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Den kommunale Kommandocentral
Alarmcentralen (112)
Brandvæsenets vagtcentral
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vagtcentral
Socialforvaltningens vagtcentral

Byggeprojektet Gearhalsvej 1, 2. sal (hvilket er lig med 3. etage) følger
tidsplanen og forventes overdraget til Københavns Kommune den 14.
november 2014. Dette inkluderer de elementer i ombygningen, som
tilsikrer en efterfølgende godkendelse af Rigspolitiet som ”kontrolcentral”.
IT projektet er påbegyndt og foregår parallelt med selve byggeprojektet.
IT projektet vil strække sig over en længere periode, og er tilpasset den
frekvens hvormed, Københavns Brandvæsen flytter de enkelte enheder
til Gearhalsvej 1. IT projektet er ligeledes på plan.
Den første enhed/lokation, der flyttes, er den kommunale Kommandocentral på Enghavevej. Der er udarbejdet drejebog for flytningen og den
påbegyndes primo november med nedtagning af udstyr på Enghavevej
og forventes afsluttet senest ved udgangen af december måned. Der er
udarbejdet beredskabsplaner, der håndterer en eventuel aktivering af
kommunens kriseorganisation i flytteperioden.
Den anden enhed/lokation, der flyttes, er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vagtcentral samt Socialforvaltningens vagtcentral. Drejebog for
denne flytning er under udarbejdelse. Flytningen gennemføres ultimo
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januar 2015, og skal i modsætning til Kommandocentralen gennemføres
på 1 dag i forhold til selve operatørerne og nødkaldssystemet. Der udarbejdes ligeledes beredskabsplan for de omtalte vagtcentralfunktioner i
forbindelse med denne flytning.
Den sidste lokation, der flyttes fra Hovedbrandstationen, er brandvæsenets Alarm- og Vagtcentral (112), Operativ Ledelse, Sikring og IT-afdelingen. Dette er den mest komplekse og risikobehæftede opgave. Forberedelsen og planlægningen af denne flytning er i gang. Sikring og IT kan
flytte uafhængig af de andre afdelinger, hvorimod Alarm-og Vagtcentralen og Operativ Ledelse flytter samtidig, hvilket også kræver, at remiseforhold i stueplan er færdigetableret. Den samlede flytning af disse enheder forventes afsluttet ved udgangen af 2. kvartal 2015.
Når flytningen er gennemført for alle enheder vedkommende, fortsætter arbejdet med at optimere teknikken (eks. kommandocentralen),
udnytte potentialet i de nye forbedrede lokaliteter, og optimering af
processerne mellem de enheder, der samlokaliseres.

Side 2 af 2

