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Myndighed: 

 

Byggesager - år til dato (opgjort per 31/12-16) 

Byggelov 
BR10 kap. 5 

Nordjyllands Beredskab i alt 

528 
Nord Midt Vest Syd 

165 183 89 91 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

69 48 19 21 8 183 9 80 26 34 31 

Beredskabs-

lov 
tekniske forskrifter 

Nordjyllands Beredskab i alt 

109 
Nord Midt Vest Syd 

41 28 3 37 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

13 8 15 3 2 28 1 2 6 6 25 

Aktive 

anlæg 
nye ABA/AVS 

anlæg 

Nordjyllands Beredskab i alt 

82 
Nord Midt Vest Syd 

32 43 2 5 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

9 10 2 10 1 43 0 2 1 3 1 

Risikovirk-

somheder 

 

Nordjyllands Beredskab i alt 

12 
Nord Midt Vest Syd 

1 11 0 0 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 

 

Kontrolsyn - år til dato (opgjort per 31/12-16) 

Brandsyn 
iht. 

brandsynsbekendtgørelsen 

Nordjyllands Beredskab i alt 

3788 
Nord Midt Vest Syd 

1636 1059 482 611 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

546 306 178 566 40 1059 89 393 266 127 218 

Fyrværkeri 
iht. Fyrværkerilovgivning 

 

Nordjyllands Beredskab i alt 

167 
Nord Midt Vest Syd 

63 47 22 35 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

13 18 7 24 1 47 11 11 9 8 18 

Risikovirk-

somheder 
iht. Sevesodirektiv 

 

Nordjyllands Beredskab i alt 

13 
Nord Midt Vest Syd 

5 8 0 0 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

4 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 

Forbud og 

anmeldelser 

Nordjyllands Beredskab i alt 

3 
Nord Midt Vest Syd 

1 2 0 0 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
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Myndighed: 

 

Lejlighedstilladelser - år til dato (opgjort per 31/12-16) 

Arrangementer Nordjyllands Beredskab i alt 

309 
Nord Midt Vest Syd 

132 67 42 68 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

51 33 16 21 11 67 11 31 15 13 41 

Midlertidig 

overnatning 

Nordjyllands Beredskab ialt 

561 
Nord Midt Vest Syd 

156 200 36 169 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

67 23 14 49 3 200 8 28 80 31 58 

 

Fyrværkerisager - år til dato (opgjort per 31/12-16) 

Fest- og 

scenefyrværkeri 

Nordjyllands Beredskab ialt 

119 
Nord Midt Vest Syd 

47 36 19 17 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

10 5 24 8 0 36 10 9 6 1 10 

Opbevaring 
- helårs 

Nordjyllands Beredskab ialt 

2 
Nord Midt Vest Syd 

2 0 0 1 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

Salg og 

opbevaring 
- Nytår 

Nordjyllands Beredskab ialt 

329 
Nord Midt Vest Syd 

139 91 32 67 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

41 35 38 24 1 91 17 15 24 16 27 

 

Særlige byggesager/kontrolsyn/lejlighedstilladelser/fyrværkerisager: 

 
Myndighed generelt: 
 

Samarbejdsaftalen mellem Bygningsmyndigheden i kommunerne og Nordjyllands Beredskab synes nu at have 

taget sin form og der har således været afholdt 2 temadage, hvor begge parter har mødtes med fokus på 

samarbejde og vidensdeling på tværs af kommunegrænser. Internt i Nordjyllands Beredskab sker der ligeledes 

samarbejde mellem klyngerne med intern vidensdeling og erfaringsudveksling i konkrete sager. Lovgivningen 

inden for byggeri i Danmark er under markant udvikling og der forventes radikale forandringer i året vi går i 

møde. Det er særligt inden for brandreguleringen at der varsles om ændringer, hvor hovedtemaet er, at 

myndighedsbehandlingen i fremtiden kan foretages at certificerede personer, som ikke nødvendigvis har 

tilknytning til kommunerne. Ændringernes form og betydning er endnu uvis og det vil med stor interesses 

blive fulgt nøje i den kommende tid. Nordjyllands Beredskab har gået alle lovpligtige brandsyn. 
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Lovgivning: 

Byggesager 

Med regeringens udspil ”Vækst og Udvikling i hele Danmark” blev brandreguleringen pr. 1. juli 2016 gjort 

enklere for industri- og lagerbygninger og flyttet fra beredskabslovgivningen til byggeloven. Efter et halvt år 

med ændret lovgivning vurderes det, at det er lykkedes at informere og være i dialog med erhvervslivet ved 

bygherrer og rådgivere, således at overgangen ikke har forsinket processen og udviklingen af aktuelle 

projekter.    

Tekniske forskrifter 

Den 1. januar 2017 trådte ny bekendtgørelse om brandfarlige væsker og brændbare væsker i kraft. Den nye 

bekendtgørelse er baseret på drøftelser i en arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra myndigheder og 

erhvervsorganisationer i perioden 2012-2015. Den nye bekendtgørelse skal især sikre en opdatering i forhold 

til den teknologiske udvikling på området og en harmonisering med de internationale klassifikationssystemer 

for brandfarlige væsker.  

Brandfarlige væsker defineres nu som væsker med et flammepunkt på højst 93 °C (tidligere højst 100 °C). 

Brændbare væsker er nyt begreb og defineres som væsker med et flammepunkt over 93 °C. 

Lejlighedstilladelser 

Pr. 1. juli 2016 blev bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og 

campingområder ophævet.  

Ovennævnte er overgået til bygningsreglementets bestemmelser. Det fremgår nu af bygningsreglementet, 

hvornår de driftsmæssige krav til transportable telte og konstruktioner, camping- og festival- og salgsområder 

finder anvendelse.   

Da denne ændring trådte i kraft op til ferieperioden, har det givet store frustrationer ved de forskellige 

bygningsmyndigheder, hvem og hvordan skulle de sagsbehandles m.v. Samarbejdsaftalen med de 11 

kommuners byggesagsafdelinger har løst dette og skabt et værktøj til brug for hver enkelt sagsbehandler. 

Nordjyllands Beredskab er i løbende dialog med de 11 byggesagsafdelinger for at sikre ensartethed og 

kompetencedeling.  

Der skal fortsat foretages brandsyn af forsamlingstelte, camping- festival- og slagsområder med hjemmel i 

beredskabslovgivningen og brandsynsbekendtgørelsen.  

Flaskeautomater med F-gas: 

Selvbetjening med benzin og diesel har i en årerække været mulig på landets tankstationer, og nu er tiden 

kommet til selvbetjening af gasflasker. Nordjyllands Beredskab er således i dialog med Kosangas A/S, som 

ønsker at indføre denne form for selvbetjening i landsdelen, se link, 

https://www.youtube.com/watch?v=aFH1wLHCOZ4 

Operativ orienteres efterfølgende om særlige indsatsmæssige forhold. 

Brandveje og brandredningsarealer: 

Nordjyllands Beredskab råder over en større vognpark af redningskøretøjer på lokalstationerne og for at sikre 

at køretøjerne har gunstige tilkørsels- og manøvreforhold i forbindelse med en indsats, er der ofte behov for 

en dialog omkring infrastruktur m.v. med bygningsmyndigheder, bygherrer og rådgivere i forbindelse med nye 

byggemodninger, nybyggerier og ombygninger. Nordjyllands Beredskab arbejder derfor med at ensarte en ny 

vejledning omhandlende oplysninger om dimensioner på køretøjer, svingradier, belastning på terræn m.v., 

som kan tilgås digitalt på Nordjyllands Beredskabs hjemmeside.  

https://www.youtube.com/watch?v=aFH1wLHCOZ4
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Brandsyn 

Pr. 1. juli 2016 trådte den nye bekendtgørelse i kraft vedr. brandsyn.  

Baggrunden for ændringerne i brandsynsbekendtgørelsen er, at der den 19. december 2014 blev indgået en 

politisk aftale om redningsberedskabet for 2015. Det fremgår af aftalen, at reglerne for brandsyn skal 

målrettes og forenkles.  

Kommunalbestyrelsen får med de nye regler større frihed til at tilrettelægge brandsynene. Hensigten er, at 

brandsynene målrettes de bygninger og brandfarlige virksomheder m.v., hvor brandsynene ud fra lokale 

risikoovervejelser giver mest effekt. Ændringen betyder, at det hidtidige system med faste brandsynsterminer 

for alle objekter forlades til fordel for mere målrettede brandsyn, der gennemføres ud fra konkrete 

risikoovervejelser. For en række brandsynsobjekter kan brandsynsterminen dog ikke fraviges. 

 

Myndighed Midt: 
 

Vandforsyning til brandslukning. 

I forbindelse med byggemodning af nye udstykninger til bolig- og erhvervsformål er der taget kontakt til 

Aalborg Kommune med henblik på, at inddrage alle aktører i sagsbehandlingen af vandforsyning til 

brandslukning, således at både private og offentlige bygherrer og dennes rådgivere oplever en mere effektiv 

og smidig håndtering af myndighedskontakten.  

 

Byggesager i forbindelse med DGI landsstævne 2017 i Aalborg: 

I forbindelse med overnatning på skoler ved DGI landsstævne i Aalborg 2017 forventes omkring 20 

ansøgninger om byggetilladelse på skoler, som skal brandteknisk sagsbehandles i foråret 2017. Grundet en 

større tilmelding end forventet er Nordjyllands Beredskab i samarbejde med arrangørerne i gang med at 

screene flere lokaliteter, som kan tages i anvendelse til overnatning for et udvidet deltagerantal. 

 

Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU): 

I 2016 er der foretaget brandteknisk sagsbehandling og udstedt byggetilladelse til: 

 

- Delprojekt B, Forskning og sengetårn 1 og 2. 
- Delprojekt C, Fællesakutmodtagelse, behandling, operation m.v. 
- Opsætning af facader på råhuset. 

 

Samtidig er der foretaget forhåndsdialog med NAU, Psykiatrien – etape 1, som omhandler hovedindgang, 

foyer, terapi, fællesakutmodtagelse, lukket sengeafsnit, retspsykiatris sengeafsnit og ambulatorier. 

I januar 2017 er der planlagt opstartsmøder for delprojekt D, Intensiv, Børn og Unge og Ambulatorium samt 

Delprojekt E, SUND som er et sideløbende projekt med Aalborg Universitet som bygherre. 
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Aktive anlæg – klynge Midt: 

I hele 2016 er der ny oprettet 43 aktive automatiske brandalarmanlæg således at det samlede antal aktive 

anlæg i Aalborg kommune udgør 510 ialt.   

Af statistikken fra programmet ”Automatiske Brandalarmanlæg fra 2016 ” kan følgende tal findes. Det 

samlede antal alarmer fra Aktive anlæg udgør 401.  Antallet af blinde alarmer udgør 386 hvilket medfører at 

der er detekteret 15 reelle brande fra de aktive anlæg i 2016.  

Antallet af blinde alarmer divideret med antal installerede aktive anlæg udgør således en fejlprocent på 0,75, 

hvilket med flere års sammenligninger fra statistikken er et næsten konstant tal. Tallet 0,75 er et af de 

mindste, når der sammenlignes med de andre store kommuner hvor tallet er noget over 1.  At tallet ikke er 

større, skyldes blandt andet større bevågenhed af de aktive anlæg i Aalborg kommune, teknisk gode og stabile 

anlæg, samt ikke mindst lovgivningen på området.  Fokus på de blinde alarmer og afholdelse af kurser for de 

driftsansvarlige for de aktive anlæg er også medvirkende i nedadgående retning for antallet af blinde alarmer. 

Gør de Aktive anlæg så en forskel: 

Samtlige 15 reelle brande har alle ved ankomst af brandmandskabet været af mindre omfang, men hvis 

brandene ikke var blevet detekteret kunne de få stor samfundsmæssig betydning og have kostet menneskeliv.  

Som anekdote kan nævnes at et ABA-anlæg i mindst et tilfælde har reddet Aalborg kommune fra en større 

renoverings udgift af en skole.  Et ny installeret anlæg detekterede en brand fra en lednings spole i et fælles 

rum en lørdag formiddag, hvor ingen personer kun opdage en brand før den havde anrettet stor skade på 

skolen.  Et andet eksempel er fra et plejehjem hvor der hos en bebor er antændt en dyne hvor ABA-anlægget 

detekterede branden og personalet via dect telefoni får et brandopkald. Personalet reagerer prompte og får 

personen reddet og dynen smidt ud af vinduet. Branden anretter kun en let skade på personen og ingen skade 

i beborens stue.   

 

Brandsyn – klynge Midt:  

Der er foretaget 1059 brandsyn fordelt på 729 virksomheder. Der blev den 10. december foretaget 35 stk. 

nateftersyn på værtshuse/diskoteker i Jomfru Ane gade, dette medførte til en enkelt politianmeldelse. 

I starten af 2017 vil brandsynsobjekterne rettes til i overensstemmelse med den nye 

brandsynsbekendtgørelse, først i 2018 vil man foretage risikovurderingen for de enkelte brandsynsobjekter. I 

mellemliggende periode, vil der blive udarbejdet, en fælles strategi for hele Nordjyllands Beredskab.   

 

Lejlighedstilladelser – Klynge Midt: 

Et arrangement, som var lidt ud over det normale, var øvelsen ”Night Hawk 2016” for specialstyrker som 

afholdes på Flyvestation Aalborg. Der blev indrettet midlertidig camping samt tilhørende forsamlingstelte. Der 

deltog en del udenlandske enheder, og de er alle en del af de respektive nationale AKS beredskaber. Der var 

ca. deltager 1200 soldater i øvelsen. 

Af større arrangementer kan nævnes: 

Grøn Koncert – 25.000 personer 

Nibe Festival – 14.000 – 15.000 personer 

Aalborg Karneval – 100.00 personer i paraden – Kildeparken 23.000 personer 

90. Fest i Kildeparken – 6.000 til 10.000 personer 
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Lukas Graham Koncert i Mølleparken – 14.000 Personer 

Aalborg Regatta – Havnefronten  

Aalborg Pride – Midtbyen og karolinelund (ca. 5.000 personer)  

Fredagsfester i karolinelund – 5.000 til 7.000 personer pr. koncert 

Den Blå Festival 

Skråen – koncerter i Skovdalen 5.500 personer pr. koncert. 

 

Midlertidig overnatning – Klynge Midt:  

Der er anmeldt 200 midlertidige overnatninger på skoler m.v. 

DGI2017- Overnatning på skoler: 

I forbindelse med DGI2017 i Aalborg, arbejdes der fortsat på, at finde overnatningssteder på skoler m.v. til ca. 

14.000 personer. For at sikre den nødvendige brandsikkerhed for deltagerne, skal der udarbejdes 

etage/flugtvejsplaner, div. brand/evakueringsinstrukser, ”Håndbøger” for indkvartering, uddannelse af 

frivillige som skal anvendes til vagter m.v. på indkvarteringsstederne. 

I starten af 2017 vil de første sager indgå til høring fra bygningsmyndigheden. Dette drejer sig om skoler m.v., 

hvor der kræves en midlertidig brugsændring fra anvendelseskategori 2 til anvendelseskategori 5. Det 

forventes, at dreje sig om ca. 20 byggesager.  

Ligeledes skal der sagsbehandles ca. 14 ansøgninger om midlertidig overnatninger. De skal sagsbehandles 

efter de driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, 

daginstitutioner og butikker. 

 

Risikovirksomheder, Klynge Midt: 

Der har i klynge Midt, i perioden været afholdt sagsbehandlingsmøder af risikomyndighederne vedr. følgende 

virksomheder: 

 Aalborg Fyrværkerifabrik A/S, ny kolonne 3 virksomhed, der ønskes etableret ved Nørkæret, 9220 

Aalborg Øst. Virksomheden producerer ikke fyrværkeri, men påtænker at opføre 24 stk. bygninger 

med et samlet oplag af maksimalt 590 tons Nem (netto eksplosiv masse). 

 Siemens Wind Power A/S, Assensvej 11, 9220 Aalborg Øst. Sagsbehandling af revideret 

sikkerhedsdokument. 

Der har i klynge Midt, i perioden været afholdt risikoinspektioner på følgende virksomheder: 

 Samtank/JMO, Rørdalsvej 27, 9220 Aalborg Øst. 

 Nordjyllandsværket, Nefovej 50, 9319 Vodskov. 

 Oil Storage ApS, Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst. 

 

Øvrigt vedr. risikovirksomheder i klynge Midt. 

 Det er i tidligere statusrapport oplyst at Nordjyllands beredskab vil stoppe med at sende personale til 

at overvåge import af benzin. Dette blev aftalt på et møde før sommerferien med aktører i 

oliehavnen, hvor det blev drøftet om det ikke snart var tiden til at Nordjyllands Beredskab, der stiller 

med personale ved import af klasse I produkt, skulle ophøre. Med den begrundelse at der er 
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installeret gasdetektering, med overførsel til Nordjyllands Beredskab ved importsteder, og 

virksomhederne er siden indførslen af ordningen, blevet risikovirksomheder med procedure og 

instrukser for arbejder, og disse kontrolleres ved de årlige risikoinspektioner af risikomyndighederne. 

Der var enighed om at dette ønske kunne imødekommes, såfremt Nordjyllands Beredskab fik 

muligheden for, ved årlig kursusaktivitet, sammen med personalet på oliehavnen, at træne 

brandbekæmpelse, førstehjælp m.m., med de lokaleforhold indarbejdet i kursusaktiviteten. 

Personalet på oliehavnen har nu været på kursus den 1. og 16. november 2016, der er positive 

tilbagemeldinger på kurset, som blev afviklet Nordjyllands beredskab. Det er Nordjyllands Beredskabs 

opfattelse at et årligt kursus, hvor vi mødes 1-1½ dag, og øver forskellige aktuelle scenarier med 

personalet fra oliehavnen og på oliehavnen, bidrager til at udvikle og fastholde sikkerhedsniveauet på 

oliehavnen. Vi får bedre forståelse af hinandens arbejde, og ser hvordan de forskellige faggrupper 

bidrager til at opnå en fælles forståelse for det fælles mål, som er at det er så sikkert og trygt som 

muligt, at arbejde og opholde sig i nærheden af oliehavnen, og dette mål opnås ved at følge de 

procedure og instrukser, der er indarbejdet i sikkerhedsrapporterne. 

 Der har været afholdt møde med risikomyndighederne, for at finde en løsning der skal sikre at 

slangesprængning (som skete den 18.9.2015) ved import fra skib til tanke på oliehavnen, af benzin, 

olie, gødning m.m. ikke vil belaste miljøet/Limfjorden som var tilfældet ved hændelsen den 18.9.2015, 

dialog pågår. 

 Udarbejdelse af tidligere beskrevne samlet plan for brandbekæmpelse i oliehavnen pågår, 

bygningskonstruktør studerende i Klynge Midt er tilknyttet opgaven sammen med primær 

sagsbehandler på området, arbejdet pågår. 

 Der har været afholdt møde med Samtank/JMO Rørdalsvej 27, 9220 Aalborg Øst, vedr. den teknisk 

opbygning af på virksomheden kommende gasdetekteringsanlæg med overførsel af alarmer til 

Nordjyllands Beredskab vagtcentral. 

 Klynge Midt og Klynge Nord, har hver haft en medarbejder, sammen med øvrige risikomyndigheder, 

været en tur i Norge, og besigtige en LNG produktionsanlæg (flydende form af naturgas nedkølet til 

ca. minus 162 grade celsius), der er planer om at etablerer et lignende anlæg i Hirtshals. 

  

Figur 1 oversigtsbillede af LNG-Plant foto: Wärtisilä. 

Myndighed Nord: 

 

Risikovirksomheder klynge Nord  

Sagsbehandlingsmøder af følgende virksomheder sammen med risikomyndighederne. 
Kolonne 3: 

 Denex Tuenvej 120, Elling 9900 Frederikshavn. (fremstiller, opbevarer, tester, vedligeholder og 
destruerer ammunition hovedsageligt til militært brug) 
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 Denex lagerområder Bunken Råbjergvej 74, 9982 Ålbæk. (oplag på 500 tons NEM pyrotekniske 
artikler, med et samlet oplag af eksplosivstoffer på 4000 tons NEM) 

Kolonne 2: 

 Nordic Marine Olie Oliepieren 5, 9900 Frederikshavn. 

 FF-Skagen Olielager Oliekajen 13, 9990 Skagen. 
 
Afholdt risikoinspektioner på følgende virksomheder sammen med risikomyndighederne.  
Kolonne 3: 

 Denex Tuenvej 120, Elling 9900 Frederikshavn. 

 Denex lagerområde Råbjergvej 74, 9982 Ålbæk 

 Olieterminal Skagen Vestmolen 40, 9990 Skagen.  
Kolonne 2: 

 Nordic Marine Olie Oliepieren 5, 9900 Frederikshavn. 
 
Klynge Nord og Midt vil i det nye år i fællesskab igangsætte behandlingen af et nyt LBNG [flydende form af bio 
og naturgas] anlæg på Frederikshavn havn, med et oplag på ca. 1400 tons LBNG. 
 

Risikovirksomheder generelt 

Nordjyllands Beredskab er også medspiller i den stadige forandring i energisektoren. Myndighed og operativt 

deltages således i dialoger under projektering og i forbindelse med tilladelser ved projektering og etablering 

af: 

- Etablering af stadig flere biogasanlæg. 
- Etablering af større oplag af komprimeret bio/naturgas LBNG (Hirtshals og Frederikshavn)  
- Opførelse af nye CO2 neutrale biobrændsels varme anlæg i fjernvarmesektoren (Brønderslev) 
- Opførelse af CSP energianlæg (Concentrated Solar Power) til fremstilling af el og varme  (Brønderslev) 
- ORC anlæg (Organic Rankine Cycle), biobrændsel fyret el- og varmeproduktion (Sindal)  

 

Klynge Syd 
 

Generelt 
 

Vesthimmerlands Kommune: 

Af særlige byggesager kan fremhæves : 

Der har været afholdt et dialogmøde vedr. en ny stor børnehave til 120 børn på Støberivej i Aars samt en ny 

stor Messehal til Vesthimmerlands Messecenter i Aars, som erstatning for den eksisterende hal som er 

bygningsmæssig svækket. 

Endvidere er AutoAars i gang med at opføre et stort udstillingshus til biler ud mod Vestre Boulevard i Aars. 

 

Rebild Kommune 

 

Højtaler fabrikken Dali og Hifi-klubbens store centrallager ligger i Nørager og tilsammen går de under 

virksomheden AudioNord. 

AudioNord har gennem flere år haft planer om, at skulle bygge lidt til, da de efterhånden er begyndt at leje 

flere bygning i området til lager.  
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På nuværende tidspunkt har AudioNord et ca. areal på 20.000m2 og havde i første omgang planer om en 

udvidelse med et højlager. Så blev projektet ændret et par gange og nu er vi klar til at give tilladelse til 

opførelse af et mindre lagerprojekt på ca. 4.000m2. 

 

Mariagerfjord Kommune 

 

Byggesager der kan fremhæves i 2016, kan nævnes opførelse af ny hovedbygning til Arden skole. Arden skoles 

gamle hovedbygning nedrives og der opføres i stedet en ny og moderne bygning. I processen omkring 

byggeriet har det været nødvendigt at inddrage eksterne bygninger til midlertidig administration og 

undervisningslokaler. 

Der er i Hobro givet byggetilladelse til endnu en brintfabrik, den nye fabrik bliver nabo til den eksisterende. 

Den nye fabrik får en større kapacitet og kan levere brint direkte i rør til industrien, herudover laves der 

fyldestationer til både tubetrailere og flaskebatterier. 

 

Myndighed Vest 

Fyrværkeri 

Klynge Vest har i forbindelse med fyrværkeri-sæsonen fortaget tilsyn på 22 salgssteder, 11 i Morsø kommune 

og 11 i Thisted kommune. Et enkelt salgssted fik 2 besøg før det kunne godkendes, men ellers var der ingen 

væsentlige bemærkninger på de øvrige salgssteder.   

Byggesager 

Klynge Vest har i 2016 haft 89 byggesager til udtalelse. Derudover er en del sager gennemgået med 

byggesagsbehandlerne, uden der har været en egentlig skriftlig høring. 

 

Operativt: 

Brand- og redningsindsats – år til dato (opgjort per 31/12 -16) 

Indsatser ialt Nordjyllands Beredskab ialt 

3619 
Nord Midt Vest Syd 

1115 1279 428 797 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

394 321 161 227 13 858 107 321 441 130 256 

heraf til 

brand 

Nordjyllands Beredskab ialt 

1604 
Nord Midt Vest Syd 

539 468 254 342 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

141 143 95 150 10 314 79 175 155 53 134 

heraf til 

blinde ABA 

Nordjyllands Beredskab ialt 

715 
Nord Midt Vest Syd 

345 449 92 229 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

180 101 37 25 2 301 6 86 146 33 50 

heraf til 

redning 

Nordjyllands Beredskab ialt 

330 
Nord Midt Vest Syd 

100 110 21 99 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

28 41 17 13 1 74 6 15 63 15 21 
Nordjyllands Beredskab ialt 
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heraf til 

miljø 

295 
Nord Midt Vest Syd 

53 155 32 55 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

26 13 2 12 0 104 8 24 18 14 23 

heraf til 

andet 

Nordjyllands Beredskab ialt 

263 
Nord Midt Vest Syd 

65 97 29 72 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

19 21 9 16 0 65 8 21 29 15 28 

(Bemærkning til tallene: Da man i løbet af året, har kørt flere datasystemer sammen til ét 

indberetningssystem. Betyder det at nogle af tallene er vejledende). 

 

Særlige Indsatser (input fra indsatslederne): 

Klynge Nord 

Der har siden anholdelse af en mistænkt pyroman i Fjerritslev området været relativt færre indsatser der har 

krævet de store resurser. Det har været småting på brandsiden de sidste måneder af 2016. Der har dog været 

en række alvorlige færdselsuheld i efteråret, med kompliceret frigørelser. 

Klynge Nord har haft en stigning i udkald til ABA alarmer, primært på de forskellige asylcentrere, speciel 

Brønderslev har haft mange, For at imødegå de mange alarmer, har operativ afdeling, koblet kollegaerne i 

myndighed på opgaven med henblik på at nedbringe antallet af blinde ABA-alarmer. 

Den 6. december blev der afholdt Tordenskjoldsøvelse på havnen i Hirtshals, med deltagere fra 

Beredskabsstyrelsen, Politi, ambulancetjenesten, hjemmeværnet, kystredningstjenesten, Nordjyllands 

Beredskab og omkring 50 figuranter. Scenariet var et kemikalieuheld, og efterfølgende panik i en 

passagerterminal hos færgeselskabet Fjord Line, med mange tilskadekomne, og folk der var faldet i 

havnen.Fokus for Nordjyllands Beredskab var samarbejde og kommunikation på tværs af de forskellige 

sektorer, og samarbejde i KST (ssss) Øvelsen forløb godt, og man fik belyst flere forbedringspunkter der skal 

arbejdes på fremadrettet.   

Nytårsaften var forholdsvis rolig i klynge Nord. Der var ca. 20 udkald. Alle sammen hændelser der hører til i 

den mindre kategori. 

Klynge Vest: 

Lastbil/personbil frontalt sammenstød – der udføres frigørelse/kæderedning på personbil (1 person). 

Kæderedning etableres med fast ankerpunkt i lysstander på stedet samt autosprøjte. Fra melding til personen 

er ude på spineboard, går der 16 minutter. Erklæres dog efterfølgende død af helikopterlægen, efterfølgende 

afventning bilinspektør, oprydning, spuling af vej med videre. 

 

Brand i kalkværk (halmoplag) – varighed 2 døgn. Brand i halmoplag (ca. 1.000 Big baller) placeret i gammelt 

kalkværk med eternittag (asbest) og limtræsspær. Bygning overtænder umiddelbart efter ankomst. Dertil en 

transformatorstation 0,5 m. fra bygningen. Der indsættes med automobilsprøjte og stige til sikring af 

tilstødende bygning, beredskabsstyrelsen indsættes i modsatte ende til sikring/køling af transformatorstation 

samt dæmning af branden mod nabobygninger. Endvidere fjernes gavl med Beredskabsstyrelsens kran. 

Nabobygninger evakueres i første omgang. Der indsættes brandvagt på andet halmoplag nogle få hundrede 
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meter derfra.Kontrolleret nedbrænding der afsluttes med slukning med vand tilsat skumvæske, efterfølgende 

spuling af vej for asbeststøv samt afspærring af området (efter Aftale med Miljømyndighederne) 

Under stormen Urd 26/12 indløber der flere ISL eftersyn grundet stormskader. Blandt andet Refsvej, hvor 

bunden på nogle metalaltaner løsner sig i vinden og truer med at flyve rundt. Der er tale om metalplader på 

ca. 2 x 3 meter. Da der konstateres flere løse plader rundt om i blokkene foretages der indsatsleder eftersyn 

på hele boligkomplekset.  

Under stormen Urd 26/12 køre en mand ud på ydermolen i Hanstholm Havn for at se til et bølgeenergianlæg. 

Da han er steget ud af bilen, overraskes han af en sø, der skyller både ham og bilen i havnen. Han reddes, 

inden vores ankomst, op af bassinet. Indsatsen koncentreres om at bjærge bilen – dette gøres via lokal 

dykkerfirma og beredskabsstyrelsens kran. 

Personeftersøgning på Limfjorden. Familiemedlemmer havde slået alarm, da en yngre mand om aftenen var 

sejlet alene ud fra Sundby Lystbådehavn og ikke var vendt tilbage. Ud fra afsendt SMS-korrespondance 

frygtede politi og familie, at manden var selvmordstruet. Nykøbings redningsbåd blev sat i vandet ved 

Østvilsund Gl. Færgekro, og der blev rekvireret assistance fra Thisteds redningsbåd, da der ikke var klarhed 

over, hvor mand og båd præcist befandt sig, kun at han sandsynligvis var et sted syd for Vildsundbroen 

mellem Thy og Mors efter ca. ½ times eftersøgning blev båden lokaliseret, og alt var vel ombord. Manden var 

lidt uforstående over for det postyr, der var sat i værk. Nykøbing bugserede båden i havn, og Thisted bragte 

manden i land og afleverede ham i politiets varetægt.  

Brand i enfamiliehus, Ø. Jølby. Nabo havde alarmeret brandvæsenet, da der sivede røg ud fra et enfamiliehus. 

Ingen var hjemme i huset, der var beboet af en midaldrende mand og ind imellem hans 18-årige søn. Ved 

ankomst kunne konstateres, at huset var røgfyldt, og naboer oplyste, at beboeren formentligt var ude og 

cykle. Der blev skaffet adgang til huset, foretaget personeftersøgning og det kunne fastslås, at branden var 

opstået i stuen, hvor der var ild i diverse møbler og inventar. De brændende effekter blev smidt ud i haven og 

branden blev slukket og huset ventileret. Endeligt blev følgeskadefirma rekvireret til afdækning af knuste døre 

og vinduer.  Beboeren, der intetanende kom hjem fra cykelturen midt i slukningsarbejdet, sørgede selv for 

genhusning. Brandens opståen skyldtes sandsynligvis et glemt, tændt strygejern.   

Brand i stuehus, Vejerslev. Familien havde kortvarigt forladt stuehuset. Da den kom tilbage var huset røgfyldt 

og sodskadet overalt, branden blev lokaliseret til stuen og hurtigt slukket. Stuehuset blev ventileret, og 

Naturgas Midt-Nord kontrollerede gasinstallationen, som dog ikke havde lidt skade, følgeskadefirma blev 

rekvireret til rengøring af indbo,branden var sandsynligvis opstået ved, at et fluenet ophængt i et vindue med 

velcrobånd var faldet ned i et tændt stearinlys. 

Færdselsuheld, Nykøbing. Alarmen gik på færdselsuheld og sammenstyrtning af hus, ved ankomst kunne 

konstateres, at en lille varebil stod parkeret helt inde i stuen, og ca. 4 m mur var væltet i både facade og gavl. 

Bilens fører var ved egen hjælp kommet ud af bilen, og var tilsyneladende sluppet med knubs. Parret, der 

boede i huset, lå og sov kun et par meter fra, hvor bilen endte sin kørsel.Beredskabsstyrelsen blev rekvireret 

til afstivning af huset, og bilen blev trukket ud af huset til politiets tekniske undersøgelser. Næste dag blev 

iværksat yderligere lukning af huset. 
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Stormen “Urd ”passerede Nordjylland. Beredskabet var forberedt på mange opgaver som følge af stormen, 

men slap billigere end frygtet. Beredskabet på Mors modtog melding om nedfaldende tagsten i Karby, som 

dog viste sig kun at være noget isoleringsmateriale, der fløj rundt i den kraftige vind, samtidig med turen til 

Karby indløb melding om aktiveret tyverialarm i Nykøbing. Med lidt forsinkelse kunne konstateres, at der rent 

faktisk havde været indbrud, bygningen blev lukket, alarmanlægget koblet ind og kontaktperson og 

politi orienteret. 

 I Nykøbing Havn var vandstanden faretruende tæt på at skabe problemer, men indsatsen kunne her 

begrænses til lukning af 4 kloakriste for at undgå op stuvning og oversvømmelse. 

 

Klynge Midt: 
 

Natten til onsdag d. 19/10 kl. 01:58 indløb en alarm om mindre forurening på motorvejens nordgående spor 

ved afkørsel 29. Meldingens ordlyd gav ikke anledning til nogen videre betænkning, men det skulle vise sig at 

blive nødvendigt. 

Til meldingen var nemlig ikke oplyst at en person fra Hobro egnen angiveligt skulle have indtaget en større 

mængde af et stof ved navn Parathion, i folkemunde bedre kendt som Bladan, for at undgå politiets 

eftervisninger i forholod til et nært stående retsforløb. Politiet alarmerede derfor en ambulance, som hentede 

manden på adressen. Under transporten til sygehuset havde ambulanceredderen kontaktet Giftlinjen som 

vejledte ambulancepersonalet til straks at forlade ambulancen pga. smitterisikoen. Ambulancen blev derfor 

parkeret i nødsporet og forladt af personalet, hvorefter Nordjyllands Beredskab blev alarmeret. 

Ved Nordjyllands Beredskabs ankomst til stedet måtte indsatledelsen tænke kreativt, og en pragmatisk løsning 

hvor en kemikaliedykker i det rette sikkerhedsudstyr blev chauffør på ambulancen til sygehuset. På sygehuset 

stod et hold klar til at rense personer der havde været i berøring eller havde mistanke om at have været i 

berøring med stoffet. Renseprocessen betjenes af Nordjyllands Beredskab for Akut modtagelsen på Sygehus 

Syd. 

En ambulance, lægebil og patruljevogn blev sat i karantæne indtil man dagen efter, via en 

laboratorieundersøgelse hos Kemisk Beredskab i København, kunne fastlægge hvilket stof der konkret var tale 
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om. Det viste sig ikke at være Parathion men derimod en blanding af Paracetamol og musepiller, dog i så små 

mængder at det ikke var skadeligt. 

I alt var Nordjyllands Beredskab repræsenteret med: 

4001 (indsatsledervogn) + 1 Indsatsleder 

4512 (mandskabsvogn) + 2 beredskabsassistenter 

4507 (miljøbil)  + 2 beredskabsassistenter 

4501 (mandskabsvogn) + 1 beredskabsassistent 

4102 (automobilsprøjte) + 1 Holdleder og 1 beredskabsassistent 

4101 (automobilsprøjte) + 1 Holdleder og 1 beredskabsassistent 

 

Frigørelse af guldsmed fra valse. Vi havde en lidt atypisk hændelse den 26.7.2016. En medarbejder hos en 

guldsmed får hånden i en valse, og den sidder fast. Vi ankommer og begynder at skille maskinen ad. Vi ender 

med at skære med vinkelsliber i valsen, og efterfølgende bruge frigørelsesværktøjet ”sprederen” til at skabe 

plads nok til at frigøre hånden, Vi var lidt udfordret da frigørelsen skulle ske inde i en bygning, nede i en 

kælder og frigørelsesværktøj primært er tiltænkt til anvendelse i trafikken, ude i det fri. På trods af den 

udsædvanlige indsats, var guldsmeden fri af valsen ca. 20 minutter efter alarmen var indgået til os. Personalet 

og vagtens personale debriefes efter den atypiske hændelser. 

 

 

Brand i bilskot på havnen i Aalborg. Lørdag den 12 november kl. 04.59 indløber melding om bygningsbrand på 

Gasværksvej i Aalborg. Meldingsadressen var ikke helt korrekt, men vi finder hurtigt den lagerbygning, der er 

brand i. Bygningen var på ca. 2.500m2 og var fyldt med bilaffald (Carfluff) fra facade til facade og op til taget i 

en højde på 8-10 meter. Ved vores ankomst var der brand i den ene side af hallen i dennes fulde længde og 

kort efter var der brand i hele oplaget.  

Der havde tre gange tidligere været mindre brande i oplaget, to gange i august og en gang i september. Vi var 

således blevet opmærksomme på oplaget og var i samarbejde med Aalborg Kommunes Miljømyndighed og 

affaldsoplagets ejer - IF Recycling – i proces med at få oplaget bragt i overensstemmelse med såvel miljø- som 

brandlovgivningen. 
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Efter den første brand havde virksomheden fået påbud om at etablere brandvagt døgnet rundt på stedet, og 

det var også denne der havde alarmeret os ved de forrige som ved denne brand. Hvorfor der denne nat var 

nået at blive så omfattende brandudvikling inden vores ankomst er endnu uafklaret. 

Oplagets- og brandens karakter gjorde, at oplaget skulle udtages fra den sammenstyrtningstruede bygning, 

for at en effektiv slukning var mulig at gennemføre. Dette var en omfattende og tidsmæssigt langstrakt 

opgave, og der var risiko for, at de vejrmæssige forhold ville betyde, at de havnenære bydele kunne blive 

indhyllet i røgen og en forebyggende evakuering blive påkrævet. 

I samarbejde med blandt andet Aalborg kommunes Miljøvagt og med indsats fra såvel fuldtids, deltids som 

frivilligt personale fra beredskabet i Klynge Midt og bistand fra Beredskabsstyrelsen i Thisted, blev der 

udtaget, slukket og borttransporteret affald svarende til omkring 400 sættervognslæs. Undervejs måtte 

bygningen af sikkerhedsmæssige grunde nedtages i takt med at oplaget blev fjernet. 

    

Først mandag eftermiddag - godt 2 døgn senere - kunne indsatsen afsluttes. 

 

Klynge syd 

Brand på Socialpsykiatrisk Boform, 9670 Løgstør. ABA-melding søndag den 16 oktober, kl. 02.28, melding går 

på at der er ild i seng på værelse og at man er i gang med at få beboeren reddet ud. Personalet har fået 

reddet beboeren ud og branddøren på gangen er smækket, som den skal. Da holdleder går hen til branddør i 

gang og åbner den for at få udpeget døren til det aktuelle værelse, er det fuldstændig tæt af røg på gangen 

(personalet havde glemt at lukke døren til værelset). Dette betyder at der nu er 12 beboere at tage vare på, 

hvoraf flere skal reddes ud gennem vinduerne og gør stærk modstand, da det er psykiatriske beboere vi har at 

gøre med. Redning af beboerne vanskeliggøres endvidere af at flere af dørene til beboernes værelser er låst. 

Samtidigskal branden bekæmpes da ruden er sprunget og flammerne står ud af vinduet og er ved at tænde 

udhænget.  

Der bliver lavet samlingssted for de evakerede patienter i en nabogang, som ikke er berørt af brand og røg. 

Her kunne AMK (akut medicinsk kommunikationscenter) visitere beboere og vurdere hvorvidt der krævedes 

indlæggelse på sygehus. I alt 9 beboere og 2 personale blev kørt til observation for røgforgiftning. 

Inden brandstedet blev forladt samledes ledelsen, brand, politi og AMK og gik hændelsen igennem. 

Efterfølgende holdt indsatsleder og holdleder en debrifing.  
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En dag med vind og vand i Vesthimmerland. 2. juledag startede med en lidt atypisk redning af en mand, som 
under renovering af sit hus på 1.sal havde pådraget sig en mulig diskusprolaps. Redderne havde lagt ham på 
en scoopbåre og havde forsøgt at få ham ned af husets trappe, men da huset var af ældre dato var trappen 
meget smal og stejl. På 1.sal var der kun et enkelt vindue som var bred nok til at vi kunne få listet båren ud 
gennem og ud på kurven på liften som så kunne tage ham ned til ambulanceredderne. 
 
Varsel om storm og stigende vand i Limfjorden får en større del virksomhedsejere og borgere til at ringe til 
beredskabet. Fra ca. kl. 14.00 til 19.00 bestod opgaven af at informere alle om, at der absolut ikke var nogen 
risiko for at der ville komme alarmerende høj vandstand i Løgstør eller andre steder langs Limfjorden i 
Vesthimmerlands Kommune. Prognoserne fra DMI lød på max. 133 cm over normal vandstand i Løgstør. Ved 
varslinger på 140 cm eller mere, sættes beredskabsplanen for Stormflod i værk.  
 
Vesthimmerlands Kommune havde dog trods prognoserne, flere steder i kommunen sat sikringer op de steder 
hvor der plejer at være problemer. Indsatsleder kørte rundt i kommunen for lige at sikre mig at alt var som 
det skulle være men omkring kl. 19.00 gik vinden i Nordvest og vandstanden begyndte at stige ret hurtigt og 
en del højere end DMI havde varslet. DMI kontaktede indsatslederen kl. ca. 19.30 for at oplyse at prognosen 
nu var ændret og at vandet ville stige til omkring 140 cm. De Frivillige i Vesthimmerland blev kontaktet og 
bedt om at komme og sætte gang i pumperne. Indsatsen var pt. ikke problematisk idet vandstanden lå 
omkringe 140 cm. Indsatslederen kunne således køre på en del eftersyn grundet væltede træer, ild i en elmast 
og lignende hændelser. Indsatsleder bliver løbende orienteret og pludselig kom meldingen om at nu hjalp 
pumperne ikke mere. Prognosen fra DMI løbende lød nu på en vandstand på 163 cm. over normen. 
Kombineret med vindretningen og hastigheden betød det en hel del vand i på den falske side at 
højvandsikringen., hvilket betød at Indsatslederen tilkaldte Beredskabsstyrelsen da denne havde et større 
pumpekapacitet. Efter et stykke tid kunne man se en tydelig faldende vandstand i gaderne.  
Vandstanden var herefter aftagende og omkring kl. 14.30 den 27. december var Beredskabsstyrelsen klar til at 
køre hjem til Thisted.  
Under hele seancen fik jeg hjælp til diverse opgaver fra KSN og Chefvagten som sad i Aalborg og havde det 
store overblik over stormens rasen. Den lokale Beredskabschef og Borgmester blev også orienteret hele 
natten igennem. 
 
Juleaften på motorvejen. Vagten juleaften plejer ikke at byde på det helt store ud. Men i år valgte vejrguderne 
at krydre aftenen med både kraftig hagl og meget glatte veje. Klokken 17.05 kommer der en melding om 
trafikuheld med fastklemte på motorvejen ved Støvring. Manskab og materiel afgår sammen med 
indsatsleder. Via vagcentralen får vi oplyst at vejbanerne er meget glatte. På vej til ulykkesstedet kører 
indsatsleder forbi 7 mindre ulykker. Alle steder holdes der for at sikre at der ikke er personskade, dette er der 
heldigvis ikke og indsatsleder når frem til Støvring. Her har man i mellemtiden fået den tilskadekomne ud og 
over i ambulancen, samt fjernet bilen fra vognbanen. 
Før vi er helt færdige får vi en ny melding, endnu et trafikuheld på motorvejen og mandskab kører straks til 
det nye uheld. Under denne redning vælger politiet at lukke motorvejen for at forhindre flere uheld og efter 
nogle timer på motorvejen lykkes det at få ryddet alle   vognbaner og brandvæsnets køretøjer kan kører hjem. 
Politiet vælger at holde patruljevogne på strækning for at holde farten nede, men efter et par timer 
derhjemme går det løs igen, idet folk nu skal jem fra juleaften og der mange steder er spejlglat. Dette giver 
nye meldinger om trafikuheld med fastklemte, alt i alt en travl aften med mange trafikuheld, heldigvis uden 
alvorlige personskader. 
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Frivillige - år til dato (opgjort per 31/12-16) 

Antal frivillige Nordjyllands Beredskab ialt 

267 
Nord Midt Vest Syd 

77 110 5 75 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

67 0 5 5 0 110 0 5 30 0 45 

Antal indsatser Nordjyllands Beredskab i alt 

26 
Nord Midt Vest Syd 

6 1 0 19 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

3 0 0 3 0 1 0 0 6 0 13 

Antal 

arrangementer 

Nordjyllands Beredskab ialt 

92 
Nord Midt Vest Syd 

27 40 0 25 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

25 0 0 2 0 40 0 0 8 0 17 

 

Særlige Indsatser/arrangementer: 

Klynge Syd 

På Vitskøl Kloster blev der i weekenden den 15 og 16 oktober afholdt Middelalderdage på Vitskøl Kloster med 

forventning om deltagelse på ca. 2000 – 3000 publikum og aktører pr. dag. 

En festlig weekend hvor de omkringliggende arealer var omdannet til en middelalderby med masser af 

aktiviteter. Udover at have godkendt arrangementet deltog Nordjyllands Beredskab med førstehjælpere. 

Af øvrige større arrangementer i klynge syd kan nævnes : 

Rebild festen – 2.000 -3.000 personer 

Made In Denmark – 80.000 personer 

Løgstør Open Air – 3.000 personer 

AMBU fest – 5000 personer 

USCar Camp – 3000 personer 

Sommercamp – 4000 personer 

 

Klynge Midt 

Der er i 2016 gennemført 2931 timers uddannelse, der fordeler sig på Indsats (Brand – Redning og 

redningshunde), Event (speciel udd.) og støttelinjen (forplejning-indkvartering-behandlerplads). Der er tillige 

gennemført overbygningen af behandlerpladsuddannelsen for 15 personer. 

 

Ud af de mange arrangementer der afvikles i Aalborg kommune er 35 events blevet understøttet af 

frivilligenheden. Der er i disse arrangementer et samlet deltagerantal på over 300 000 tusinde og dertil skal 

tillægges tilskuere. Der er samlet behandlet 2686 personer, tilkaldt 32 ambulancer og behandlet 34 opkald fra 

regionens AMK (akut medicinsk kommunikationscenter).  

 

De frivillige har i forbindelse med brand i bilskrot på Aalborg Havn udførte brandbekæmpelse og 

miljøhåndtering (opsamling af slukningsvand, tildækning af kloakdæksler), samt varetaget logistiske opgaver 

herunder, materiel supplering, etablering af mandskabsfaciliteter og forplejning.  
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Klynge Midt`s Ungdomsbrandkorps med 17 medlemmer har modtaget uddannelse i 732 timer af undervisere 

fra frivillig styrken og enkelte deltidsbrandmænd. Ungdomsbrandkorpset har understøttt diverse  

arrangementer hvor det har været muligt. 

 

Lokal Beredskabs Stab (LBS): 

 

Aktioner - år til dato (opgjort per 31/12 -16) 

Varslet Nordjyllands Beredskab ialt 

4 
Nord Midt Vest Syd 

    
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

           

Aktiveret Nordjyllands Beredskab ialt 

4 
Nord Midt Vest Syd 

    
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

           

 

Særlige Aktioner: 

SINE opdatering den 7. november. I løbet af oktober og starten af november 2016 blev der afholdt en række 

møder, hvor planen for en kommende opdatering af grundsystemet i SINE nettet blev planlagt. Møderne 

havde til formål at sikre at alle parter var informeret og havde lavet systemer og nødvendige nødprocedurer, 

som sikrede at det daglige beredskab ville kunne fungere, også i den periode hvor nettet var nede som følge 

af opdateringen. 

Af sikkerhedsmæssige grunde var datoen for opdateringen ikke kendt før kl. 09:00 på dagen hvor 

opdateringen skulle finde sted. Den 7. november kl. 09:00 blev vi alarmeret til at møde i den Lokale 

Beredskabs Stab (LBS) kl 16:00 og opdateringen ville finde sted hen over aftenen og natten, hvor LBS primært 

skulle fungerede som sikkerhed for at alle systemer og nødplaner blev iværksat og afprøvet. Ca. en gang hver 

halve time var der Videokonference mellem de nedsatte LBS’er og den Nationale Operative Stab (NOST). Disse 

møder havde til formål at sikre at de enkelte områder var klar og at det var forsvarligt at starte opdateringen i 

de enkelte politikredse. 

I Perioden 23:00 – 03:00 blev opdateringen gennemført ved at en eller to politikredse blev opdateret og var 

tilbage i funktion, inden man gik videre til det næste område. 

Opdateringen forløb stort set som planlagt og de enkelte vagtcentraler var – for de flestes vedkommende - 

kun uden forbindelse til nettet i ganske få minutter. Kl. ca. 05.00 blev LBS nedlagt og på dette tidspunkt var 

næsten alle systemer tilbage i normal drift. De vagtcentraler der ikke var tilbage på nettet i fuldt omfang 

kunne kommunikere med håndholdte terminaler (radioer) og teknikkerne var i gang med at genstarte disse 

systemer. Kl.09:00 var alt tilbage i almindelig drift og vi kunne se tilbage på en god og velforberedt proces 

afviklet på en god måde. 
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URD, mandag den 26. december. DMI forvarslede den 25. december at der kunne forventes storm med 

orkanstyrke i vindstødene hen over Nordjyllands den 26. december hen under aften og der skulle forventes at 

vare natten over. Samtidig blev det varslet om forhøjet vandstand. 

Om morgenen den 26. december, efter en drøftelse med Beredskabsstyrelsen Nordjylland, Nordjyllands Politi, 

Falck og chefvagten ved Nordjyllands Beredskab, blev det besluttet at nedsætte LBS (lokal beredskab stab) kl. 

16.00, da stormen forventes at ramme Nordjylland omkring kl. 18.00. Ligeledes aftalen chefvagten med 

chefen for vagtcentralen at denne bemander vagtcentralen og samtidig orienterer sig om, hvilke 

beredskabschefer der er hjemme i egen klynge, da der jo er tale om en helligdag. Alle chefer var tilgængelige. 

Kl. 12.00 indfinder chefvagten sig på egen vagtcentral og orienterer personalet om situationen og der 

udsendes SMS til alle borgmestre og kommunaldirektører om at LBS nedsættes kl. 16.00 

Da stormen rammer Nordjylland omkring kl. 18.00, startende på vestsiden og breder sig nord om Skagen til 

østkysten er alle myndigheder klar. De første meldinger om væltede træer, spærrede vej med viderer  

begynder at indløbe via. 112. Opgaverne videregives til rette myndigheder.  

Hen over aftenen observeredes der på vandstanden der ved 22 tiden nåede sit max. nogle steder op til 1,63 

meter over daglig vande. Det er tæt på hvad afværgeforanstaltningerne rundt omkring kan klare. Kun i Løgstør 

var der meldinger om problemer, i forbindelse med en vinddrejning midt på aftenen kom der overskylning fra 

bølger på afværgeforanstaltninger og de frivillige fra Vesthimmerland var indsat til pumpning og ved 

midnatstid fik de assistance fra beredskabsstyrelsen i Nordjylland. 

Skaderne der indløb handlede primært om væltede træer der spærrede vejene, skilte med videre der var i 

fare for at blæse ned, nedfaldne tagsten og væltede lysmaster der satte områder uden strøm i længere eller 

kortere tid, men elselskaberne omdirigerede strømmen. Alle veje blev successivt ryddet indenfor en time for 

at sikre trafikken, fareområder ved skilte, lysmaster og nedfaldne tagsten blev hurtigt afspærret for trafik og 

skaderne henstod til efter stormen. Omkring midnat aftog indmeldingerne om nye skader og stoppede helt 

omkring 00.30. Det kunne konstateres at stormen var i aftagene og vandstanden var faldende igen. Kl. 01:30 

nedlægges LBS igen da der på det tidspunkt kun er endnu ikke afsluttede opgaver i gang. 

LBS havde under stormen et stort overblik over situationen i Nordjylland, koordinerede indsatsen efter dialog 

med Nordjyllands Beredskabs og Falcks vagtcentral samt lokale ressourcer/myndigheder, som var drift- og 

disponerende enheder under stormen. 

Alt i alt må det konkluderes at URD forløb uden de stor udfordringer takket være alles indsats, der skete kun 

materielle skader, ingen personer var på noget tidspunkt i fare, eller i risiko for at blive evakueret. Men det 

bør også nævnes at URD ikke er en af de største storme der er oplevet gennem tiderne. I tidsrummet 18:00 til 

01:30 ”loggede” LBS 82 hændelser i forbindelse med stormen, som blev løst af Nordjyllands Beredskab. 

Borgmestre og kommunaldirektører blev løbende orienteret om situationen via SMS 

 

 


