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Status for regionernes udbud af drift af ambulanceberedskab og liggende syge-

transport og konkurrencesituationen 

 

Status for udløb af kontrakter for ambulanceberedskab og liggende sygetransport 

 

Region Kontrakter 

udløber 

Nuværende leverandører af ambulancebered-

skab og liggende sygetransport 

Region  

Midtjylland 

30.11.2014 Ambulanceberedskab: Falck A/S 6 delaftaler, 

Samsø Redningskorps 1 delaftale, Responce A/S 1 

delaftale 

Liggende sygetransport: Falck A/S 

Region  

Nordjylland 

01.01.2015 Ambulanceberedskab og liggende sygetransport: 

Falck A/S 

Region  

Syddanmark 

01.09.2015 Ambulanceberedskab og liggende sygetransport: 

Falck A/S 

Region  

Sjælland 

01.02.2016 Ambulanceberedskab og liggende sygetransport 

(pr. 1.2.2014): Falck A/S 5 delaftaler, Roskilde 

Brandvæsen 1 delaftale. 

Region  

Hovedstaden 

31.01.2015 Ambulanceberedskab: Falck A/S 8 delaftaler, Kø-

benhavns Brandvæsen 1 delaftale, Frederiksberg 

Brandvæsen 1 delaftale. 

Liggende sygetransport: Falck A/S 3 delaftaler, 

Københavns Brandvæsen 1 delaftale. 

 

 

 

Status over kommende udbudsrunde for ambulanceberedskab og liggende sygetrans-

port 

 

Region Midtjyllands kontrakter udløber per 30.11.2014. Regionen har afsluttet udbud 

af liggende sygetransport, som blev vundet af Falck A/S. Udbud af ambulancebered-

skab er i gang og resultatet forventes offentliggjort i december 2013. SOS internatio-

nal, Falck A/S, Samsø Redningskorps og Responce A/S er blevet prækvalificeret til at 

byde (Falck A/S har i 2013 opkøbt det tyske firma G.A.R.D., som ejede aktiemajorite-

ten i Responce A/S). 

 



   Side 2  

 

Region Sjælland har valgt at gennemføre et separat udbud af en enkelt delaftale, for 

at alle delaftaler dermed kommer til at udløbe samtidig i 2016. Herefter gennemføres 

næste udbudsrunde. Der var to bydere på denne delaftale som Roskilde Brandvæsen 

hidtil har drevet. Resultatet af udbuddet er blevet offentliggjort i oktober og udbuddet 

er blevet vundet af Falck A/S. Det var alene Roskilde delaftalen der havde et andet ud-

løb og derfor er Køge delaftalen stadig hos Roskilde Brandvæsen. Ved Region Sjæl-

lands kommende udbud i 2016 vil Roskilde Brandvæsen ikke kunne byde på Køge 

området med mindre de kører i egen kommune. 

 

Region Hovedstaden har i foråret 2013 gennemført teknisk dialog med nuværende og 

kommende interesserede bydere af ambulanceberedskab. Fem potentielle bydere hav-

de meldt deres interesse. Administrationen vurderer, at fire af disse kan forventes at 

byde på opgaven. Til sammenligning var der ved sidste udbud i 2008 syv bydere, der 

blev prækvalificeret til at byde på ambulanceberedskab i Region Hovedstaden, og her-

af endte kun fire med at indgive bud. Det svenske firma Ulfab A/B blev forinden op-

købt af Falck A/S og Samariten A/B trak sig fra deres bud. 

 

Der er ikke oplysninger fra Region Nord og Syddanmark om deres konkrete planer for 

udbud. 

 

 


