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Luftfoto Olieberedskabslager S8 Roskildevej 50 4030 Tune

1.

Indledning

Dette er den eksterne beredskabsplan for virksomheden:
Foreningen Danske Olieberedskabslagre - Lager S-8
beliggende:
Roskildevej 50 4030 Tune
i Greve Kommune.
Planen er udarbejdet af Greve Brandvæsen i samarbejde med Midt og Vestsjællands
Politi i henhold til Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med
risikoen for større uheld med farlige stoffer, på baggrund af den af Foreningen Danske
Olieberedskabslagre udarbejdede sikkerhedsrapport pr. april 2011, samt Greve
Kommunes plan for risikobaseret dimensionering.
Indtil sikkerhedsrapporten er færdigbehandlet af sikkerhedsgruppen skal nærværende
plan betragtes som midlertidig ekstern beredskabsplan.
Virksomheden Foreningen Danske Olieberedskabslagre (herefter kaldet FDO) er en
lagervirksomhed, som opbevarer benzin, diesel- og gasolie.
Lager S-8 beliggende i Greve kommune er ejet af FDO som selv varetager den daglige
drift.
Virksomheden har, for at minimere risiko for uheld, udarbejdet procedurer for sikker
adfærd ved arbejde på virksomheden. Der er ligeledes etableret en række tekniske
sikkerhedssystemer på virksomhedens anlæg. Endvidere er der etableret
kontrolprocedurer for adfærd, drift og vedligehold.
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Virksomheden FDO har udfærdiget en intern beredskabsplan, der har sammenhæng
med den eksterne beredskabsplan for FDO.
Lageret FDO S-8 ligger forholdsvis isoleret i forhold til større beboelseskvarterer.
Den eksterne beredskabsplan er udarbejdet i forhold til virksomhedens aktuelle
forhold. Planen vil løbende blive ændret i takt med ændringer på virksomheden og ny
viden på området.
Opdatering af den eksterne beredskabsplan vil jf. bekendtgørelsen blive sendt i
offentlig høring.

2.

Planens mål

Den eksterne beredskabsplans mål er at begrænse eller afværge hændelser, som
påvirker personer eller miljøet efter større uheld på virksomheden (større uheld =
uheld, der kan medføre væsentlig fare for personer på virksomheden, udenfor
virksomheden eller for miljøet).
Planen sigter mod to overordnede scenarier:
1. Udslip af benzin, diesel- eller gasolie.
2. Brand/ eksplosion i tank/ventil/pumpe -anlæg med benzin, diesel- eller gasolie.

3.

Virksomheden og processer

Virksomheden FDO S-8 modtager og opbevarer benzin, diesel- eller gasolie via et
lukket rørsystem, som er forbundet med Statoil Raffinaderiet på Kalundborg Havn og
med andre af virksomhedens lagre på Sjælland.

4.

Myndighedsbehandling

Virksomheden er kategoriseret som en ”Kolonne 3 virksomhed” og er underlagt
Risikobekendtgørelsen.
Følgende myndigheder er i henhold
behandlingen af denne virksomhed:




til

Risikobekendtgørelsen

involveret

i

Greve Kommune, miljømyndigheden – Teknik og Miljø.
Rådhusholmen 10, 2670 Greve (koordinerende myndighed).
Midt og Vestsjællands Politi, Operativ Planlægning og Analyse,
Skovbogade 3, 4000 Roskilde.



Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Øst, Postboks 1228,
0900 København C.



Greve kommune, brandmyndigheden – Greve Brandvæsen,
Lunikvej 6-8, 2670 Greve.
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Sagsbehandlingen af virksomheden er en løbende proces, som indledes med en
anmeldelse af virksomheden efter Risikobekendtgørelsens § 5, herunder fremsendelse
af en sikkerhedsrapport samt udarbejdelse af en intern beredskabsplan.
Formålet med virksomhedens sikkerhedsrapport er, at beskrive virksomhedens
sikkerhedsforanstaltninger og ledelsesmæssige procedurer til forebyggelse af større
uheld, der kan være til fare for mennesker og miljø på og udenfor virksomheden.
Myndighederne vurderer i deres behandling af sagen, om virksomheden opfylder
Risikobekendtgørelsens krav om sikkerhedsdokumentation, samt om der er etableret
de fornødne foranstaltninger med henblik på forebyggelse af større uheld.
Er kriterierne opfyldt, godkendes virksomhedens ”kontrol med risikoen for større
uheld med farlige stoffer”. Myndighederne foretager efterfølgende såvel anmeldte som
uanmeldte inspektioner på virksomheden. Inspektionerne foretages oftest med
deltagelse af repræsentanter fra alle myndighederne som er nævnt ovenfor.
Det sker for at vurdere, om indholdet i sikkerhedsrapporten og virksomhedens plan
for forebyggelse af større uheld til stadighed svarer til de faktiske forhold på
virksomheden. Ligeledes ind rapporteres eventuelle "nærved" hændelser som
analyseres med henblik på at undgå fremtidige lignende hændelser.

5.

Brandvæsenets og politiets iværksættelse af
uheldsbegrænsende foranstaltninger på og udenfor
virksomheden

Der er umiddelbart identificeret følgende væsentlige scenarier, der planlægges
uheldsbegrænsende foranstaltninger for:
Udslip af benzin, diesel- eller gasolie:
Redning af personer
Varsling og evt. evakuering af truede personer
Inddæmning og opsamling
Sikre, at virksomheden har iværksat egne uheldsbegrænsende foranstaltninger
Sikre, at udslip ikke ledes i kloakker.
Brand/ eksplosion i benzin, diesel- eller gasolie:
Redning af personer
Varsling og evt. evakuering af truede personer
Iværksætte brandbekæmpelse
Sikre, at udslip og slukningsvand ikke ledes i kloakker, afløb til recipient mv.
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6.

Anmeldelse af større uheld og koordinering af
ressourcer

Anmeldelse af større uheld indgår til Alarmcentralen (1-1-2) og videresendes derfra
via Falcks Vagtcentral i Holbæk til Greve Brandvæsen og Midt og Vestsjællands Politis
vagtcentral. Greve Brandvæsen og Midt og Vestsjællands Politi disponerer og
koordinerer de nødvendige ressourcer ud fra meldings ordlyd, samt det konstaterede
behov efter brand-indsatsledelsens og politi-indsatslederens ankomst på skadestedet.
Normalt vil brandvæsnets indsatsleder ankomme til skadestedet efter få minutter og
hurtigt danne sig et overblik over situation, samt tage stilling til evt. behov for
varsling/ evakuering af truede personer mv.
Ved større uheld, hvor der viser sig behov for koordinering af større indsatsstyrker,
kan Midt og Vestsjællands Politi indkalde den Lokale Beredskabs Stab, ligeledes vil der
i forbindelse med selve skadestedet blive oprettet et kommandostade (KST) med
henblik på at koordinere indsatsen mellem politi, brandvæsen m.fl. samt videregive
informationer til beboere, presse og andre.

7.

Opgaver for indsatsleder Politi (ISL-PO)

ISL-PO opgaver er fastlagt i Politiloven og Beredskabsloven samt defineret i
”Retningslinjer 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 varetages i samarbejde med brandvæsenets indsatsleder.

8.

Opgaver for redningsberedskabet (ISL-RB)

ISL-RB´s opgaver er fastlagt i Beredskabsloven og defineret i ”Retningslinjer for
indsatsledelse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen. Opgaverne indebærer ansvaret for
den tekniske ledelse af indsatsen indenfor fareområdet. Det vil sige at forebygge,
begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø i tilfælde af et større
uheld på virksomheden. Dette varetages i samarbejde med ISL-PO.

9.

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 ISL-RB underrettes.
Såfremt et større uheld først bliver kendt ved ankomst til skadestedet, iværksættes
den eksterne- og interne beredskabsplan af den først ankomne indsatsleder.
For Greve Brandvæsen kan følgende personer iværksætte den eksterne- og interne
beredskabsplan:
Beredskabschefen
Vagthavende indsatsleder
For Midt og Vestsjællands Politi kan følgende iværksætte den eksterne
beredskabsplan:
Vagtchefen
Vagthavende indsatsleder
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10. Formidling af oplysninger til nabolande
Det vurderes, at der ikke er fare for, at et uheld på virksomheden kan medføre
konsekvenser over landegrænser til nabolande. Formidling af oplysninger til
nabolandes ansvarlige myndigheder om grænseoverskridende konsekvenser er derfor
ikke aktuel.

11. Borgeradfærd ved større udslip med varsling
Hvis der indtræffer en større hændelse, hvor det vil være nødvendigt at varsle
området, vil der blive udsendt en beredskabsmeddelelse eventuelt suppleret med
meddelelser fra politiets højttalervogne. Er dette tilfældet, skal man gå inden døre,
lukke døre og vinduer samt slukke for ventilationsanlæg. Lyt til Danmarks Radios
Kanaler samt eventuelt tekst TV på DR og TV2. Her oplyses om hændelsens art og om
hvordan man skal forholde sig.
I en eventuel evakueringssituation er det vigtigt at borgerne nøje følger
myndighedernes anvisninger – politiet vil i en sådan situation stå for evakueringen
samt evt. midlertidig genhusning, i samarbejde med de kommunale myndigheder.
FDO lageret S-8 i Tune har i øvrigt en intern alarm, hvis formål er at varsle
virksomhedens egne medarbejdere ved evt. uheld mv. Alarmen dækker kun lagret.
Afprøvning af den interne alarm finder sted en gang årligt. Alarmsignalet er en høj
hylelyd, der varer ca. 60 sekunder.
Den interne alarm må ikke forveksles med den offentlige sirenevarsling. Eventuel
aktivering af den interne alarm er ikke automatisk ensbetydende med at der fare for
personer uden for anlægget.
På følgende hjemmesider vil myndighederne ligeledes orientere om situationen
www.politi.dk/midtvestsjaelland/ og www.greve.dk

12. Pressemøder
Ved større hændelser vil der i det omfang der er behov for det, blive afholdt
pressemøder, med deltagelse af repræsentanter fra brandvæsnet, Politiet,
miljømyndigheden og evt. andre myndigheder og virksomheden.
Ved mindre hændelser afholdes der normalt ikke pressemøder.

13. Greve Kommunes kriseberedskab
Greve Kommunens krisestab vil blive aktiveret hvis en evt. hændelse taler herfor, af
Beredskabschefen (eller dennes stedfortræder) via vagthavende indsatsleder.

14. Deaktivering af den eksterne beredskabsplan
Den eksterne beredskabsplan deaktiveres, når det vurderes, at situationen ikke
længere er truende for personer eller miljø.
Det er myndighedernes koordinerende ledelse (politiet) på skadestedet, der kan
deaktivere den eksterne beredskabsplan.
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15. Afprøvning af planen
Den eksterne beredskabsplan afprøves minimum hvert 3. år i form af teoretiske eller
praktiske øvelser.
Spørgsmål til denne eksterne beredskabsplan kan rettes til en af nedenstående
myndigheder:



Midt og Vestsjællands Politi, Operativ Planlægning og Analyse,
Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf. 4635 1448



Greve Kommune, Miljømyndigheden – Teknik og Miljø. Rådhusholmen
10, 2670 Greve. Tlf.: 43 97 97 97



Greve Kommune, brandmyndigheden – Greve Brandvæsen,
Lunikvej 6 -8, 2670 Greve. Tlf.: 43 95 01 00
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