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AMAGER OG TÅRNBY KOMMUNE 
 
 
Tårnby Kommunes samlede areal er på 64,95 kvadratkilometer, fordelt på: Byområde,  
Det inddæmmede areal (Amager Fælled), Saltholm , Peberholm, samt Københavns  
Lufthavn, Kastrup.  
 
Tårnby Kommunes indbyggerantal er ca. 43.000 mennesker, hvilket svarer til ca. 0,75 procent af 
Danmarks befolkning. 
 
Luftfoto: Tårnby Kommune med Saltholm og Peberholm.  
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Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 
vagtcentral. Til gengæld kan Tårnby bruge Helsingørs
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.
 
Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
ekstraordinær fantastisk solrig sommerdag kunn
for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 
kød på grillen 
 
Fo
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke
har fri… og det er netop frivagter
telefon på sig, er ideen
fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017. 
 
2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
Herudover et 
arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
stedet. Køretøjet F4 br
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I 2016 blev brandvæsenet 
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 
heldigvis 
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.
  
Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
gennemgået højderedningskursus
af sådanne aktioner. Både højde
egne styrker i hele kommunen.
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via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke
har fri… og det er netop frivagter, der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 

at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 
fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017. 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
uges også til tyverialarmkørsel

I 2016 blev brandvæsenet 
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 
heldigvis været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
gennemgået højderedningskursus
af sådanne aktioner. Både højde
egne styrker i hele kommunen.

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 
vagtcentral. Til gengæld kan Tårnby bruge Helsingørs
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
ekstraordinær fantastisk solrig sommerdag kunn
for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017. 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
uges også til tyverialarmkørsel

I 2016 blev brandvæsenet 
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
gennemgået højderedningskursus
af sådanne aktioner. Både højde
egne styrker i hele kommunen.

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 
vagtcentral. Til gengæld kan Tårnby bruge Helsingørs
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
ekstraordinær fantastisk solrig sommerdag kunn
for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017. 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
uges også til tyverialarmkørsel

Henning 

I 2016 blev brandvæsenet 
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
gennemgået højderedningskursus
af sådanne aktioner. Både højde
egne styrker i hele kommunen.

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 
vagtcentral. Til gengæld kan Tårnby bruge Helsingørs
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
ekstraordinær fantastisk solrig sommerdag kunn
for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017. 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
uges også til tyverialarmkørsel

Henning 
Beredskabschef

I 2016 blev brandvæsenet 
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
gennemgået højderedningskursus
af sådanne aktioner. Både højde
egne styrker i hele kommunen.

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 
vagtcentral. Til gengæld kan Tårnby bruge Helsingørs
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
ekstraordinær fantastisk solrig sommerdag kunn
for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017. 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
uges også til tyverialarmkørsel

Henning 
Beredskabschef

3

I 2016 blev brandvæsenet 
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
gennemgået højderedningskursus
af sådanne aktioner. Både højde
egne styrker i hele kommunen.

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 
vagtcentral. Til gengæld kan Tårnby bruge Helsingørs
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
ekstraordinær fantastisk solrig sommerdag kunne det kun
for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017. 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
uges også til tyverialarmkørsel

Henning Vestergaard
Beredskabschef

3 

I 2016 blev brandvæsenet 
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
gennemgået højderedningskursus
af sådanne aktioner. Både højde
egne styrker i hele kommunen.

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 
vagtcentral. Til gengæld kan Tårnby bruge Helsingørs
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
e det kun

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017. 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
uges også til tyverialarmkørsel

 

Vestergaard
Beredskabschef

I 2016 blev brandvæsenet udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
gennemgået højderedningskursus
af sådanne aktioner. Både højde
egne styrker i hele kommunen.

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 
vagtcentral. Til gengæld kan Tårnby bruge Helsingørs øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
e det kun

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017. 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
uges også til tyverialarmkørsel og eftersyn af brandhaner.

Vestergaard
Beredskabschef

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
gennemgået højderedningskursus
af sådanne aktioner. Både højde
egne styrker i hele kommunen. 

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
e det kun

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017. 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
og eftersyn af brandhaner.

Vestergaard
Beredskabschef  

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
gennemgået højderedningskursus
af sådanne aktioner. Både højde- 

 

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
e det kun blive en succes. 30 brandfolk 

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017. 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
og eftersyn af brandhaner.

Vestergaard

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
gennemgået højderedningskursus, og der er indkøbt udstyr til udførelse 

 og brøndredning kan nu udføres af 

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
blive en succes. 30 brandfolk 

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017. 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
og eftersyn af brandhaner.

Vestergaard  

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
og der er indkøbt udstyr til udførelse 

og brøndredning kan nu udføres af 

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
blive en succes. 30 brandfolk 

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017. 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
og eftersyn af brandhaner.

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
og der er indkøbt udstyr til udførelse 

og brøndredning kan nu udføres af 

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
blive en succes. 30 brandfolk 

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

fremmøde på storalarmer. Der vil blive evalueret på effekten i 2017.  

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
og eftersyn af brandhaner.

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
og der er indkøbt udstyr til udførelse 

og brøndredning kan nu udføres af 

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
blive en succes. 30 brandfolk 

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
og eftersyn af brandhaner.

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
og der er indkøbt udstyr til udførelse 

og brøndredning kan nu udføres af 

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og R
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit.

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
blive en succes. 30 brandfolk 

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
og eftersyn af brandhaner.

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hver
og der er indkøbt udstyr til udførelse 

og brøndredning kan nu udføres af 

Tårnby Brandvæsen har indledt et samarbejde med Helsingør Brand og Redning, der ligesom 
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 
benyttes på favorable vilkår. Samarbejdet er således gensidigt vederlagsfrit. 

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
blive en succes. 30 brandfolk 

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats.

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
og eftersyn af brandhaner.

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

Som et led i at være et uafhængigt beredskab i hverdagen, har 20 mand 
og der er indkøbt udstyr til udførelse 

og brøndredning kan nu udføres af 

edning, der ligesom 
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 
 

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
blive en succes. 30 brandfolk 

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

og hygge for de meget trætte brandfolk efter en kæmpe indsats. 

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
og eftersyn af brandhaner.

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

været muligt at ansætte nogle nye gode folk, og der er også 
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

dagen, har 20 mand 
og der er indkøbt udstyr til udførelse 

og brøndredning kan nu udføres af 

edning, der ligesom 
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
blive en succes. 30 brandfolk 

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
via sms. Hidtil er al alarmering foregået via udkaldsradio, men denne går folk ikke altid

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 
og eftersyn af brandhaner. 

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

og der er også 
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

dagen, har 20 mand 
og der er indkøbt udstyr til udførelse 

og brøndredning kan nu udføres af 

edning, der ligesom 
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
blive en succes. 30 brandfolk 

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
altid

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 
nyt køretøj som er opbygget til omklædning efter indsats, grundet nye 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 
mødetid ikke kunne overholdes eller var på et sted i deres liv, 
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

og der er også 
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

dagen, har 20 mand 
og der er indkøbt udstyr til udførelse 

og brøndredning kan nu udføres af 

edning, der ligesom 
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
blive en succes. 30 brandfolk 

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
altid med

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 

 hvor 
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

og der er også 
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det.

dagen, har 20 mand 
og der er indkøbt udstyr til udførelse 

og brøndredning kan nu udføres af 

edning, der ligesom 
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
blive en succes. 30 brandfolk sørgede 

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
med

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 

hvor 
jobbet ikke kunne forenes med familie eller hovederhverv. Det har 

og der er også 
kommet et par af de ”gamle” tilbage igen. Det er jo ekstra glædeligt,
der kommer gode folk tilbage, når deres situation igen tillader det. 

dagen, har 20 mand 
og der er indkøbt udstyr til udførelse 

og brøndredning kan nu udføres af 

edning, der ligesom 
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 
Helsingør, hvilket betyder, at beredskabsalarmer ved fejl og nedbrud overtages af Tårnbys 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 

Den 12.juni fejrede brandvæsenet 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement.  På en 
sørgede 

for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
med, når de 

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

2 nye køretøjer blev det også til i 2016. En ny sprøjte M2 til afløsning af den gamle fra 1992. 

arbejdsmiljøkrav om bl.a. røgpåvirkede branddragter der skal i poser direkte efter indsats på 

udfordret af en større afgang end normalt.  
Otte deltidsbrandmænd gik på pension, skiftede bopæl så kravet til 

og der er også 
, når 

dagen, har 20 mand 
og der er indkøbt udstyr til udførelse 

og brøndredning kan nu udføres af 

edning, der ligesom 
Tårnby har valgt at fortsætte som selvstændigt beredskab. Tårnby er nu backup vagtcentral for 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 

sørgede 
for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
når de 

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

udfordret af en større afgang end normalt.  

når 

dagen, har 20 mand 
og der er indkøbt udstyr til udførelse 

øvelsesfaciliteter, ligesom brandskolen kan 

sørgede 
for de mere end 1000 besøgende fik både underholdning, viden, is, vand, popcorn m.m. Efter tale 
af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

e ved fremtidige storalarmer, blev der i 2016 indført alarmering 
når de 

der skal bruges ved storalarmer. Da folk næsten altid har deres 
at man via sms kan ramme alle og dermed forøge antallet af potentielle til 

dagen, har 20 mand 

af borgmesteren var der flotte præmier til de mest udholdende og hele arrangementet sluttede med 

når de 
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BEREDSKABET 
 
Tårnby Brandvæsen er ansvarlig for brand-, rednings- og miljøopgaver i Tårnby Kommune, 
herunder Københavns Lufthavns områder, samt den faste forbindelse til Sverige 
(Øresundsforbindelsen).  
 
Beredskabschefen/indsatslederne i kommunen har den tekniske ledelse af indsatsen på et 
skadested.  
 
Tårnby Kommunes beredskabskommission var i 2016 sammensat som følger:  
Borgmester Henrik Zimino (formand), Chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov, 
Liv Gam, Marianne Berthelsen, Narine Pedersen,  
Bjarne Andersen (observatør for Beredskabsforbundet)  
Til stede ved møder: Teknisk chef Bettina Grimm, Kontorchef Helle Myhre og  
Beredskabschef Henning Vestergaard. 
 
● Beredskabet i dagtimerne  
 
Brandstationen er hverdage i tiden fra kl. 08.00 til 15.30 bemandet med minimum otte mand. Kl. 
08.00 møder to holdledere, en brandmester og en underbrandmester samt minimum seks 
dagvagter. Denne bemanding ligger nu i “ét-minuts beredskab” frem til kl. 15.30.  
 
For de otte befalingsmænd, som er på fast døgnvagt, går vagten på turnus. To mand ad gangen, 
en brandmester og en underbrandmester, 24 timers vagt hvert fjerde døgn.  
 
Vagthavende indsatsleder er ligeledes på vagt et helt døgn ad gangen (fem mand).  
 
For de ni mand som er på fast dagvagt, udgør den gennemsnitlige tjenestetid 37 timer ugentlig.  
Dagvagterne har endvidere rådighedsvagt alle hverdage fra kl. 06.00 til 08.00.  
 
● Efter “normal “ arbejdstid   
 
Vagthavende underbrandmester overgår fra kl. 15.30 til funktionen som operatør på 
brandvæsenets overvågningscentral.  
Samtidig træder deltidsmandskabet ind i vagten. Det deltidsansatte mandskab er opdelt i fire hold 
á syv mand. Hvert hold har, efter normal arbejdstids ophør, rådighedsvagt ca. hvert fjerde døgn. 
  
Vagthavende brandmester indgår som holdleder på 1. sprøjte. Denne bemanding ligger så i “fem-
minutters beredskab” frem til kl. 06.00.  
Herefter er det igen dagvagternes tur til at indgå i “rådighedsvagt” fra kl. 06.00-08.00, hvilket 
betyder at minimum syv dagfolk møder hjemmefra i tilfælde af alarmering i dette tidsrum.  
 
● Opgradering (“Stor alarm”)   
 
Det første slukningstog er bemandet som anført ovenfor. Indkommer der endnu en alarm imens 
vagtholdet er i brug, eller hvis dette har brug for yderligere assistance, udvides der til stor alarm.  
Dette bevirker at alt disponibelt mandskab tilkaldes via deres alarmmodtagere. I Brandvæsenets 
ansvarsområde ligger endvidere en række objekter, hvortil der i henhold til møde- og 
beredskabsplaner straks slås stor alarm. Bl.a. kan nævnes visse alarmer til Københavns Lufthavn 
og Øresundsforbindelsen. 
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Mandag d. 18. april 2016: 
En bilist havde ikke set at der 
blev bremset, og ramte 
efterfølgende fire andre biler. 
Der var en alvorligt 
tilskadekommen, der modtog 
livreddende førstehjælp 
allerede ved ankomst. 
Den tilskadekomne blev kørt 
på hospital, og de andre 
implicerede trafikanter modtog 
let behandling. 

KLIP FRA ”WWW.TB.TAARNBY.DK” 
 
 

 
 

Lørdag d. 23. juli 2016: 
To både var i kraftig brand, og ejeren af den ene båd havde fået lidt forbrændinger, der skulle 
behandles. Branden slukkes med skumudlæg, men bådene var ikke til at redde. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Billeder, alarmrapporter eller generel information om brandvæsenet: www.tb.taarnby.dk 
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MANDSKABET (31.12.16) 
 
 
Indsatsledere  

   
Ansat: 

Henning Vestergaard Beredskabschef  15.07.2000 
Per Jacobsen Viceberedskabschef  01.05.1980 
Louis Hjelmsø Beredskabsinspektør   01.05.1978 
Michael Pedersen Brandmester  01.01.1988 
 
Døgnvagt 
Brandmestre 

Ansat: Døgnvagt 
Underbrandmestre 

Ansat: 

Michael Pedersen 01.01.1988 Ole Rathje 01.01.1978 
Jan Jørgensen 01.09.1990 Reider Jensen 01.02.1984 
Johnny Anderson 01.07.1991 Lasse Vinterby 01.05.2003 
Karsten Pedersen 01.03.1987 Preben Pedersen 01.12.2006 
    
Dagvagt, brandmænd Ansat:  Ansat: 
Michael Reiner 01.09.2001 Michael Larsen 01.02.2007 
Frank Høyer 01.10.2003 Jonas Boldreel 01.06.2007 
Carsten Johansen 01.05.2006 Allan Schwaner 01.11.2009 
Morten Høiby 01.05.2006 Dennis Cuber 01.07.2010 
Lasse Dvoracek 01.08.2006   
 
Deltid, brandmænd Ansat:  Ansat: 
Jan Jacobsen 01.09.1976 Jimmy Schou 01.11.2009 
Ole Rathje 01.01.1978 Bo Norstrøm Skou 01.05.2011 
Karsten Pedersen 01.03.1987 Karl Christensen 01.02.2013 
Michael Pedersen 01.01.1988 Niels Frederiksen 01.09.2013 
Svend Arleth 01.06.1994 Louise Skanderup 15.10.2015 
Nis Laursen 01.05.1998 Morten Løkkegaard 15.10.2015 
Thomas Hansen 01.07.1998 Peter Wulff 01.03.2016 
Michael Reiner 01.09.2001 Lasse Degner 01.05.2016 
Henrik Reiner 01.10.2002 Thomas Frederiksen 01.07.2016 
Preben Pedersen 01.04.2005 Mads Dyhr 01.09.2016 
Dennis Christensen 01.06.2007 Tim Eriksen 01.11.2016 
Phillip Christensen 01.09.2007 Nicklas Stormbach 01.12.2016 
Anders Kristiansen 01.09.2008 Stefan Poulsen 01.12.2016 
Kristoffer Espinoza 01.03.2009 Daniel Jensen 01.12.2016 
 
● Personaleændringer i 2016 
 
Nyansatte  Afgang Ansat: 
Se mandskabsliste  Benny Cuber 01.08.1986 
  Allan Jørgensen 01.10.1998 
Jubilæum  John Vodstrup 01.01.2007 
Jan R. Jacobsen 40 år Emil Sprange 01.09.2007 
Johnny Anderson 25 år Mikkel Rasmussen 01.09.2008 
Carsten Johansen 10 år Claus Christoffersen 01.05.2010 
Morten Høiby 10 år Morten Klinkby Larsen 01.06.2010 
Lasse Dvoracek 10 år Karl Rasmussen 01.03.2016 
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OPGAVERNE 
 
 
● Vagtcentral | Alarmovervågning  
 
Tyverialarmer på kommunens ejendomme og institutioner bliver overvåget fra brandstationen.  
I tilfælde af alarm afsendes to mand fra stationen til reetablering samt evt. afdækning m.m. Der har 
i beretningsåret været tilsluttet 110 anlæg.  
 
Elevatoralarmer fra kommunens ejendomme overføres til brandvæsenet. Ved opkald kan man fra 
brandstationen tale med personen i elevatoren og derved danne sig et overblik over situationen. 
Den lokale varmemester kontaktes, og kan han ikke løse problemet, rykker brandvæsenet ud.  
 
ABA (Automatisk Brandalarmering) alarmer er installeret på en række virksomheder og 
institutioner i kommunen, og er via Det Offentlige Alarmnet tilknyttet både Tårnby Brandvæsen og 
Alarmcentralen 112, med overførsel af automatiske brandalarmer. Der har i beretningsåret været 
tilsluttet 156 ABA-anlæg til brandvæsenet, hvoraf de 89 er placeret i Københavns Lufthavn.  
 
Tårnby Brandvæsen varetager ydermere backup funktion som sikkerhed for alarmering til 
Helsingør Brand og Redning. 
 
● Vagtcentral | Omsorgsfunktion   
 
Nødkald fra tryghedsalarmer modtages af overvågningscentralen som bagvagt, såfremt at 
sygeplejersken ikke modtager signalet. Brandvæsenet sender så sygeplejersken til adressen via 
mobiltelefon. Ved anmodning om hjælp til løft af borgeren, afsendes to brandmænd til adressen.  
 
Ydermere sender man een mand ud til kontrol af anlægget, i tilfælde hvor man har modtaget en 
såkaldt batterialarm. Der er også indgået aftale om at forestå opsætning og nedtagning samt 
vedligeholdelse af alle kommunens nødkaldeanlæg. Der er løbende ca. 500 anlæg opstillet.  
 
PN-patienter er patienter, der er kendte af hjemmesygeplejersken, og som udover de fast aftalte 
besøg, kan få behov for ekstra besøg. I så fald ringer de til brandstationen, som via telefon sørger 
for udkald af sygeplejersken.  
PN-telefonen virker samtidig som bagvagts-sikring, hvis sygeplejersken evt. er optaget af en anden 
opgave.  
 
Telefonkæderne er en tryghedsordning for ca. 110 af kommunens ældre borgere. Fra 
brandstationen ringer man første person i hver af 11 kæder op hver morgen. Disse ringer herefter 
videre til den næste i kæden og så fremdeles. Den sidste i hver kæde kvitterer til brandstationen, 
således at man ved, at alle har det godt. Ved “brud” på kæden, rykker brandvæsenet ud. 
 
● Lovpligtige brandsyn  
 
I beretningsåret var der i kommunen i alt 266 bygninger/objekter, hvor der skal foretages brandsyn.  
Samtlige brandsyn blev foretaget, og der blev i den forbindelse udstedt i alt 63 påbud, samt 1 
forbud.  
Det lovpligtige brandsyn, som i henhold til beredskabslovens §36 stk. 1-3 er påbudt, omfatter 
fredede bygninger, diverse forsamlingshuse, samt særligt brandfarlige bygninger og brandfarlige 
oplag.  
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● Diverse opgaver “ud af huset”   
 
› Transport, herunder opsætning/nedtagning af diverse hjælpemidler, samt opsætning/nedtagning 
af tryghedsalarmer (nødkaldeanlæg).  
 
› Kursus i elementær brandbekæmpelse (EBB) med mindre slukningsmidler. Disse kurser tilbydes 
til alle institutioner/afdelinger i Tårnby Kommune.  
Alle 4. klasser gennemgår hvert år dette kursus. 
 
› Kontrol af brandslukningsmateriel og AED (hjertestartere) på skoler, børneinstitutioner og øvrige 
kommunale bygninger og anlæg.  
 
› Kontrol og afprøvning af kommunens 839 brandhaner (samtlige brandhaner kontrolleres to gange 
årligt).  
 
› Brandsikkerhedsvagt stilles hvor der måtte være behov og/eller krav herom, f.eks. ved større 
markeder.  
 
› Førstehjælpskurser indeholdende genoplivning og brug af hjertestarter (AED) jævnfør gældende 
retningslinjer, tilbydes til samtlige ansatte i kommunen.  

 

 

 

 
Lørdag d. 18. juni 2016: 
To biler er stødt sammen i et lyskryds, og der er to tilskadekomne. En ambulance på stedet 
behandlede de to implicerede personer, og brandvæsenet sikrede og ryddede skadestedet. 
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UDKALDSSTATISTIK 
 
 
Udkaldsfunktioner (antal udkald) 2013 2014 2015 2016 
     

Tyverialarmer 409 437 467 420 
     

Løfteopgaver 627 735 672 591 
     

Telefonkædesvigt 61 42 53 44 
     

Serviceopgaver, diverse driftsfejl     
     

Hjælpemidler, driftsfejl 101 25 12 20 
     

Hjemmeplejebiler, service 28 11 25 7 
     

Tryghedsalarmer, driftsfejl  63 63 52 74 
 
Service på kommunens hjemmeplejebiler består primært i assistance til hjulskift, skift af lygtepærer 
og akut starthjælp.  
 
Herudover kørte brandvæsenets færdselsvogne i alt 1.210 kørselsekspeditioner med transport 
(opsætning og nedtagning) af diverse handicap-hjælpemidler for kommunens Social- og 
Sundhedsforvaltning.  
 
Af disse var 196 kørsler transport af tunge hospitalssenge (el-senge), og 241 opsætninger og 
nedtagninger af tryghedsalarmer (nødkaldeanlæg). 
 
 
 

2013  2014  2015  2016  
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ALARMSTATISTIK 
 
 
Ildløsmeldinger (antal reelle opgaver) 2013 2014 2015 2016 
     

Brand – Bygning/lejlighed 20 37 28 29 
     

Brand – Bilbrande 23 21 16 19 
     

Brand – Småbrande 44 36 25 38 
     

Brand – Containerbrande 27 8 8 11 
     

Brand – Skorstensbrande 3 1 3 2 
     

Redning og miljø (antal reelle opgaver)     
     

Forureningsbekæmpelse 7 14 13 11 
     

Færdselsuheld – Sikring/redning  44 68 57 54 
     

Andre opgaver (antal reelle opgaver)      
     

Stand by 1 (Sikkerhedslanding) 75 75 76 60 
     

Stand by 2 (Sikkerhedslanding) 2 4 2 5 
     

Stand by 3 (Sikkerhedslanding)  0 0 0 1 
 
 
Oversigt over alarmer    2013 2014 2015 2016 
     

Reelle alarmer (herunder stand by 2 og 3) 170 189 152 170 
     

Assistance til andre beredskaber* 0 6 1 1 
     

Blinde alarmer (primært ABA-alarmer)** 245 223 265 221 
     

Falske alarmer*** 4 0 0 0 
     

Alarmer i alt 419 412 417 391 
     

Oversigt i % af totale     
     

Reelle alarmer 41 % 46 % 36 % 43 % 
     

Blinde alarmer* 58 % 54 % 64 % 57 % 
     

Falske alarmer** 1 % 0 % 0 % 0 % 
     Alarmer i alt  419 412 417 391 

 
 
*   Alarmerne er talt med i kolonnen ”Reelle alarmer”. 
 
**  Blind alarm: Alarmering i god tro til hændelser der alligevel ikke viste at være noget. 
 
*** Falsk alarm: Falsk afgivet anmeldelse til ikke eksisterende hændelser. 
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BRANDVÆSENETS 90 ÅRS JUBILÆUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. juni 2016:  
Brandvæsenet fejrede 90 års jubilæum med et åbent hus arrangement, der blev mere end godt 
besøgt. Der var masser af aktiviteter for både store og små på denne dejlige sommerdag. 
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POLITISKE VISIONER OG MÅL 
 
 
Tårnby kommunes redningsberedskab skal til enhver tid fremstå kompetent, tillidsvækkende og 
tryghedsskabende over for kommunens borgere. 
Alle lovmæssige krav skal overholdes og brandstationen skal som serviceorgan være indgangsvej 
til Tårnby Kommune uden for normal arbejdstid. 
 
 
● Målsætninger og resultatkrav 
 
 

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 
At sikre en hurtig og effektiv 
førsteindsats. 

Udrykningstider på 10 min. i 
tættere bebyggelse og 15 min. i 
spredt bebyggelse skal 
overholdes.  
 

Løbende kontrol via elektronisk 
indberetning af udrykningstider. 

At sikre at der altid møder det 
forventede antal brandfolk til 
alarmer. 
 

Antallet af fremmødte på 
storalarmer skal altid mindst 
være 15. 
 

Løbende kontrol af 
fremmødestatistik. 

At overholde lovgivningen 
vedrørende brandsyn. 

Alle brandsyn skal foretages. 
 

Løbende møder i 
brandsynsgruppen. 

 
 

Fokusområde Regnskab 
2016 

Budget 
2017 

Overholdelse af udrykningstider 
i % 97 95 

Fremmøde i % 92,5 95 

Antal brandsyn foretaget i % 100 100 
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BUDGET OG REGNSKAB 
 
 

 Budget og regnskab  

Budget 2018* Udgifter Kr. 14.158.287 

 Indtægter Kr. -828.444 
   Budget 2017 Udgifter Kr. 13.708.803 

 Indtægter Kr. -817.945 
   Regnskab  2016 Budget udgifter Kr. 13.962.742 

 Budget indtægter Kr. -1.127.422 
    Regnskab udgifter Kr. 13.924.773 

 Regnskab indtægter Kr. -1.062.394 
    Udgifter afvigelse Kr. 37.969 

 Indtægter afvigelse Kr. - 65.028 

* Forbehold for ændring af budgetrammen 2017 efter udgivelse. 
 
 

 
 
 
 

15.oktober 2016: 
En lastbil havde kilet sig fast under broen under Metroen. Luften blev lukket ud af hjulene, 
hvorefter den kunne komme fri igen. 



14 

KØRETØJERNE 
 
 
● Pumpekøretøjer  
 

 
 

Autosprøjte M1: 
 

MAN 14.284 MLLC. Årgang: 2000. Opbygning: MAN/Ringe Karosseri 
 

 

Vandtank: 2.000 liter. Skumtank: 100 liter. 
 

Pumpe: Ruberg R30. 3000 l/min v. 10 bar, 250 l/min v. 40 bar.  
 

Ansugningspumpe: Membramat. 
 

 
 
 

Autosprøjte M2: 
 

Scania G320 DB 4x2 MNB CP28. Årgang: 2016. Opbygning: Hauberg Technique & Wiss 
 

 

Vandtank: 2.300 liter. Skumtank: 100 liter. 
 

Pumpe: Ruberg R30. 3000 l/min v. 10 bar, 250 l/min v. 40 bar.  
 

Ansugningspumpe: Membramat. 
 

 
 
 

Autosprøjte M3: 
 

MAN 18.313 TGA. Årgang: 2006. Opbygning: MAN/HMK Ringe Karosseri 
 

 

Vandtank: 2.300 liter. Skumtank: 100 liter. 
 

Pumpe: Rosenbauer NH 30. 3000 l/min v. 10 bar, 400 l/min v. 40 bar.  
 

Ansugningspumpe: Membramat. 
 

 
 
 

Tankvogn / Pionervogn V1: 
 

Scania G320 DB4x2. Årgang: 2011. Opbygning: Hauberg Technique & Wiss 
 

 

Vandtank: 8.000 liter. Skumtanke: 3 stk. ( 74l/vandkanon, 29l/lavtryk, 3l/højtryk ) 
 

Pumpe: Rosenbauer NH 30. 3000 l/min v. 10 bar, 400 l/min v. 40 bar.  
 

Ansugningspumpe: Ruberg Pneuvac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUMPEKØRETØJERNE:  
 
 
 
 
 
 

M1      M2 
 
 
 
 
 
 
 
 
M3      V1 
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● Specialkøretøjer og Færdselsvogne 
 

 
 

Indsatsleder P1: 
 

Audi Q5 Quatro  3,0 TFSI. Årgang 2013. Opbygning: Tårnby Brandvæsen 
 

 

Funktioner: Vagthavende indsatsleder. Kommando og kommunikation. 
 
 

 

 
 

Redningslift S1:  
 

MAN 18.285 MLLC. Årgang: 2003. Opbygning: MAN/Bronto (Finland) 
 

 

Lifttype: Bronto Skylift RL 32 F (32 meter). Vandkanon: Akromatic 1000. 
 

 
 

 

 
 

HSE – Hurtig Sluknings Enhed: 
 

Fiat Panda 100. Årgang: 2007. Opbygning: Tårnby Brandvæsen/FireXpress 
 

 

Slukningsudstyr: FireXpress 300 bar højtrykssystem. 2x25 liter preblandet vand/skumvæske. 

 

Slangevinde: 1x30 meter højtryksslange med FireXpress specialstrålerør. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Færdselsvogn F1: 
 

VW Folkevogn Transporter. Årgang: 2007. (Mandskabstransport) 
 

 

Færdselsvogn F2: 
 

Peugeot Expert 2.0 Hdi. Årgang: 2009. ( Værkstedsvogn: Brandhaner etc.) 
 

 
 

Færdselsvogn F3: 
 

Fiat Ducato 2.3 MJT 150. Årgang: 2012. (Kørsel med hjælpemidler og forefaldende serviceopg.) 
 

 

Færdselsvogn F4: 
 

Mercedes Sprinter 216 DCI. Årgang 2016. (Tyveri- og elevatoralarmer, samt serviceopgaver) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÆRDSELSVOGNE: 
 
 

 
 
 
 
 F1       F2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

F3    F4 
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Tårnby Brandvæsen – www.tb.taarnby.dk 
 
 
Gammel Kirkevej 100, 2770 Kastrup 


