Bilag 2.
Østsjællands Beredskab

Indkvartering og forplejning

Østsjællands Beredskab, råder over en række kapaciteter til indkvartering og forplejning i hver af de 8
kommuner.
Beskrivelsen kortlægger hvorledes kapaciteterne er indrettet, og placeret. Der er med denne version sket
en reduktion i antallet af indkvarteringssteder, så beredskabet fremadrettet råder over 22 adresser, der er
registreret og kan anvendes som indkvarteringssted.
Østsjællands Beredskab vil styrke strukturen omkring indkvartering og forplejning
Østsjællands Beredskabs frivilligstyrke råder over ca. 30 frivillige, der kan forestå indkvartering og
forplejning.
Enheden råder over:
-

Materiel til indkvartering
1 køkken container
1 Indkvarterings container og et lager af reserve materiel.
1 større køkken (station Roskilde)
1 større grovkøkken (station Roskilde) som kan aktiveres i tilfælde af katastrofer

Beredskabsområdet beskrives i det efterfølgende for hver enkelt kommune.
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Greve kommune
Greve kommune ønsker jf. den helhedsorienterede beredskabsplan at planlægge med en
indkvarteringskapacitet på op til 2000 personer, hvoraf der lagerføres og opretholdes kun en
akutbeholdning til 200 overnattende personer. Den resterende kapacitet ses fremtidigt indgå i en plan
baseret på mobilisering af lagervarer fra virksomheder som kan levere materiale svarende til den akutte
beholdning.
Forplejning til evakuerede varetages og bemandes primært ved anvendelse af allerede eksisterende
køkkenfacilliter på indkvarteringssteder til akut forplejning.

Indkvarteringssteder:
Greve Idrætscenter (GIC) anvendes fortrinsvis som indkvarteringssted. Såfremt at GIC, ikke er disponibelt,
beslutter krisestaben anvendelse af en af de andre haller eller skoler til samme funktion.

Indkvarterings
sted
Greve
idrætscenter

Beskrivelse

Adresse

Antal personer

Materiel mv.

I evakueringscenteret
modtages og registres
borgere der har brug
for midlertidigt ophold.
Der kan i
idrætscenteret også
indkvarteres.

Lillevangsvej
88
2670 Greve

Siddende:
Overnattende:
600

Cafeen i GIC kan
producere
forplejning til alle
evakuerede, såfremt
der kan leveres
råvarer hertil.

Tune Skole

Der indkvarteres som
udgangspunkt max. 100
i personer fordelt i
klasselokalerne på
skolen.

Skolegade 10
4030 Tune

Siddende
250
Overnattende:
300

Forplejning* leveres
fra plejecenter eller
produceres i
skolekøkken

Strandskolen

Der indkvarteres som
udgangspunkt max. 100
i personer fordelt i
klasselokalerne på
skolen.

Kongens Enge
40
2690
Karlslunde

Siddende
250
Overnattende:
250

Forplejning* leveres
fra plejecenter eller
produceres i
skolekøkken

*På indkvarteringsstederne, leveres en akut forplejning som udgangspunkt i de første 24 timer. Herefter er
borgerne selv ansvarlige for forplejning via skolekøkkener mv. Hver hændelse vurderes individuelt af
krisestaben.

Solrød kommune
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I Solrød planlægges med en indkvarteringskapacitet på op til 1000 personer, hvoraf der lagerføres og
opretholdes en akutbeholdning til 100 overnattende personer.
Forplejning til evakuerede varetages og bemandes primært ved anvendelse af allerede eksisterende
køkkenfacilliter på indkvarteringssteder til akut forplejning.

Evakueringssteder

Indkvarterings
sted
Uglegårdsskolen

Beskrivelse

Adresse

Antal personer Materiel mv.

På Uglegårdsskolen
fordeles de indkvarterede
med 20 personer i hvert
klasselokale

Tingsryds
Allé 25
2680 Solrød
Strand

Siddende:

Havdrup Skole

På Havdrup skole fordeles
de indkvarterede med 20
personer i hvert
klasselokale

Skolevej 51
4622
Havdrup

Siddende:

Overnattende:
800

Overnattende:
800

Alt materiel
medbringes af
beredskabet
Der er
køkkenkapacitet på
skolen til forplejning*
produceret af frivillige.
Alt materiel
medbringes af
beredskabet
Der er
køkkenkapacitet på
skolen til forplejning*
produceret af frivillige.

*På indkvarteringsstederne leveres forplejningen af beredskabet, ved brug af skolekøkken og beredskabets
mobile forplejningsenhed.

Roskilde kommune
Roskilde kommune ønsker jf. den helhedsorienteret beredskabsplan at planlægge med en
indkvarteringskapacitet der lagerføres og opretholdes som en akutbeholdning til 250 overnattende
personer.
Ud over de akutte opgaver, udfører enheden også forplejningsopgaver ved arrangementer. Disse
opgaver bidrager til opdatering og vedligeholdelse af uddannelse og materiel.

Indkvarteringssteder
Indkvarteringsstederne i Roskilde består af 8 offentlige skoler opdelt i 6 områder, hvor der findes en
beredskabsinstruks for hver enkelt.
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Indkvarterings
sted
Baunehøjskolen

Beskrivelse

Adresse

Antal personer

Materiel mv.

Skolen kan
modtage personer
der har behov for
midlertidig ophold.

Baunegårdsvej
85, 4040 Jyllinge

Siddende:
300
Overnattende:
200

Der skal
medbringes
Indkvarterings
materiel.
Skolen råder over
et større køkken

Tjørnegårdsskolen

Skolen kan
modtage personer
der har behov for
midlertidig ophold.

Hyrdehøj 3,
4000 Roskilde

Siddende:
300
Overnattende:
200

Der skal
medbringes
Indkvarterings
materiel.
Skolen råder over
et større køkken

Østervangskolen

Kan modtage
personer der har
midlertidig behov
for ophold.

Astersvej 15
4000 Roskilde

Siddende:
740
Overnattende:
500

Materiel
medbringes af
beredskabet.
Skolekøkkenet
kan anvendes til
forplejning*

Dåstrup Skole

Kan modtage
personer der har
midlertidig behov
for ophold.

Bueager 2,
4130 Viby
Sjælland

Siddende:
1180
Overnattende:
180

Alt medbringesaf
beredskabet.
Skolekøkkenet
kan anvendes til
forplejning*

*Forplejning forekommer ved brug af de køkkener som er til stede samt beredskabets køkken container.

Ishøj/Høje-Tåstrup/Vallensbæk kommuner
Høje Tåstrup:
Høje-Tåstrup råder over en indkvarteringskapacitet på op til 2400 personer i et kortere tidsrum samt 1000
personer til overnatning.
Ishøj:
Ishøj råder over en indkvarteringskapacitet på op til 1000 personer til overnatning.
Vallensbæk:
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Der er ikke udpeget indkvarteringssteder i Vallensbæk Kommune. Der kan benyttes faciliteter i
tilgrænsende kommuner.

Indkvarteringssteder Høje-Tåstrup

Indkvarterings
sted
Høje Tåstrup
Idrætshaller

Beskrivelse

Adresse

Antal personer

Materiel mv.

Der indkvarteres I hal
a,b og c samt
tennishal

Parkvej 78
Tåstrup

Siddende:

Der skal medbringes
Indkvarterings
materiel.

Høje Tåstrup
Torstorp Skole

Der indkvarteres I
sportshal og
gynmastiksal

Torpsvej 1
Tåstrup

Høje Tåstrup
Fløng Skole

Der indkvarteres i
sportsal, gymnastiksal
og festsal

Fløng Byvej 24

Høje Tåstrup
Gadehaveskolen

Hal

Gadehave
gårdsvej 1

Overnattende:
600
Siddende:
Overnattende:
220
Siddende:
Overnattende:
280
Siddende:
Overnattende:
545

Der skal medbringes
Indkvarterings
materiel.

Der skal medbringes
Indkvarterings
materiel.
Der skal medbringes
Indkvarterings
materiel.

Indkvarteringssteder Ishøj
Indkvarterings
sted
Ishøj idræts og
fritidscenter

Beskrivelse

Adresse

Antal personer

Materiel mv.

Stedet benyttes som
indkvarteringssted

Vejledalen 17

Siddende:

Der skal medbringes
Indkvarterings
materiel.
Kantinen kan anvendes
til forplejning

Centret består af 4
haller

Overnattende:
500

Indkvarteringssteder Vallensbæk
Vallensbæk

Der er ikke udpeget
lokationer i
kommunen

Forplejning
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Ud over Beredskabets kapacitet til forplejning,, er der i området følgende muligheder.
Lokalitet

Kapacitet

Henriksdal Plejecenters køkken

100 måltider

Torstorp Plejecenters køkken

200 måltider

Rådhusets køkken

500 måltider (i løbet af 6-8 timer)

Køge kommune
Køge kommune planlægger med indkvartering og forplejning af op til ca. 1.600 evakuerede jf. den
kommunale beredskabsplan.
Frivillig styrken i Køge råder over 50 frivillige heraf kan ca. 30 frivillige tilkaldes og iværksætte åbning og
drift af udpegede indkvarteringssteder.
Station Køge råder over 50 sæt foldesenge med tæpper til akutbeholdning. Overstiger behovet
akutbeholdningen, rekvireres der fra andre beredskaber eller indkøbes efter behov.
Kommunen stiller selv lokaler til rådighed, i form af skoler og idrætshaller.

Indkvarteringssteder

Indkvarterings
sted
Rishøj Hallen

Køge Hallen

Ravnsborg
hallen

Beskrivelse

Adresse

Antal personer

Materiel mv.

Der kan modtages
personer der har
behov for midlertidigt
ophold.

Skolevej 7
4600 Køge

Siddende:

Alt medbringes af
beredskabet.
Kantine køkken kan
anvendes til
forplejning*

Der kan modtages
personer der har
behov for midlertidigt
ophold.

Ved Stadion 4
4600 Køge

Der kan modtages
personer der har
behov for midlertidigt
ophold.

Ravnsborgvej
3
4600 Køge

Indkvartering og forplejning

Overnattende:
200

Siddende:
Overnattende:
200
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Siddende:
Overnattende:
200

Alt medbringes af
beredskabet
Kantine køkken kan
anvendes til
forplejning*
Alt medbringes af
beredskabet.
Kantinekøkken kan
anvendes til
forplejning*
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Holmebæk
skolen

Der kan modtages
personer der har
behov for midlertidigt
ophold.

Pogebanken 9
4681 Herfølge

Skovbo Hallen

Der kan modtage
personer der har
behov for midlertidigt
ophold.

Halvejen 12
4632
Bjæverskov

Siddende:
Overnattende:
200

Siddende:
Overnattende:
200

Alt medbringes af
beredskabet.
Skolekøkken kan
anvendes til
forplejning*
Alt medbringes af
beredskabet.
Kantine køkken kan
anvendes til
forplejning*

*På indkvarteringsstederne leveres forplejningen ved brug af kantine eller skolekøkkener.

Stevns kommune
I det sydlige beredskabsområde vurderes det relevant, at der i Stevns Kommune kan indkvarteres og
forplejes 100 overnattende personer f.eks. i forbindelse med snestorm, oversvømmelse eller andet.
Frivilligstyrken i Stevns råder over 10 frivillige

Indkvarteringssteder

Indkvarterings
sted
Hårlev Hallen

Beskrivelse

Adresse

Antal personer

Materiel mv.

Sportshaller

Industrivej 39
4652 Hårlev

Siddende:

Materiel leveres af
beredskabet
Kantine køkken kan
anvendes til
forplejning*

Overnattende:
200

Stevns Hallen

Sportshaller

Erikstruphallen Sportshal

Parkvej 3
4660 Store
Heddinge

Siddende:

Kronhøjvej 4
4660 Store
Heddinge

Siddende:

Overnattende:
200

Materiel leveres af
beredskabet
Kantine køkken kan
anvendes til
forplejning*

Materiel leveres af
beredskabet

Overnattende:
200

* Forplejning foregår fra kantiner, skolekøkkener eller fra de kommunale plejecentre
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Opsamling og fremtidig kapacitets muligheder
Med afsæt i de udpegede 22 objekter, er indkvarteringskapaciteten i beredskabsområdet samlet set ca.
7.500.
I hele beredskabsområdet vurderer kommunerne - ud fra erfaringer og de risikobaserede dimensioneringer
- at en fuld kapacitetsudnyttelse på f.eks. 1000 personer i et delområde, i særlige tilfælde vil være et
maksimalt behov, da borgere selv søger familier, venner mv. som indkvarteringsløsning.
Samlet kan der i beredskabsområdet i praksis stilles materiel til 600 overnattende. Dette vurderes at kunne
dække det akutte kortvarige behov.
Indkvarteringsmateriellet er meget mobilt, hvilket gør beredskabet i stand til at yde bistand til hele
beredskabsområdet inden for relativ kort tid.

Sammenfatning.
Med afsæt i en samlet vurdering, er Østsjællands Beredskab i stand til at stille fremtidige passende
indkvarteringsfaciliteter til 600 overnattende i en kortvarig akutfase.
Det vil være muligt at etablere de nødvendige indkvarteringspladser med få timers varsel uanset hvor i
beredskabsområdet opgaven skal udføres.

Indkvartering og forplejning

14-09-2017

Side 8

