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Nyt serviceniveau for brandslukning, redning og
miljøindsats

Vejle Kommune har været i gang med at revidere kommunens beredskab inden for
brandslukning, redning og miljøindsats ud fra en risikovurdering. Det skal
kommunen gøre mindst én gang i hver valgperiode. Det kaldes risikobaseret
dimensionering og betyder, at dimensioneringen finder sted efter lokale risici og
udgør således det lokale serviceniveau på området.
 
Revisionen har betydet en grundig vurdering af risikobilledet i kommunen
sammenholdt med statistisk materiale. På den baggrund ligger der nu et oplæg til et
nyt serviceniveau i kommunen fra 1. januar 2012.

I forhold til i dag lægger det nye serviceniveau op til, at

Station Bredsten nedlægges. Der laves nye aftaler med Billund og Hedensted
kommuner og ændrede slukningsområder.
Nedlæggelse af station Børkop. Der oprettes i stedet en Hurtig Sluknings Enhed i
forbindelse med ny aftale med Fredericia Kommune.
Lift og ekstra tankvogn på stationen i Give udgår.
Ændring af vagtform og udkald for fastansatte brandfolk i Vejle.
Slangetender nedlægges i Egtved og oprettes i Vejle (frivillige).

 
- Vores nuværende økonomiske situation med en meget stram økonomi – også for
beredskabet – betyder, at vi må se benhårdt på de nødvendige prioriteringer. Beredskabet
har siden 2007 skullet spare mere en 11 % på nettodriftsbudgettet. Det betyder, at en
nødvendig omstrukturering må finde sted, siger borgmester Arne Sigtenbjerggaard, der er
formand for Beredskabskommissionen.

- Kommissionen har set på mulighederne og har derfor peget på de nævnte ændringer ud fra
en risikovurdering. Vi skal huske på, at det nuværende serviceniveau er resultatet af
forhandlingerne op til sammenlægningen af kommunerne. Dengang i 2006 var der tale om en
række kompromisser, som ikke nødvendigvis var udtryk for, at det rent beredskabsmæssigt
var nødvendigt, understreger borgmesteren.
 
En meget vigtig del af beslutningen er et styrket samarbejde med nabokommuner, f.eks.
Fredericia og Billund, der med fordel kan bidrage til Vejle Kommunes beredskab og omvendt.
 
- Det statistiske materiale og de nuværende udrykningsmæssige forhold (veje og køretøjer)
viser, at netop i den vestlige del (det nuværende Bredsten-område) og i den sydøstlige del
(det nuværende Børkop-område) vil stationerne i Billund (5-minutters beredskab) og i
Fredericia (1-minuts beredskab) kunne bidrage, uden at det i væsentlig grad forringer
servicen. Det fortæller beredskabschef Ole Borch..
 
- Bredsten er ikke omfattet af et 10-minutters krav, og udrykningen kan dækkes fra
stationen i Vejle på max. 11 til 12 minutter og i den vestlige del af stationen i Billund. 
I Børkop-området er selve Børkop by som centerby omfattet af 10-minutters kravet. Derfor
etablerer vi også en Hurtig Sluknings Enhed (HSE), der sammen med minutberedskaberne i
Vejle (den nordlige del) og Fredericia (den sydlige del) kan tilgodese området. Men som



oftest er det rent faktisk muligt at nå Børkop by indenfor 10 minutter fra stationen i Vejle,
understreger Ole Borch.
 
- Ændringerne betyder også, at der sker en omlægning af udrykningsområderne for alle
stationerne i kommunen og i forhold til nabokommunerne, fortsætter Ole Borch. Vi forventer
stadigvæk at have aftaler om støtte til Billund Kommune i Fitting-området og Vester
Thorsted i Vejen Kommune fra stationen i Egtved. Der er derfor tale om et styrket
samarbejde, der betyder en optimal udnyttelse af de beredskabsmæssige ressourcer. Vi har
også fortsat aftale med Hedensted Kommune om støtte i den nordøstlige del af kommunen.
 
I offentlig høring
Oplægget til beredskabsplanen skal nu sendes ind til Beredskabsstyrelsen, der vil
kommentere oplægget. Samtidigt bliver oplægget lagt ud i offentlig høring i 4 uger.
Kommissionen vil så på sit møde 10. august vurdere bemærkningerne fra
Beredskabsstyrelsen og de indkomne høringssvar fra borgerne. På den baggrund udarbejdes
et endeligt oplæg, der kan behandles politisk i november.
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