
Revideret februar 2021 

Information til offentligheden vedr. risikovirksomhed i Sydøstjyllands Politikreds. 
 

1. 
Virksomhedens navn og adresse 
 

 
Fredericia Rangerbanegård 
Lumbyesvej 34 
7000 Fredericia   
Tlf: 8234 0000  
CVR. 18632276. P-nr. 1008638345  

 
2. 
Driftsleders navn 
 

 

Stationsbestyreren, Fredericia 
Tlf. 8227 2113 
 

 
3. 
Kolonnevirksomhed – herunder 
om virksomheden er godkendt 
eller under behandling. 

 
Virksomheden er en ”kolonne-3-virksomhed" jfr. Risikobekendtgørelsen, bekendtgørelse 372 
af 25. april 2016, og er som følge deraf underlagt myndighedernes særlige tilsyn og godken-
delse. 
 
Virksomheden er godkendt. 
 

 
4. 
Aktiviteter på virksomheden 
 

 
På Fredericia Ragnerbanegård foregår aktiviteter knyttet til transport/rangering af gods-
vogne, herunder jævnlig henstilling af farligt gods i sporgruppe 200. Der forekommer ikke 
omlæsning og/eller tømning af enheder/gods etc.  
Godsvogne, som indeholder farligt gods, og som skal henstilles i mere end fem timer, skal 
placeres i udvalgte spor i sporgruppe 200, dog må der ikke henstilles gasser på Fredericia 
Rangerbanegård.  

 

 
5. 
Betegnelse for anvendte farlige 
stoffer 

 
Arten af farligt gods er som anført:  

 Brandfarlig væske  
 Pyrofort fast stof  
 Oxiderende væske  
 Giftig væske og/eller giftig fast stof (støv)  
 Miljøfarlig væske og/eller miljøfarligt fast stof (støv)  
 Stof der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand  
 Stof der udvikler giftig gas ved kontakt med vand  

 
 

 
6. 
Arten af risiko og evt. følger for 
befolkningen og miljø 
 

 
Det er vurderet at følgende uheldsscenarier, som kan ske på Fredericia Ranger-banegård 
sporgruppe 200, er væsentlige:  
 
- Spredning af giftig gassky efter udslip af giftig væske, der afhængig af udslipsmæng-
den kan medføre risiko for personskade (forgiftning hos ansatte og 3. part.  
 
- Påvirkning fra brand med opvarmning af vogne med brandfarlige væsker eller giftig/mil-
jøfarlig væske. Risiko for personskade (varmestråling) hos ansatte og 3. part. Følgevirk-
ning fra branden kan være spredning af giftig væske til jord og vandmiljø eller til opsam-
lingsbassin. Der etableres opsamlingsbakker fra sporområdet til opsamlingsbassiner.  
 
Der er etableret brandslukningsskum og opsat brandslukkere jf. anvisningerne fra det lo-
kale beredskab. Herudover sker en beredskabsmæssig første-indsats i tilfælde af brand så 
som at flytte eksponerede nabogodsvogne samt en beredskabsindsats med køling og evt. 
udlægning af skum for at reducere sandsynligheden for brandudbredelse. Yderligere er 
opsat vindposer til orientering for personale, eksterne entreprenører og 3. personer i områ-
det samt skiltning ved indkørselsveje til området med information.  
 

 

 
7. 
Orientering og underretning af 
befolkningen 
 

 
Virksomheden er beliggende i industrikvarter.  
 
I tilfælde af større uheld på virksomheden, der kan få konsekvenser for lokalbefolkningen og 
nabovirksomheder, vil der blive fortaget underretning af befolkningen som følger: 

 Via politiets patruljer, 

 via en pressemeddelelse eller 

 via en sirenevarsling fulgt op af en beredskabsmeddelelse. 
 
Når faren er forbi, vil varslingen blive afblæst. 
 
 

 
8. 
Forholdsregler ved større uheld 
 

 
Ved udsendelse af beredskabsmeddelelse eller sirenevarsling, skal man straks søge inden 
døre, lukke døre og vinduer og slukke for evt. ventilationsanlæg og lytte til Danmarks Radio 
eller TV2, hvor der vil blive givet oplysninger om uheldets art og om, hvordan man i situatio-
nen konkret skal forholde sig.  
Følg med på www.politi.dk samt relevante nyhedsplatforme og brandvæsen/kommunes hjem-
mesider. 
 

http://www.politi.dk/
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1. 
Virksomhedens navn og adresse 
 

 
Fredericia Rangerbanegård 
Lumbyesvej 34 
7000 Fredericia   
Tlf: 8234 0000  
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9. 
Driftslederens opgaver ved 
større uheld 
 

 
Såfremt der er tale om større uheld, skal de lokale beredskaber alarmeres via 112. Alarmerin-
gen kan samtidigt foregå via automatisk alarmering fra stedet til Trekantområdets Brandvæ-
sen. 
 
Driftslederen eller dennes stedfortræder skal ved større uheld iværksætte den interne bered-
skabsplan samt underrette evt. nabovirksomheder med henblik på evt. evakuering og for at 
mindske følgerne af uheldet.  
 
Driftslederen eller dennes stedfortræder skal altid ved uheld eller ”nær ved uheld” underrette 
de relevante myndigheder.  
 

 
10. 
Henvisning til ekstern bered-
skabsplan 
 

 
Sydøstjyllands Politi og Trekantområdets Brandvæsen vil håndtere et større uheld på virk-
somheden jf. ”Retningslinjer for indsatsledelse” udgivet af Beredskabsstyrelsen, hvori der er 
beskrevet, hvad de forskellige myndigheder skal foretage sig, herunder: 

 Redde personer i fare, 

 Advare, varsle og evt. evakuere truede personer, 

 Foretage brandslukning i og opsamling af forurenende stoffer og i videst muligt omfang 
sikre, at udslip ikke ledes til kloakker 

 Bekæmpe uheldet på virksomheden,  

 Begrænse omfanget og følgevirkningerne af uheldet. 

 Sikre, at virksomheden har iværksat egne uheldsbegrænsende foranstaltninger, 

 Løbende information til berørte personer og lokalbefolkningen. 
 

Den berørte offentlighed opfordres til at efterkomme indsatsmyndighedernes instrukser og 
vejledninger i forbindelse med evt. uheld. 
 
Trekantområdets Brandvæsen og Sydøstjyllands Politi har udarbejdet en ekstern beredskabs-

plan for virksomheden, der kan ses på www.politi.dk/sydoestjylland . 
 

 
11. 
Yderligere oplysninger 
 

 
Disse myndigheder har indgået i myndighedernes sagsbehandling: 

 Fredericia Kommune, Miljø & Natur, www.fredericia.dk  

 Miljøstyrelsen, Virksomheder, www.mst.dk , mst@mst.dk  

 Trekantområdets Brandvæsen, www.trekantbrand.dk  

 Beredskabsstyrelsen, Brandforebyggelse, www.brs.dk  

 Arbejdstilsynet, Risikovirksomheder, www.at.dk , at@at.dk  

 Sydøstjyllands Politi, Beredskab/Plan, www.politi.dk , sojyl@politi.dk  
 

Miljøgodkendelse, tilsynsbesøg mv. kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside under 
www.dma.mst.dk  
 

  

 
Sydøstjyllands Politi, 

Beredskab Plan 
December 2020 
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