betegnes alle som en 

kolonne-3 virksomhed, med undtagelse af Univar, som er en kolonne-2 virksomhed. 

 

Planens mål er at begrænse eller afværge hændelser, som påvirker personer, virksomhe-

der eller miljøet efter større uheld på virksomheden (større uheld = uheld, der kan med-

føre væsentlig fare for personer på virksomheden, samt uden for virksomheden eller for 

miljøet).  

 

Planen sigter mod de scenarier, der er omtalt i virksomhedernes sikkerhedsrapport (ko-

lonne-3) og sikkerhedsdokument (kolonne-2). 

 

Den eksterne beredskabsplan tager afsæt i virksomhedens aktuelle forhold. Planen vil lø-

bende 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 Hovedsta-

dens Beredskabs og Københavns Politis vagtcentral. Hovedstadens Beredskabs og Kø-

benhavns Politi disponerer ressourcer til stedet ud fra egne møde- og alarmeringsplaner. 

 

Anmeldelse om brand eller udslip kan indgå til Hovedstadens Beredskabs vagtcentral via 

automatisk brandalarm eller manuelt alarmtryk. Herfra videregives alarmeringen til Kø-

benhavns Politis vagtcentral. 

 



 

 

 

Side 4 Ved større uheld, hvor der viser sig behov for koordinering af større indsatsstyrker, kan 

politikredsen indkalde den lokale beredskabsstab, ligesom Hovedstadens Beredskab kan 

indkalde egen krisestyringsstab. 

 

4. Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver. 

ISL-PO’s opgaver er fastlagt i politiloven og beredskabsloven og er defineret i ”Retnings-

linjer for indsatsledelse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen. Dette indebærer ansvaret for 

koordinering af den samlede indsats, herunder i fornødent omfang at sørge for varsling, 

afspærring, evakuering, bevogtning og andre nødvendige foranstaltninger. Dette vareta-

ges i samarbejde med redningsberedskabets indsatsleder. 

 

5. Indsatsleder Redningsberedskab (ISL-RB) opgaver. 

ISL-RB’s opgaver er fastlagt i beredskabsloven og defineret i ”Retningslinjer for indsatsle-

delse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen. Dette indebærer ansvaret for den tekniske le-

delse af indsatsen inden for fareområdet. Det vil sige at forebygge, begrænse og af-

hjælpe skader på personer, ejendom og miljø i tilfælde af et større uheld på virksomhe-

den.  

 

6. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern beredskabsplan. 

Skønnes det ved alarmeringen, at der er tale om et større uheld, iværksættes den eks-

terne beredskabsplan umiddelbart af politiet, og ISL-RB underrettes. 

 

Såfremt et større uheld først bliver kendt ved ankomst til skadestedet, iværksættes den 

eksterne beredskabsplan af den først ankomne indsatsleder. 

 

For Hovedstadens Beredskab kan følgende personer (afhængig af den lokale struktur) 

iværksætte den eksterne beredskabsplan: 

 ISL-Brand 

 Indsatschefen 

 

For Københavns Politi kan følgende iværksætte den eksterne beredskabsplan: 

 Vagtchefen 

 ISL-POLITI 

 

7. Myndighedsbehandling. 

Følgende myndigheder har i henhold til Risikobekendtgørelsen været involveret i behand-

lingen af virksomhederne: 

 

 Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø 

 Miljøstyrelsen, Antvorskov Alle 139, 4200 Slagelse 

 Københavns Kommune, Miljøforvaltningen, Njalsgade 13, 1, 2300 København S 

 Hovedstadens Beredskab, Bag Rådhuset 3, 1550 København V 

 Københavns Politi, Operativ Planlægning og Tilladelser, Politigården, 1567, Kø-

benhavn V  

 

Sagsbehandlingen vedrørende virksomhedernes sikkerhedsdokumentation er en løbende 

proces, som indledes med en anmeldelse af virksomheden efter Risikobekendtgørelsens 

§ 5, herunder fremsendelse af en sikkerhedsrapport (kolonne-3) / sikkerhedsdokument 



 

 

 

Side 5 (kolonne-2) samt en intern beredskabsplan. Formålet med virksomhedens sikkerhedsrap-

port eller sikkerhedsdokument er at beskrive virksomhedens sikkerhedsniveau for men-

nesker og miljø på og uden for virksomheden. 

 

Myndighederne vurderer i deres behandling af sagen, om virksomheden opfylder risiko-

bekendtgørelsens krav om sikkerhedsdokumentation, samt om der er etableret de for-

nødne foranstaltninger med henblik på forebyggelse af større uheld. Ses kriterierne op-

fyldt, godkendes virksomheden. 

 

Risikomyndighederne foretager efterfølgende såvel anmeldte som uanmeldte inspektio-

ner på virksomheden. Inspektionerne foretages oftest med deltagelse af repræsentanter 

fra alle myndighederne nævnt ovenfor. Det sker for at vurdere, om indholdet i sikkerheds-

rapporten eller sikkerhedsdokumentet og virksomhedens plan for forebyggelse af større 

uheld til stadighed svarer til de faktiske forhold på virksomheden. 

 

8. Hovedstadens Beredskabs og Københavns Politis iværksættelse af uheldsbe-

grænsende foranstaltninger på og uden for virksomheden. 

Hovedstadens Beredskab er dimensioneret med udgangspunkt i en risikobaseret dimen-

sionering. Den overordnede målsætning for dimensioneringen af redningsberedskabet er 

således at tilrettelægge en forebyggende og afhjælpende indsats ud fra de risici, der fin-

des i kommunen. 

 

Der er i sikkerhedsrapporterne og sikkerhedsdokumentet identificeret følgende scenarier, 

for hvilke der planlægges uheldsbegrænsende foranstaltninger: 

 

 Brand/eksplosion i tankanlæg: 

 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 

 Skulle det værste sandsynlige uheld, ”worst-case”, finde sted på Prøvestenen, vil 

uheldet mod sydvest kunne påvirke omkringliggende byudviklingsområder på 

Prags Boulevard eller mod nord kunne påvirke Amager Ressource Center eller 

Amagerværket. I denne afstand kan hændelsen medføre lugtgener fra røg og/el-

ler påvirkning som følge af trykbølge fra gassky eksplosion.  

 

Det skal understreges at det er vurderet, at sandsynligheden for dette er meget lav.  

 

I forbindelse med indsatsen vil der også være fokus på opsamling og bortskaffelse af evt. 

slukningsvand, beskyttelse af naturområder og sundhedsmæssige aspekter. 

 

9. Formidling af oplysninger til nabolande. 

Hovedstadens Beredskab og Københavns Politi vurderer, at der kan være fare for, at et 

uheld på Prøvestenen kan medføre gener over landegrænsen til Sverige. Formidling af 

oplysninger til Sveriges ansvarlige myndigheder om grænseoverskridende konsekvenser 

er derfor aktuelt. I tilfælde hvor et uheld kan have konsekvenser mod Sverige vurderer 

indsatslederne om der skal tages kontakt til de Svenske myndigheder. Politiet vil som den 

koordinerende myndighed stå for kontakten til de Svenske myndigheder. 



 

 

 

Side 6  

 

10. Borgeradfærd ved større udslip med varsling. 

Hvis der indtræffer en større hændelse, hvor det vil være nødvendigt at varsle et område, 

vil sirener og evt. politiets højttalervogne blive anvendt. Er dette tilfældet, skal man gå 

inde døre, lukke døre og vinduer samt slukke for ventilationsanlæg. Lytte til Danmarks 

Radio eller TV2. Her oplyses i en beredskabsmeddelelse om hændelsens art og om, 

hvordan man konkret skal forholde sig i situationen. 

 

Beredskabsstyrelsens vejledning om SIRENEVARSLING  

 

På nuværende tidspunkt har Prøvestenen et internt varslingssystem, som lyder som Be-

redskabsstyrelsens sirenevarsling. Denne interne varsling er kun til personalet på Prøve-

stenen.  

 

11. Deaktivering. 

Indsatslederne fra Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab er ansvarlige for den 

endelige afslutning af indsatsen, herunder afvarsling m.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brs.dk/da/borger/var-klar-nar-krisen-rammer/det-skal-du-gore-nar-du-horer-sirenerne/
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