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Center for Biosikring og -Beredskab (CBB) på 

Statens Serum Institut blev etableret ved en 

Folketingsbeslutning i 2001 som Center for 

Biologisk Beredskab, men skiftede navn 1. sep-

tember 2008 for at afspejle, at centret både er 

den statslige myndighed for biosikring og en 

del af sikkerhedsberedskabet. 

Biosikringsopgaven betyder, at alle virksom-

heder, der arbejder med materialer, som kan 

misbruges til fremstilling af biologiske våben, 

fremover skal opfylde visse sikringsbestem-

melser og have tilladelse til arbejdet fra CBB. 

Den biologiske beredskabsopgave betyder, 

at centret døgnet rundt har et beredskab til 

at imødegå faren ved et udslip eller angreb 

med farlige biologiske stoffer. Hvis der opstår 

mistanke om et biologisk terrorangreb eller 

farligt udslip, udreder centret, hvad der er 

foregået, og beslutter, hvad der skal gøres ved 

det.

Sammensætningen af centrets personale 

afspejler en kombination af vidensbasis og 

operativ erfaring, og 1/3 har en naturvidenska-

belig ph.d.-grad, og en 1/3 har en baggrund fra 

beredskab eller forsvar.

Beredskabsmæssigt har 2009 været præget af 

flere store begivenheder. I oktober afholdt Den 

Internationale Olympiske Komite, IOC, møde 

i København, og i december var København 

vært for FN’s klimakonference, COP 15. I begge 

begivenheder deltog en række statsledere, 

herunder USA’s præsident Barack Obama. Det 

heraf følgende højere sikkerhedsniveau betød 

også, at CBB’s beredskab var forhøjet i disse 

perioder med henblik på løsning af situationer, 

hvor der kunne være mistanke om, at farlige 

biologiske stoffer var involveret.

I 2009 var der en række tilfælde, hvor politiet 

kontaktede CBB med mistanke om tilstede–

værelse af farligt biologisk materiale. Nogle 

henvendelser kunne umiddelbart afvises ud fra 

en faglig trusselsvurdering, mens det i andre 

tilfælde var nødvendigt at indsætte centrets 

udrykningshold, der er døgnbemandede, for at 

foretage nærmere undersøgelse af materialet. 

Alle hændelser blev afviklet rettidigt, og i ingen 

tilfælde var der tale om fund af farligt biolo-

gisk materiale.

Parallelt med løsningen af de beredskabs -

mæssige opgaver har 2009 været præget af 

centrets forpligtelser som statslig myndighed 

for biosikring – sikring af stoffer og mate-

rialer, der kan misbruges i forbindelse med 

biologiske våben. 1. november 2009 trådte 

CBB på Statens Serum Institut blev 

etableret ved en Folketingsbeslutning 

i 2001 som Center for Biologisk Bered-

skab, men skiftede navn 1. september 

2008 for at afspejle, at centret både er 

den statslige myndighed for biosikring 

og en del af sikkerhedsberedskabet.

1.  Resumé
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be kendtgørelse om sikring af visse biologiske 

stoffer, fremføringsmidler og relateret mate-

riale i kraft. Bekendtgørelsen og loven, som 

den udspringer af fra 2008, betyder, at alle 

virksomheder, der arbejder med materialer, 

som kan misbruges til fremstilling af biolo-

giske våben, skal opfylde visse sikringsbe-

stemmelser og have tilladelse til arbejdet fra 

CBB. I løbet af året er der blevet udarbejdet 

ansøgningsmateriale og uddannelsesmo-

duler for berørte virksomheder, og centret har 

lanceret sin nye hjemmeside bio sik ring.dk, 

hvor relevant information vedrørende biosi-

kring er blevet gjort tilgængelig. Desuden er 

udstedelsen af midlertidige tilladelser til virk-

somheder, der har ansøgt om tilladelse blevet 

påbegyndt.

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske 

stoffer, fremføringsmidler og relateret materia-

le har også haft operative konsekvenser, idet 

bekendtgørelsens §20 fastslår, at ved såvel 

mistænkt som konstateret tilstedeværelse 

af farligt biologisk materiale, skal uvedkom-

mende holdes borte fra området, indtil CBB 

har sikret, at der er truffet relevante foran-

staltninger. Således skal centret operativt 

både kunne håndtere angreb og uheld med 

farlige biologiske stoffer, hvilket i 2009 er 

blevet indarbejdet i centrets operative pro-

cedurer. CBB’s arbejde med at forebygge og 

imødegå biologiske trusler er blandt andet 

struktureret efter den såkaldte CBRN-cyklus, 

der viser forskellige stadier i forhold til imøde-

gåelsen af ukonventionelle sikkerhedstrusler. 

CBRN-cyklus (CBRN: chemical, 

biological, radiological, nuclear)



5

Det første skridt i forhold til effektiv forebyg-

gelse og imødegåelse af biologiske trusler 

er at have præcise vurderinger af truslens 

og risikoens karakter. Hermed sikres, at de 

beredskabs- og sikringsmæssige bestræbelser 

prioriteres bedst muligt. CBB’s krav til sikrings-

foranstaltninger samt fokus i det operative 

beredskab baseres på faglige trussels- og 

risikovurderinger, der foretages både som en 

overordnet, løbende vurdering af trusselsbil-

ledet i forhold til biologiske våben, og som 

konkrete vurderinger af specifikke situationer 

eller hændelser. En sådan trusselsvurdering 

kræver specialkompetence inden for meget 

forskellige discipliner såsom mikrobiologi, 

våbenkonstruktion og efterretningsanalyse.

Analysen af en biologisk trussel involverer 

såvel vurdering af intention som risiko ved, at 

et specifikt biologisk våben anvendes. Det er 

i denne forbindelse vigtigt at være opmærk-

som på, at risiko defineres som mulighed 

2.  Trussels- og 
risikovurdering

Risikoen ved et biologisk anslag kan 

være betydelig, selvom sandsynligheden 

vurderes mindre end et angreb med 

konventionelle midler som for eksempel 

sprængstoffer, da konsekvenserne kan 

være meget omfattende.

eller sandsynlighed gange konsekvens. Eller 

med andre ord – risikoen ved et biologisk 

anslag kan godt være betydelig, selvom 

sandsynligheden måske ikke er stor, da kon-

sekvenserne ofte vil være særdeles store. 

Figuren nedenfor illustrerer de overordnede 

kategorier, der indgår i en faglig vurdering af 

en biologisk trussel. 

CBB’s model for kvantitative

biologiske trusselsvurderinger
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Trusselsvurdering af angreb med biologiske våben

Trusselsvurderingen indeholder mange forskellige faktorer som fx tilgængelighed af de 

biologiske stoffer, nødvendigt udstyr og færdigheder såvel som den skade, de biologiske 

stoffer kan forvolde. Hvorvidt der er ønske eller vilje til at bruge et biologisk stof som våben 

vurderes på baggrund af, i hvilket omfang stoffet vil kunne anvendes som middel til opnåelse 

af et givent mål. I løbet af 2009 er der pågået et arbejde med at udvikle og kvantificere de 

forskellige komponenter i trusselsvurderingen.
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- Forebyggelse af den biologiske 
trussel

Biologiske våben har været anvendt i flere 

tilfælde af såvel stater som terrorgrupper og i 

nogle tilfælde med meget store tab til følge. 

Anvendt som våben skelner virus, bakterier 

og giftstoffer ikke mellem civile og soldater, 

og det har derfor siden Genèvekonventionen i 

1925 været forbudt at bruge biologiske våben. 

Dette forbud blev yderligere styrket ved en 

særlig FN-konvention fra 1975, der forbyder 

staters udvikling og anvendelse af biologiske 

våben. 

Den teknologiske udvikling har efterhånden 

gjort det muligt for ikke-statslige grupper at 

fremstille biologiske våben og vel at mærke 

med brug af komponenter, der også har en 

legitim anvendelse inden for forskning eller 

bioteknologisk produktionsvirksomhed. Der 

har desuden været indikationer på, at terror-

grupper har vist interesse for masseødelæg-

gelsesvåben, herunder biologiske. For at 

forhindre terrorgrupper i at skaffe sig de 

nødvendige komponenter til at fremstille bio–

logiske våben, og i øvrigt modvirke spredning 

3. Biosikring

af disse forbudte masseødelæggelsesvåben, 

pålagde FN med Sikkerhedsrådsresolution 

1540 i 2004 alle sine medlemsstater at indføre 

og håndhæve regler, der øger sikkerheden 

omkring våbenrelaterede komponenter. På 

engelsk kaldes dette begreb ”biosecurity”, 

hvilket på dansk har fået betegnelsen ”biosi-

kring”. 

I Danmark vedtog Folketinget i 2008 loven 

om biosikring (lov nr. 474 af 17. juni 2008), 

der henhører under Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet, og hvor CBB er den nationale 

myndighed på området. I 2009 trådte en ny 

bekendtgørelse om biosikring i kraft - be-

kendtgørelse om sikring af visse biologiske 

stoffer, fremføringsmidler og relateret ma-

teriale – og det er ikke længere tilladt for 

nogen i Danmark at besidde eller arbejde med 

komponenter, der kan bruges til fremstilling 

af biologiske våben, uden en tilladelse fra 

CBB. Det betyder, at fx hospitalslaboratorier, 

forsknings institutioner og farmaceutiske virk-

somheder skal søge om tilladelse til at arbejde 



med visse biologiske stoffer og andet materia-

le. For at opnå en tilladelse skal man opfylde 

krav til bl.a. arbejdets formål, godkendelse af 

en sikringsansvarlig, uddannelse af personalet 

og fysiske sikringsforanstaltninger på virksom-

heden. Til bekendtgørelsen hører en kontrol-

liste med angivelse af, hvilket materiale der 

er kontrolbelagt, men CBB vil desuden kunne 

kontrolbelægge andet materiale, der ikke er 

på listen, såfremt der er forhold, der beret-

tiger dette. 

Ansvarlighed i arbejdet med teknologi, der kan 

misbruges til skadelige formål, rækker ud over 

formelle krav og regler for arbejde med og 

opbevaring af farlige mikroorganismer. CBB’s 

medarbejdere tilskriver sig overholdelse af et 

adfærdskodeks for biovidenskabeligt arbejde, 

der kan ses på biosikring.dk, og virksomheder 

kan få hjælp og vejledning til forskellige for-

mer for opmærksomhedsskabende aktiviteter.

Ved at opretholde en god biosikringskultur og 

overholde reglerne på området bidrager den 

enkelte virksomhed til at modvirke spredning 

af biologiske våben. Samtidig sikres virksom-

heden mod at blive misbrugt som ufrivillig 

leverandør af biologiske våbenkomponenter, 

hvilket - selv om det skulle ske uforvarende 

- alligevel kan forventes at have en negativ 

betydning for virksomhedens omdømme. 

Med bekendtgørelsens ikrafttræden har CBB i 

2009 påbegyndt udstedelsen af midlertidige 

tilladelser til virksomheder, der har ansøgt, 

og i 2009 blev modulerne til undervisning af 

kommende sikringsansvarlige i berørte virk-

somheder også færdiggjort. 

Centret lancerede i 2009 sin nye hjemme-

side – biosikring.dk. På hjemmesiden findes 

ansøgningsskemaer og vejledninger til virk-

somheder og institutioner, der er omfattet af 

biosik rings lovgivningen. 

I 2009 trådte ny bekendtgørelse om bio-

sikring i kraft, der betyder, at virksom-

heder, der arbejder med våbenegnet 

biologisk materiale fremover skal have 

tilladelse fra CBB. 
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4.  Nationalt 
samarbejde

Nationalt indgår Center for Biosikring og –

Beredskab i et samarbejde med en række 

andre myndigheder om at begrænse tilgænge-

ligheden af stoffer og komponenter, der kan 

misbruges i forbindelse med biologiske våben 

samt i forhold til det operative beredskab. 

Centret er fast repræsenteret i flere mødefora 

og yder faglig ekspertbistand bl.a. i forhold til 

eksportkontrollen på det biologiske område. 

Etableringen af centrets myndighed på biosik-

ringsområdet har desuden nødvendiggjort 

yderligere møder med samarbejdspartnere.

I 2009 var der møder med Arbejdstilsynet, 

Beredskabsstyrelsen, Forsvaret, Forsvarets 

Efterretningstjenste, Miljøstyrelsen, Politiet, 

Politiets Efterretningstjeneste, Statens Institut 

for Strålebeskyttelse samt Udenrigsministeriet.
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Det internationale samarbejde er særligt 

vigtigt for det biologiske beredskab, ikke 

alene for at modvirke spredningen af biologisk 

våbenteknologi og udveksle faglige erfaringer 

på højeste niveau, men også helt konkret for 

at modvirke de grænseoverskridende - evt. 

globale - konsekvenser af biologiske angreb, 

hvor som helst de måtte ske. Samarbejdet 

foregår således både på det forebyggende og 

beredskabsopbyggende område samt på det 

krisestyringsmæssige område. CBB deltager i 

arbejdsgrupper og kommitteer i EU, og centret 

er dansk repræsentant i Health Security Com-

mittee, herunder CBRN-undergruppen. 

I 2009 var centret fortsat involveret i Euro-

pean Security Research and Innovation Forum, 

ESRIF, der i 2009 fremlagde sin strategi for, 

hvorledes EU kan prioritere sine sikkerheds-

forskningsinvesteringer bedst muligt. Centret 

var i første del af 2009 formand for ESRIF’s 

arbejdsgruppe vedrørende CBRN.

Arbejdet med udbredelsen af EU-vejledningen 

Biological Incident Response & Environmen-

tal Sampling fortsatte i 2009 på baggrund af 

erfaringerne fra BIOTECT-øvelsen, som centret 

arrangerede på vegne af EU-Kommissionen i 

2006. Vejledningen findes på EU’s hjemme-

side: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/

com/preparedness/docs/biological.pdf 

I regi af NATO udførte CBB i samarbejde med 

relevante afdelinger på SSI en SIBCRA blind-

paneltest, hvor analyser af en række ikke på 

forhånd angivne bakterier og virus blev udført 

med henblik på identifikation. Alle organis-

mer var inaktiverede, og hermed ufarlige, og 

genfindingsprocenten var 100. Blindpaneler-

ne medvirker til at opretholde en effektiv 

analysekompetence, hvilket er helt essentielt 

i forhold til en skarp situation, hvor det er af-

gørende hurtigt at kunne identificere eventuelt 

biologisk kampstof og sætte ind med relevante 

modforanstaltninger. 

Centret støtter Udenrigsministeriet i arbej-

det i Australiengruppen og i styrkelsen af 

FN’s biologiske våbenkonvention, BTWC, der 

sigter mod at hindre spredning af våbenegnet 

materiale. I 2009 deltog centret i en række 

møder i disse regi, herunder BTWC’s Meeting 

of Experts i Geneve.

Bilateralt samarbejde med andre lande er en 

væsentlig del af centrets internationale aktivi-

teter. I 2009 besøgte det amerikanske Sandia 

National Laboratories CBB med det formål at 

udveksle erfaringer og praksis for biosikring-

stiltag.

Endelig deltog centret i forskellige EU-projek-

ter både som koordinator og partner. Disse 

projekter omhandler blandt andet forskning i 

modforanstaltninger og analyse af trusselsop-

fattelser i forhold til biologiske våben. 

5. Internationalt 
samarbejde

Det internationale samarbejde er særligt 

vigtigt for det biologiske beredskab, 

da biologiske angreb og spredning af 

våben-teknologi sker på tværs af 

landegrænser.
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For at kunne imødegå et biologisk angreb 

bedst muligt er det essentielt at have effektive 

varslingssystemer. Dette er tilfældet både for 

at kunne sætte ind med relevant behandling, 

og fordi det ikke altid er muligt umiddelbart at 

erkende, hvorvidt der er tale om et biologisk 

angreb eller et naturligt sygdomsudbrud.

 

CBB har udviklet overvågningssystemet 

BioAlarm, der sørger for tidlig varsling af 

muligt sygdomsudbrud efter biologisk angreb 

gennem real-time-monitorering af opkald til 

alarmcentraler. Systemet er etableret efter 

flere års projektarbejde, men skal nu revideres 

som følge af strukturændringer i Regionerne. 

I forbindelse med Regionernes overtagelse af 

arbejdsområder i den præhospitale sektor er 

der udarbejdet en ny kontraktbeskrivelse for 

det fremtidige samarbejde vedrørende dataud-

veksling.

CBB er den danske repræsentant i EU’s Health 

Security Committee, der har til formål at sikre 

en effektiv europæisk indsats mod sundheds-

mæssige farer, herunder et biologisk angreb. 

Som led i dette arbejde er CBB det danske 

kontaktpunkt for EU-Kommissionen igennem 

varslingssystemet RAS BICHAT, der udsender 

alarmer i tilfælde, hvor der er konstateret eller 

er mistanke om en biologisk sikkerhedstrus-

sel. 2009 var i denne sammenhæng præget 

af H1N1-influenzaepidemien, hvor CBB i den 

initiale fase var involveret. 

Efterfølgende overtog Epidemiologisk Afdeling 

på Statens Serum Institut den koordinerende 

funktion i forhold til Health Security Commit-

tees arbejde med influenza.

6.  Varsling: BioAlarm 
og anden overvågning

Center for Biosikring og –Beredskab er 

nationalt kontaktpunkt for EU-Kommis-

sionen i varslingssystemet RAS BICHAT 

for bl.a. biologiske terrorhændelser.
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At forebygge er bedre end at behandle. Sådan 

er det også med biologiske trusler. På trods af 

bestræbelser på helt at undgå, at et biologisk 

våben anvendes, så kan det ikke udelukkes, 

at terrorister eller andre en dag vil have held 

hermed. Derfor opretholder CBB et operativt 

døgnberedskab til imødegåelse af biologiske 

trusler. Døgnberedskabet består dels af en 

lægevagt med beslutningskompetence (over-

læge-niveau) dels af feltmæssige indsatshold. 

Disse indsatsholds opgaver er informations-

indhentning, prøvetagning, hurtiganalyse 

og lægefaglig ekspertbistand med henblik 

på identifikation af kampstof, verifikation af 

udlægningsområde og klinisk rådgivning om 

umiddelbare strakstiltag, herunder medicinske 

7. Udredningsberedskab: 
Imødegåelse af den    
 biologiske trussel

modforanstaltninger. I døgnberedskabet ind-

går desuden udenlandske speciallaboratorier.

Beredskabsmæssigt har 2009 været præget 

af flere store begivenheder. I oktober af-

holdt Den Internationale Olympiske Komite, 

IOC, møde i København, og i december var 

København vært for FN’s klimakonference, 

COP 15. I begge begivenheder deltog en række 

statsledere, herunder USA’s præsident Barack 

Obama. Det heraf følgende højere sikker-

hedsniveau betød også, at CBB’s beredskab 

var forhøjet i disse perioder med henblik på 

løsning af situationer, hvor der kunne være 

mistanke om, at farlige biologiske stoffer var 

involveret.
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I 2009 var der en række tilfælde, hvor politiet 

kontaktede CBB med mistanke om tilstede-

værelse af farligt biologisk materiale. Nogle 

henvendelser kunne umiddelbart afvises ud 

fra en faglig trusselsvurdering, mens det i 

andre tilfælde var nødvendigt at indsætte cen-

trets udrykningshold for at foretage nærmere 

undersøgelse af materialet. Alle hændelser  

blev afviklet rettidigt, og i ingen tilfælde 

konstaterede CBB, at der var der tale om 

farligt biologisk materiale. CBB’s indsats har 

i denne sammenhæng et tryghedsskabende 

formål, idet hensigten er hurtigst muligt at 

foran ledige, at berørte dele af samfundet kan 

vende tilbage til den normale situation og 

herved genoprette ro og orden.

7.1  Undervisning og formidling

Døgnet rundt kan en overlæge umiddelbart 

kontaktes, hvis der er mistanke om et biolo-

gisk anslag eller et uheld eller udslip med far-

lige biologiske stoffer. Ud over centrets stab 

er der tilknyttet en række civile og militære 

personer, som indgår i døgnberedskabet. Som 

led i udredningen af terrorhændelser eller 

uheld med farlige biologiske stoffer kan der 

udsendes særlige indsatshold til prøvetagning 

og analyse i mistænkte udlægnings- og 

uhelds områder. Disse hold er i en-timesbered-

skab. 

Centret tilbyder forskellige beredskabskurser 

af teoretisk og praktisk karakter spændende 

fra en-dagskurser for andre myndigheders 

personale til to-ugers kurser i operativ ind-

sats. Centret bidrager også til anden under-

visning, der arrangeres af andre myndigheder, 

fx Beredskabsstyrelsen og Politiet, og der 

afholdes praktiske øvelser over hele landet 

ved beredskabscentrene. 

I 2009 underviste og afholdt centret foredrag 

ved 21 arrangementer, arrangerede 8 prak-

tiske øvelser, hvoraf 7 var fuldskalaøvelser, og 

deltog i 15 internationale konferencer. 

Offentlig formidling af beredskabsrelevant 

viden til en bredere kreds sker desuden gen-

nem artikler i tidsskrifter og gennem inter-

nettet, hvor centrets hjemmeside 

biosikring.dk udbyder information og opda-

teret vejledning. 

7.2  Beredskabssamarbejdet

Træning og øvelser opretholder færdigheder-

ne, og når terroranslag og uheld med farlige 

biologiske stoffer heldigvis ikke forekommer 

hyppigt, således at der skabes en daglig 

rutine, kræver et troværdigt beredskab, at der 

jævnligt gennemføres øvelser. Også i 2009 

blev der arrangeret en række øvelser, hvor 

centrets krisestab og indsatshold trænede 

sammen med bl.a. Beredskabskorps, Politiet 

og Ammunitionsrydningstjenesten. Centrets 

Beredskabsmæssigt var 2009 præget af 

IOC og COP 15-møderne i København, 

hvor samfundets, og også CBB’s bered-

skab var forhøjet.
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øvelsesaktiviteter er tilrettelagt, således at 

øvelser med udredningshold ”i marken” altid 

er supplereret med øvelse af den koordiner-

ende stab på centret, der er ansvarlig for 

samordningen af alle komponenter, der indgår 

i en indsats, fx laboratorieanalyser, transport, 

modforanstaltninger, kontakt til andre myn-

digheder, dokumentation mv. 

Et vigtigt element i forhold til det operative 

beredskab i 2009 var, at centret i kraft af 

§20 i den nye bekendtgørelse om sikring af 

visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og 

relateret materiale, ud over at skulle kunne 

imødegå bevidste forsøg på at anvende biolo-

giske stoffer offensivt, fx i form af terror, nu 

skal kontaktes ved mistanke om uheld, tyveri 

eller fund af farlige biologiske stoffer. 

Ved såvel mistænkt som konstateret tilstede-

værelse af farlige biologiske stoffer skal uved-

kommende holdes borte fra alle områder med 

ukontrolleret forekomst af farlige biologiske 

stoffer, indtil CBB  har sikret, at der er truffet 

foranstaltninger til imødegåelse af den mulige 

fare. Ændringen med at skulle kunne håndtere 

uheld, misbrug og tyveri har betydet, at en 

række operative procedurer er blevet udviklet 

og revideret.

7.3  Beredskabsunderstøttende 
forskning og udvikling 

Det biologiske beredskab bygger på forsk-

ning og udvikling af nye rutiner, metoder og 

koncepter, der kan understøtte det operative 

beredskab. Dette skyldes, dels at beredskabet 

er relativt nyt og stadig under opbygning, dels 

at trusselsbilledet ikke er stabilt, men under 

konstant forandring. 

I centrets stabslaboratorium udføres projek-

ter vedrørende fx spredning, våbengørelse og 

sikkerhed. Det er vigtigt at understrege, at 

centrets aktiviteter på forsknings- og udvik-

lingsområdet ikke er forskningsprojekter i 

traditionel forstand i form af tidsafgrænsede 

projekter. I stedet er der tale om fortløbende 

aktiviteter, der er afgørende for vedligehold-

elsen af det stående bered skabs laboratorie-

diagnostiske, udrednings- og modforanstalt-

ningsmæssige færdigheder. 

Centrets beredskabsunderstøttende projektak-

tiviteter omfatter både projekter af laborato-

riediagnostisk og naturvidenskabelig karakter, 

men også projekter med bl.a. et mere sam-

fundsvidenskabeligt tilsnit. 

På det laboratoriemæssige område er CBB’s 

laboratorium til genteknologisk arbejde god-

kendt og integreret i det daglige arbejde. 

Dette muliggør forsøg med rekombinante bak-

terier og giver mulighed for at vurdere trus-

selsscenarier inden for bl.a. syntetisk biologi.

Uheld, misbrug og tyveri

CBB skal straks kontaktes ved mistanke 

om uheld, tyveri eller fund af farlige bio-

logiske stoffer. Ved såvel mistænkt som 

konstateret tilstedeværelse af farlige 

biologiske stoffer skal uvedkommende 

holdes borte fra alle områder med ukon-

trolleret forekomst af farlige biologiske 

stoffer, indtil CBB  har sikret, at der er 

truffet foranstaltninger til imødegåelse 

af den mulige fare.
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I 2009 sluttede det EU-finansierede projekt 

AEROBACTICS, der har til formål at identificere 

luftbårne mikroorganismer i forhold til krise-

håndtering, og som beskrives nærmere under 

punkt 8. 

Desuden afsluttedes i 2009 projektet CORPS, 

der er blevet udført i samarbejde med The 

International Peace Research Institute, Oslo,  

PRIO. CORPS har haft til formål at styrke det 

europæiske biologiske beredskab ved at 

bidrage til forståelse af trusselsopfattelser og 

metoder til effektiv prioritering af forsknings- 

og udviklingsaktiviteter. Projektets resultater 

kan ses på corpsproject.org. 

7.4  Krisestruktur

Centrets udredningsindsats ved terrorhændel-

ser og uheld koncentrerer sig om trussels-

vurdering, afgrænsning af fareområde og 

eksponerede personer gennem en spred-

ningsvurdering, inspektion og prøvetagning 

med henblik på stofidentifikation, laborato-

rieundersøgelse samt anbefaling af modfor-

anstaltninger.   

   

I det tidsmæssigt komprimerede forløb ved en 

konkret hændelse er der en tæt koordination 

mellem indsatskomponenter både på Sta-

tens Serum Institut og med eksterne aktører, 

herunder udenlandske sikkerhedslaboratorier. 

En revision af centrets operative instrukser 

pågik løbende i 2009. Der er tale om en 

dynamisk proces, hvor procedurerne løbende 

tilpasses forholdene. Kommunikationsværk-

tøjerne mellem centrale myndigheder er blevet 

opgraderet, og CBB er i kraft af centrets 

situationsrum fuldt integreret i krisekommu-

nikationsssystemet REGNEM mellem bered-

skabsrelaterede myndigheder. CBB’s REG-

NEM-facilitet er i 2009 regelmæssigt blevet 
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anvendt, og relevante brugsvejledninger er 

opdaterede.

7.5  Hændelser
  
Globalt forekommer talrige alarmer, hvor bio-

logiske terroranslag mistænkes på baggrund 

af fx pulver i breve til prominente personer 

eller myndigheder. I Danmark opstod der i 

2009 også i flere tilfælde mistanke om biolo-

giske anslag, hvor Politiet kontaktede CBB, 

men i alle tilfælde kunne mistanken afkræftes, 

og i intet tilfælde drejede det sig om farligt 

biologisk materiale. 

7.6  Evaluering af gennemført ind-
sats

Alle nationale hændelser i 2009 blev afviklet 

rettidigt og i godt samarbejde med andre 

aktører, først og fremmest Politiet, Forsvaret, 

Beredskabsstyrelsen og Embedslægeinstitu-

tionen. Siden centrets operative start i 2002 

har der jævnligt været nationale tilfælde, hvor 

det har været nødvendigt at vurdere og un-

dersøge, om der har været tale om forsøg på 

terror. Dette indgår i erfaringsgrundlaget for 

de operative doktriner, som samtidigt har kun-

net afprøves under realistiske forhold.

Indsatskomponenter 

ved udredning af en 

biologisk hændelse
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Analyseopgaven er dels at koordinere bered-

skabsrelevante forsknings- og udviklingsak-

tiviteter, dels selv at udføre den specifikt 

kampstofrelaterede forskning og udvikling 

(våbengørelse, våbenvirkning, inaktivering 

mv.). De analytiske specialopgaver drejer sig 

også om gennemførelse af trusselsvurderinger 

såvel af teknisk-videnskabelig som af mere 

generel karakter. Sådanne vurderinger indgår 

bl.a. i centrets modelleringskompetence, der 

anvendes både i beredskabsopbygningen 

og som prognostisk redskab i den operative 

beslutningsstøtte.

I EU-regi deltog CBB i 2009 i EU-projektet 

AEROBACTICS omhandlende vurdering af 

oprindelse og spredning af luftbårne mikro-

organismer til anvendelse i krisestyringsværk-

tøjer. Projektet har udviklet en protokol for 

kommunikation og for overførsel af relevante 

modeller mellem aktører og myndigheder. 

Endvidere blev et forskningsprojekt gennem-

ført for at illustrere forekomsten af anthrax-

lignende virulens-plasmider i nærmiljøet. 

Manuskriptet er indsendt til publikation i et 

videnskabeligt tidsskrift. 

Desuden videreudviklede CBB  i løbet af året 

en model til at lave semi-kvantitativ inten-

tionsanalyse af grupper, der måtte have til 

hensigt at anvende biologiske våben for at 

opnå et givent mål. Den foreløbige model 

blev præsenteret internationalt ved et møde 

om risikovurdering afholdt af Department of 

Homeland Security og Sandia National Labo-

ratories i New Mexico, USA, i oktober 2009. 

Modellen blev positivt modtaget, og der er 

blevet indgået en række bilaterale aftaler om 

samarbejde og videreudvikling af modellen.

8.  Analyse
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En væsentlig del af CBB’s arbejde består i at 

vejlede og rådgive andre myndigheder med 

udgangspunkt i centrets specialkompetence 

inden for biologiske våben. Det sker både 

gennem en omfattende teoretisk uddan-

nelsesvirksomhed, gennem nationale og 

internationale øvelser og ved deltagelse i 

beredskabsfaglige arbejdsgrupper med andre 

myndigheder. 

På basis af et spredningsforsøg udført med 

9.  Ekspertstøtte

simulant i 2008, fortsatte arbejdet i 2009 

med at afprøve og verificere det computer-

program, som CBB anvender til at vurdere, 

hvorledes et angreb med et biologisk våben 

vil forløbe, og hvorledes det bedst imødegås. 

Disse vurderinger har blandt andet betydning 

for, hvilke instruktioner CBB afgiver til andre 

myndigheder som politi og embedslægein-

stitutionen i form af fx, hvorledes afspær-

ringer samt andre modforanstaltninger skal 

etableres mest effektivt. 



19

For at kunne forhindre og imødegå biologiske 

trusler er det væsentligt, at CBB holder sig 

opdateret inden for modforanstaltninger i 

bred forstand. Derfor er systematisk teknolo-

giovervågning af agens, relateret materiale, 

fremføringsmidler, knowhow og medicinske 

modforanstaltninger løbende blevet foretaget 

i 2009.  

Den løbende teknologiovervågning sikrer, at 

CBB kan opbygge et opmærksomhedsskaben-

10.  Modforanstaltninger

de beredskab med det formål at hjælpe 

forskningsinstitutioner mv. til at udføre etisk 

forskning og udvikling, der ikke vil kunne 

anvendes til udvikling af biologiske våben. 

Desuden hjælper det CBB til at sikre, at bered-

skabet holdes opdateret inden for teknologi 

og medicinske modforanstaltninger.
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CBB’s stab er fordelt på to fagenheder, et 

sekretariat og en centerchef. Stabens op-

gaver er til dagligt at sikre et forsknings- og 

vidensbaseret beredskab, uddanne andre 

beredskabsaktører og vedligeholde og udvikle 

en operativ udredningskapacitet, der kan an-

vendes ved mistanke om et biologisk anslag 

eller farligt udslip. 

Herudover skal staben i kraft af centrets 

funktion som national biosikringsmyndighed 

hjælpe virksomheder og forskningsinstitu-

tioner med at overholde reglerne for sikring 

af biologiske stoffer mv. og udstede tilladelser 

til at arbejde hermed. Stabens medarbejdere 

besidder en række faglige kompetencer inden 

11.  Center for Biosikring 
og -Beredskabs 
organisering

for forskellige akademiske fagområder samt 

medarbejdere med operativ erfaring fra fx 

Forsvaret. Stabens brede faglige sammensæt-

ning afspejler kompleksiteten af den udfor-

dring, som den biologiske trussel udgør, og at 

der kræves en række forskelligartede kompe-

tencer for at imødegå denne trussel effektivt.

Foruden stabens faste medarbejdere er 

yderligere årsværk placeret i andre special-

afdelinger på Statens Serum Institut, hvor 

de er beskæftiget med udvikling af laborato-

riediagnostiske metoder til undersøgelse for 

biologiske kampstoffer. Desuden indgår der 

i døgnberedskabet eksternt personale. CBB’s 

organisering ser således ud: 



21

 

12.1  Undervisning

5.02 ”Biopreparedness”, kursus for Master of 

International Health, SSI.

17.03 Beredskabsstyrelsen, indsatslederuddan-

nelse - tværfagligt kursus BRS, Tekniske skole, 

Tinglev.

18.03 Beredskabsstyrelsen, indsatslederud-

dannelse - tværfagligt kursus BRS, Tekniske 

skole, Tinglev.

25.03  7. semester medicinstuderende 

Århus Universitetssygehus, Skejby.

30.03 Undervisning for KOOL, Ålborg Bered-

skab scenter Aalborg.

24.04 Foredrag for molekylærbiologistuder-

ende fra Århus Universitet.

24.04 “Biosikring”, Chefer for Klinisk mikro-

bio logiske Afdelinger i DK.

13.05 Beredskabsstyrelsen, indsatslederud-

dannelse - overgangskursus BRS, Tekniske 

skole, Tinglev. 

20.05 Præhospitalt kursus for læger og 

sygeplejersker, Århus Brandskole, Århus.

27.05 ”Biosikring”, Dansk Industri, København.

16.06 Beredskabsstyrelsen, indsatslederud-

12.  Appendix: Produkter 
i 2009

dannelse - tværfagligt kursus BRS, Tekniske 

skole, Tinglev.

17.06 Beredskabsstyrelsen, indsatslederud-

dannelse - tværfagligt kursus, BRS, Tekniske 

skole, Tinglev.

17.06 ”Bioberedskab i DK”, DIIS.

15.09 Foredrag ved Ungdommens Naturviden-

skabelige Forening. 

24.09 Indlæg på kursus for CBRN-rådgivere, 

Rigspolitiets Kursuscenter Avnø, Avnø.

08.10 Præhospitalt kursus for læger og 

sygeplejersker, Århus Brandskole, Århus.

20.10 7. semester medicinstuderende, Århus 

Universitetssygehus, Skejby.

04.11 Beredskabsstyrelsen, indsatslederud-

dannelse - overgangskursus BRS, Tekniske 

skole, Tinglev. 

17.11 Indlæg på kursus for CBRN-rådgivere, 

Rigspolitiets Kursuscenter Avnø, Avnø.

19.11 Foredrag og materiel fremvisning til 

Københavns politi.

23.11 Masterstuderende fra LIFE/Parasitology, 

SSI parasitologi.
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12.2  Eksterne arbejdsgrupper

Arbejdsgruppe under Forsvarsministeriet vedr. 

EU CBRN Action Plan (første møde 03.07)

EU-Kommissionens Health Security Commit-

tee: deltagelse i jævnlige tele- og videokonfer-

encer mhp. koordinering af beredskabsopbyg-

ningen i EU og indsatsen mod H1N1.

Rigspolitiets arbejdsgruppe om ny vejledning 

for CBRNE-terrorhændelser.

EU-projekt: AEROBACTICS.

EU-projekt: CORPS.

EU-projekt: BIOSAFE.

European Security and Research Forum, ESRIF.

12.3  Eksterne møder 

24.02 Beredskabsplanlægning i forbindelse 

med IOC og COP 15 ved Rigspolitiet og Krimi-

nalteknisk Center.

10.03 Beredskabsforum, Beredskabsstyrelsen.

11.03 Møde for udredningshold i CBB vagtlag.

25.03 Beredskabsplanlægning i forbindelse 

med IOC og COP 15.

04.04 – 05.04 The United States and Terror-

ism: Threats and Counterterrorism Strategies, 

DIIS, København.

29.04 Revision af Rigspolitiets CBRNE-vejled-

ning.

04.05 Revision af CBRNE-vejledning ved 

NOBC.

06.05 Revision af CBRNE-vejledning ved 

NOBC.

12.05 HAZMAT: Vidensdeling med KBV omkring 

holdopbygning og indsats.

18.05 Revision af CBRNE-vejledning ved NOBC.

09.06 Revision af CBRNE-vejledning ved 

NOBC.

09.06 Foredrag og materiel fremvisning til 

Kriminalteknisk Centers vagtlag i København.

16.06 Foredrag og materiel fremvisning til 

Kriminalteknisk Centers vagtlag i Center Syd 

Fredericia.

18.06 Foredrag og materiel fremvisning til 

Kriminalteknisk Centers vagtlag i Center Nord 

Randers.

23.06 European Centre for Disease Prevention 

and Control (ECDC), 1 møde.

23.06 Foredrag og materiel fremvisning til 

Kriminalteknisk Centers vagtlag i København.

22.08 - 23.08 The Geneva Forum: Options 

and proposals to strengthen the confidence-

building measures mechanism of the Biologi-

cal Weapons Convention. Workshop 1, Vevey, 

Schweiz.

09.09 - 11.09 Uddannelse/planspil med Ind-

satslederne til politiaktion terror ved IOC og 

COP 15.
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10.09 Myndighedsforum, Erhvervs- og Sel-

skabs styrelsen. 

17.09 Møde for udredningshold i CBB-vagtlag.

27.10 Informationsmøde om Statsaftalen for 

Geodata - KMS, Den Sorte Diamant, Køben-

havn.

04.11 Workshop for SST, SSI – Epidemiologisk 

Afdeling og CBB, anvendelse af kort- og sund-

hedsdata.

04.11 Beredskabsplanlægning af postsorter-

ing.

26.11 GIS-brugerklubmøde, COWI. Tema: GIS & 

Sundhed.

26.11 Myndighedsforum, Erhvervs- Og Selsk-

absstyrelsen.

04.12 Opstart og briefing vedr. COP 15 

beredsskabsperioden.

12.12 The Geneva Forum: Options and propos-

als to strengthen the Confidence-building 

measures mechanism of the Biological 

Weapons Convention. Workshop 2, Geneve, 

Schweiz.

17.12 Møde for udredningshold i CBB-vagtlag.

12.4  Konferencer, internationale

29.01 - 30.01 “Enhancing CBRN Security”, 

Europa-Kommissionen, Prag, Tjekkiet.

16.02 Planning for the next outbreak, Health 

Protection Agency, London, England.

22.02 – 26.02 ASM Biodefense and Emerging 

Diseases Res. Meeting, Baltimore, USA. 

06.04 – 07.04 Australiengruppen: Ekspert-

møde, London, England. 

7.07 - 10.07 Konference “CBRN Resilience” i 

London, England

23.08 – 28.08 Meeting of Experts, Biological 

and Toxin Weapons Convention, UN, Geneve, 

Schweiz.

21.09 – 25.09 Australiengruppen: Plenarmøde, 

Paris, Frankrig.

25.09 – 27.09 “Preventing the next use”, Wil-

ton Park, England. 

29.09 – 30.09 The Fourth European Security 

Research Conference, Stockholm, Sverige.

o1.10 - 2.10 Euro – Atlantic Stakeholder Con-

ference 2009, Stockholm, Sverige.

06.10 – 09.10 “DHS International Symposion 

on Bio Terrorism Risk”, Sandia Labs, USA. 

26.10 – 28.10 ESCAIDE Conference, Stock-

holm, Sverige.

27.10 – 28.10 “Open Source Intelligence”, 

Syddansk Universitet, Odense.

16.11 –20.11 Chemical and Biological Defense 

Science and Technology Conference, Dallas, 

Texas, USA. Arrangeret af DTRA.
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30.11 – 01.12 Workshop: Identifikation af ricin, 

Berlin, Tyskland.

12.5  Øvelser og lignende

Alarmeringsøvelse i biologisk vagtberedskab 6 

gange i løbet af året.

07.01 Evaluering og planlægning af øvelse 

2008/2009 med Beredskabsstyrelsen, Forsva-

ret (EOD), Rigspolitiet.

09.02 Møde med den amerikanske ambas-

sade vedr. øvelse.

10.03 – 11.03  Øvelsesopbygning og planlæg-

ning med brandvæsen og EOD.

19.03  Afvikling af fuldskalaøvelse i biologisk 

hændelse i Gentofte.

20.03 Deltagelse i tabletop exercise ved den 

amerikanske ambassade.

31.03 Deltagelse i øvelse med Odense Kom-

mune og Politi.

15.04 Afvikling af øvelse i biologisk hændelse 

på Fyn.

23.04 Øvelsesseminar ved BRS på Fyn.

04.05 Øvelsesplanlægning København.

14.05 Øvelsesplanlægning af øvelse i Herning.

20.05 Afvikling af øvelse af biologiske hæn-

delse i København.

27.05  Afvikling af øvelse af biologisk hæn-

delse i Herning.

02.06 Planlægningsmøde vedr. øvelse i Aal-

borg.

17.06 Afvikling af fuldskalaøvelse i biologisk 

hændelse i Aalborg.

01.07 Afvikling af øvelse i biologisk hændelse i 

København.

18.08 Planlægningsmøde vedrørende biologisk 

øvelse i København.

16.09 Afvikling af biologisk fuldskalaøvelse i 

København.

23.09 –25.09 Biosikringsøvelse, CBB.

21.10 – 22.10 KRISØV 2009.

11.11 Øvelse med HAZMAT-team og EOD i Ting-

lev, arrangeret af Beredskabsstyrelsen, Kemisk 

Beredskab.

12.6  Kurser, seminarer, studie–
ture og lignende

27.01 Fremvisning i Skive med Smiths Detec-

tions.

21.04 – 22.04 CBRN Miljøseminar ved BRS på 

flyvestation Skalstrup.

22.04 – 23.04 Radikaliseringskonference, PET, 

København. 
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07.05 Digitalisering: Retsgyldighed – sikker-

hed – praktik konference, Deloitte, Kromann 

Reumert og Post Danmark, København.

02.06 ESDH-projekt fra A til Z Dansk IT og 

Devoteam, København.

17.06 ESDH-projekt fra A til Z Dansk IT og 

Devoteam, København.

18.06 NOST: Orientering om informationssik-

kerhed, PET, Søborg.

24.06 Høringskonference – Nye standarder 

for sags- og dokumentområdet (ESDH), It- og 

telestyrelsen, København.

24.06 Uddannelse i simpel kriminalteknik ved 

KTC København.

19.07 Büchii Spraytørrer Workshop, Køben-

havn.

31.08 – 02.09 ”Biosecurity Inspector Training” 

afholdt af Sandia Labs, CBB, København. 

03.09 Büchii Spraytørrer Seminar på Hamburg 

Universitet, Hamburg.

17.09 Sympatec-seminar om partikelkarakteri-

sering, København.

27.10 Informationsmøde om Statsaftalen for 

Geodata. Kort og Matrikelstyrelsen.

04.11  Anvendelse af kort- og sundhedsdata. 

Workshop. Kort og Matrikelstyrelsen. 

09.11 TASO-uddannelse ved Forsvaret.

10., 17., 25.11 Uddannelse af udredningshold i 

brug af trykluftsystem til indsats.

26.11 GIS-brugerklubmøde, COWI. TEMA: GIS & 

Sundhed. 

12.7  Ikke klassificerede publika-
tioner

Hansen J-ES. Raising biopreparedness levels 

in Europe: Towards an all hazards approach? 

I: Security and Defence Agenda, SDA biopre-

paredness report. Bruxelles, december 2009, 

p. 56-57.

Bidrag til “Indsatstaktiske retningslinjer og 

samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhæn-

delser”, Rigspolitiet, november 2009.

Buchwaldt-Nissen Jacob og Kittelsen Sonja 

“Optimising Biological Homeland Security Ca-

pabilities and Societal Preparedness in Europe 

- Recommendation from the CORPS project”, 

december 2009. http://www.corpsproject.org/

fileadmin/user_upload/pdf/Executive_Sum-

mary.pdf
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Danmark
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www.biosikring.dk

Kontoret er åbent for telefonisk henvendelse:
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