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 Actioncard 4 / Bilag 4  
 

Klargøring af stabsrum / krisestyringscenter 
 
 
 
 
 

Opgave Instrukser   Ansvarlig  

Lokaler Krisestyringscenter 
Lejre Kommune opretter som udgangspunkt 
stabsrum / krisestyringscenter på Allerslev Rådhus, 
Lejrevej 15, 4320 Lejre, mødelokalerne: 1 
(nyttehaven) og 2 (gadekæret).  
 
Hvis ikke stabsrummet kan være klar inden 1. 
stabsmøde, afholdes mødet i byrådssalen på Allerslev 
Rådhus. 

 
Hvis det skønnes nødvendigt, kan 
krisestyringscenteret i stedet placeres på Hvalsø 
Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, mødelokale 8 
(udsigten). 
 
Pressecenter / arbejdscenter for 
krisekommunikationsteamet (KKT) 
På første krisestabsmøde beslutter krisestaben, om 

den pågældende krise kræver etablering af et 
midlertidigt krisekommunikationsteam (KKT).  
 
KKT skal placeres fysisk så tæt på den øvrige 
krisestab som overhovedet muligt.  

Lederen af ”Teknisk 
Service” 

Udstyr Følgende udstyr skal være klargjort: 
• Borde/stole 
• Projektor  

• PC der kan tilsluttes skærm/projektor 
• Whiteboard – gerne flere  
• Flip over – gerne flere 
• Tuscher 
• Papirblokke  
• Post it 

Lederen af ”Teknisk 
Service” 

Forplejning Sikrer løbende forplejning til krisestab, KKT samt evt. 
øvrige stabsstøttefunktioner 

Lederen af ”Teknisk 
Service” 

Kørsel Sikrer at der er tre biler til rådighed for krisestaben. Lederen af ”Teknisk 
Service” i 
samarbejde med 

 
Lejre Kommune 

Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 

T 4646 4646 

F 4646 4615 

H www.lejre.dk 
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Side 2 af 2 

Opgave Instrukser   Ansvarlig  

lederen af ”Vej & 
Park” 

Hvilefaciliteter  I tilfælde af en langvarig krise træffes der på 

stabsmøde konkret beslutning om etablering af 
egentlige hvilefaciliteter.  

Lederen af ”Teknisk 

Service” 

IT Følgende udstyr skal være klargjort og testet i 
stabsrummet: 
• Internetadgang 
• Telefonforbindelse (herunder sikrede 

telefonforbindelser) 

• Projektor  
• PC der kan tilsluttes skærm/projektor 
• Sikring af teknisk tilgængelighed til GIS-kort  
• TV-forbindelse 
• Videokonferenceudstyr (hardware/software) 

Fagkoordinator fra 
”IT” 

Geografisk 
informations-
system (GIS) 

Sikre, at der er personale til stede / til rådighed, der 
kan betjene Lejre Kommunes geografiske 
informationssystem (GIS), ifald krisestyringsstaben 

har behov for det 

Centerchef for 
”Center for Byg & 
Miljø” 

IT – support  Løbende og effektiv IT-support  Fagkoordinator fra 
”IT” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


