Nordjyllands Beredskab

Statusrapport
April 2017

Øvelse ved Musikkens Hus i Aalborg
Fotograf: René Schütze

www.nordjyllandsberedskab.dk

Tema: Usædvanlige hændelser
De fleste beredskabsmæssige hændelser i Nordjylland er forholdsvis ukomplicerede og klares
i det daglige af et lille mandskab. 5 -10 % er mere komplicerede og kræver en større indsats
af både mandskab, materiel og ledelse. For eksempel orkaner eller stormflod. Enkelte
hændelser er af helt usædvanlig karakter, forekommer sjældent og er meget komplekse,
eksempelvis terrorangreb.
Det er ikke ofte, at man kommer ud for en usædvanlig hændelse, som berører flere
kommuner eller flere myndigheder. Derfor er det reelle erfaringsgrundlag med den praktiske
varetagelse af en usædvanlig hændelse heller ikke så stort, som man kunne ønske det.
Det betyder, at Nordjyllands Beredskab øver ofte og på alle niveauer. Lige fra den daglige
øvelse hos brandmændene til stort tilrettelagte øvelser, som involverer flere myndigheder.
Herefter var det vagtcentralens opgave at
alarmere mandskabet, som ved, at der
findes en lokal beredskabsplan for netop
Tulip. En af opgaverne undervejs i øvelsen
var, at vores indsatsleder skulle ringe 1-1-2
og alarmere AMK (Akut Medicinsk
Koordinering). Undervejs i øvelsen løb der
meldinger ind, som på forhånd var
planlagt. En person i bygningen ved siden
af ringede 1-1-2 og fortalte, at folk gik i
panik og senere blev det meldt, at der var
mange tilskadekomne med knoglebrud og
faldskader.

Øvelse Tordenskjold
Nordjyllands Beredskab øver hele tiden
enkelthændelser, eksempelvis
kemikalieudslip på en lokal virksomhed eller
redning på vand sammen eller lokalt ude i
klyngerne. Flere gange om året er
Nordjyllands Beredskab dog aktive i
øvelser, hvor flere myndigheder deltager.
Blandt andet Øvelse Tordenskjold, som er
en øvelse, der arrangeres af Beredskabsstyrelsen og har til formål at afprøve og
vurdere beredskabskomponenterne (i
dette tilfælde Nordjyllands Politi, Region
Nordjylland, Beredskabsstyrelsen,
Hjemmeværnet og Nordjyllands
Beredskab) og deres samlede indsats.

Under øvelsen testede Nordjyllands
Beredskab blandt andet kommunikationen
mellem indsatsledere og KST
(kommandostade). Alle øvelser evalueres
efterfølgende, mens de stadig er friske i
erindring. I evalueringen behandles alt fra
manglende kommunikation mellem
vagtcentralen og brandfolk, fejl og
mangler ved materiel til afprøvning af nye
metoder og udstyr. For eksempel blev
livestreaming af video direkte fra
skadestedet afprøvet ved denne øvelse.

Ammoniakudslip på Tulip
Tordenskjold-øvelserne skifter
øvelsesscenarium fra gang til gang. Den
14. marts i år foregik øvelsen på Tulip i
Aalborg. Øvelsen var en CBRNE-ulykke
(CBRNE står for Kemisk, Biologisk,
Radiologisk, Nukleart og Eksplosivt
beredskab). Det konkrete formål med
øvelsen var at afprøve en møde- og
indsatsplan, som Nordjyllands Politi og
Nordjyllands Beredskab har udarbejdet for
Tulip, som er en risikovirksomhed.
Udgangspunktet for øvelsen var et defekt
rør på et ammoniakanlæg. Anlægget har
gasdetektering, hvilket betyder, at
vagtcentralen ved Nordjyllands Beredskab
automatisk alarmeres, hvis der er et udslip
af gas.

Terrorangreb
ved Musikkens Hus
En anden type større CBRNE-øvelser
involverer Nordjyllands Beredskabs
operative stab (NOBR OS) og den lokale
beredskabsstab (LBS).
4. april i år var der en lokal terrorøvelse i
Aalborg, som indeholdt alle elementer og
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2 brandfolk udøver førstehjælp på en tilskadekommen under terror-øvelsen.
Fotograf: René Schütze

og en giftig væske af en art. Han bliver
opdaget, går i panik, taber væsken, skyder
og tager flugten. Undervejs bliver mange
syge af giften, nogle dræbt, en del såret,
nogle falder i vandet, panikken spreder sig
og på et tidspunkt finder der flere
eksplosioner sted.

involverede alt fra Nordjyllands Beredskab
og Nordjyllands Politi til sundhedsmyndighederne og EOD (Hærens Ammunitionsrydningstjeneste).
Øvelsen var planlagt af Rigspolitiet og
skulle afprøve kompleksiteten i terrorberedskabet. Ét element var at øve
kommunikationen mellem redningsberedskab, politi og sundhedsmyndighederne. Et andet var at teste ledelsen på
strategisk niveau i denne type hændelser.
Internt i Nordjyllands Beredskab blev der
mulighed for at afprøve den kommende
operative ledelsesstruktur.

Øvelsen skulle være så realistisk som muligt
og foregik on location ved Musikkens Hus.
Realismen i øvelsen, som involverede en
del figuranter, gjorde, at Nordjyllands
Beredskab kunne teste det operative
niveau. En udfordring ved en terrorøvelse
som denne er, at offentligheden først
varsles, når øvelsen går i gang, ligesom
deltagerne i øvelsen heller ikke ved, hvad
der kommer til at ske.

“En meget lærerig øvelse, hvor vi blev
bevidste om nogle af de elementer, som vi
i forvejen var usikre på og nu vil evaluere
på” fortæller Per Højriis Vedsted, som var
øvelsesleder fra Nordjyllands Beredskab.

Test af det landsdækkende
katastrofeberedskab
Til efteråret vil de erfaringer, som
Nordjyllands Beredskab har opnået under
lokale forhold blive afprøvet, når den store
landsdækkende øvelse, KRISØV 2017, går
af stablen. KRISØV er en landsdækkende
krisestyringsøvelse, som finder sted hvert
andet år.

Øvelsesscenarium
Øvelsen tog sit udgangspunkt i et
kontroversielt foredrag, der bliver afholdt i
Musikkens Hus med en masse unge
skoleelever som tilhørere. En terrorist har
sneget sig ind til foredraget med en pistol
4

”Øvelsen aktiverer det landsdækkende
katastrofeberedskab og skal teste vores
evne til at opretholde og videreføre
samfundskritiske funktioner i en situation,
hvor disse trues. Øvelsen skal danne
grundlag for at styrke varetagelsen af
kerneopgaverne i krisestyringen, herunder
at afprøve om rolle- og ansvarsfordeling,
planer, procedurer og samarbejdsrelationer fungerer efter hensigten”
(Kilde: Beredskabsstyrelsen)

Sikring af Kulturmødet Mors
I forbindelse med politiets øgede fokus på
terror ved større arrangementer har
Nordjyllands Beredskab været i dialog med
Morsø Kommune om sikkerheden ved det
årlige Kulturmødet Mors. Morsø Kommune
har i den forbindelse udarbejdet en
projektopgave for 2 studerende fra
Katastrofe- og risikomanageruddannelsen
på Metropol. Projektopgaven skal gerne
munde ud i en færdig sikkerhedsplan for
Kulturmødet, som kan danne grundlag for
politiets godkendelse af arrangementet.

Øvelser er nødvendige og derfor øves der
ofte. Alle de erfaringer man får gennem
øvelser, uanset om det drejer sig om de
små daglige øvelser eller regionale
kriseøvelser, har alle en funktion, som
forhåbentlig vil gå op i en højere enhed,
den dag en større hændelse indtræffer.

En sikkerhedsplan vil indeholde en
detaljeret beskrivelse af selve
arrangementet, en systematisk vurdering af
de risici, der er forbundet med Kulturmødet
og endelig en meget konkret
Beredskabsplan for håndtering af
hændelser i forbindelse med
arrangementet. Nordjyllands Beredskab
bidrager til planen med faglig bistand og
har interesse i den endelige sikkerhedsplan,
da den vil indeholde det materiale, der
skal ligge til grund for myndighedsbehandlingen. Formålet med planen er at
klæde arrangørerne og de mange
hjælpere ved Kulturmødet på til at kunne
forebygge og afhjælpe hændelser.

Terrorøvelse ved Musikkens Hus
Foto: René Schütze
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har en fælles forståelse for, hvordan
sikkerhedsniveaet bliver opfyldt.

Hurtigere
sagsbehandling på byggesager med forhåndsdialog

En yderligere dimension ved
forhåndsdialogen er, at Nordjyllands
Beredskab kan bidrage med stor viden om
brandmateriel og muligheder for redning
og slukning. På denne måde er
mulighederne for en efterfølgende
operativ indsats også afklaret, når
byggeriet står færdigt.

Ved større og komplicerede byggerier,
benytter de brandtekniske rådgivere sig af
en såkaldt forhåndsdialog med
bygherrerne. Forhåndsdialogen begynder
så tidligt som muligt i byggeprocessen og
er et vigtigt og brugbart redskab for
sagsbehandlerne. Med forhåndsdialogen
skabes et godt samarbejde med
Nordjyllands Beredskabs samarbejdspartnere, hvilket er til gavn for et godt og
sikkert byggeri for borgerne.

Kortere sagsbehandling
Forhåndsdialogen gør behandlingen af
den enkelte byggesag mere effektiv, da
de brandtekniske byggesagsbehandlere
allerede kender til byggesagen, når den
lander på deres bord. Dette er i høj grad
med til at reducere sagsbehandlingstiden.

I den daglige omgang med bygherrer og
deres rådgivere (ingeniører, arkitekter,
entreprenører med flere) opfordrer
sagsbehandlerne altid til, at man afholder
en forhåndsdialog med Nordjyllands
Beredskab i forbindelse med kommende,
komplekse byggeprojekter.

”Vi oplever, at byggeprojekter som har
haft en indledende forhåndsdialog får en
meget mere smidig sagsbehandling, som
er hensigtsmæssig for den enkelte
bygherres økonomi og tidsplan” fortæller
Troels Søgaard Sørensen, som er
beredskabsinspektør.

Forhåndsdialogen er beskrevet i
Bygningsreglementet, afsnit 1.9, og har til
formål at afklare rammerne for et
byggeprojekt.
Kigger man særskilt på de brandmæssige
forhold anbefaler Nordjyllands Beredskab i
høj grad en forhåndsdialog, da det udover
at være til gavn for det færdige byggeprojekt også er til stor gavn for det videre
myndighedsarbejde.
I forhåndsdialogen afstemmer man
sikkerhedsniveauet med de lovmæssige
krav og kvalitetssikrer dermed det endelige
myndighedsprojekt, som ligger til grund for
byggetilladelsen.

Fælles forståelse
for sikkerhedsniveau
I byggeprojekter er der ofte tale om en
konkret vurdering eller tolkning af
sikkerhedsniveauet, da man arbejder med
funktionsbaserede brandkrav. Det betyder,
at de brandtekniske rådgivere og
bygherrens rådgivere kan tolke kravene på
forskellig vis. Forhåndsdialogen sikrer, at alle



Der har været afholdt
forhåndsdialog om etablering af et
nyt hjælpemiddeldepot for
Mariagerfjord Kommune i Hadsund.



Der har været afholdt indledende
drøftelser om opførelse af en
børnehave i Assens.



Der har været afholdt formøde med
Vesthimmerlands Kommune og
rådgivere om byggeriet af 40
socialpsykiatriske boliger på den
tidligere kvægauktionsgrund i Aars.



Der er blevet afholdt forhåndsdialogmøder om genopførelsen af
Svinkløv Badehotel.

Udover de mere formaliserede
forhåndsdialoger gennemgår Nordjyllands
Beredskab løbende igangværende
byggesager med de kommunale
byggesagsbehandlere eller med rådgivere
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og bygherrer. I Morsø Kommune holder
man eksempelvis et ugentligt møde om
byggesager og andre steder er der blevet
brugt ekstra tid på at gennemgå vores
fælles samarbejdsaftale med de
kommunale sagsbehandlere.

eksempel vist sig i en byggesag i Aars. Her
påtænker man at bygge et højhus på 8
etager på hjørnet af Himmerlandsgade og
Søndergade. Udfordringen er, at
lifttenderen, som står på brandstationen i
Aars, sandsynligvis ikke kan nå op og redde
personer ud fra den øverste etage.
Nærmeste stigevogn skal derfor hentes fra
Station Aalborg.

Brandmæssige udfordringer
ved højhusbyggerier
”Der bliver bygget flere og flere højhuse i
Skandinavien, men vores kendskab til
brandsikkerhed i højhusbyggerier er ikke
fulgt helt med.”

Interessen for højhusbyggeri er også
kommet til Frederikshavn, hvor Nordjyllands
Beredskab er i dialog med bygherre og
rådgivere om opførelsen af et 13etagers
højhus ved Palmestranden i Frederikshavn
by.

Det var hovedkonklusionen på et
symposium om brandsikkerhed i højhuse,
som blev afholdt i København i marts. To af
Nordjyllands Beredskabs byggesagsbehandlere var med på symposiet, som
blev arrangeret af Council on Tall Buildings
and Urban Habitat (CTBUH)

Fokus på
risikovirksomhedernes
eksterne beredskabsplaner
Nordjyllands Beredskab har i samarbejde
med Nordjyllands Politi udarbejdet en
række nye beredskabsplaner for
risikovirksomheder. Baggrunden for dette er
det nye Serveso III direktiv, der blev
implementeret i dansk lovgivning 1. maj
2016 i form af bekendtgørelse 372 (kaldet
Risikobekendtgørelsen).
Den nye bekendtgørelse har blandt andet
bevirket, at beredskabsplanerne
udarbejdes på initiativ af politiet, som har
fået en større rolle i planerne på grund af
den øgede fokus på terror. De nye
eksterne beredskabsplaner er offentliggjort
på Nordjyllands Politis hjemmeside.

”Risikoen er højere i høje bygninger, og de
nordiske lande mangler stadig erfaring
inden for brandsikkerhed her” fortalte
Michael Strömberg, som er forsker på
Research Institute of Sweden. Direktør fra
Beredskab Øst, Rasmus Storegaard var
enig: ”Der er ingen faste danske
standarder for brandpaneler,
brandelevatorer, stigrør kapacitet og
andre vigtige ting. Der er ingen
obligatoriske regler for brandsikkerhed i
bygninger over 45 meter. Det er en reel
udfordring – især fordi brandfolk er vant til
at få overblik over situationen fra jorden.
Det kan du ikke på samme måde, hvis du
står foran et højhus. ”

Højhuse på vej
i Aars og Frederikshavn

Øvelsen på Tulip, som er en af
risikovirksomhederne i Aalborg Kommune,
havde netop som formål at afprøve deres
beredskabsplan i samarbejde med
myndighederne.

I Nordjylland bliver der bygget stadig flere
højhuse, så derfor er det også vigtigt for
Nordjyllands Beredskab, at man hele tiden
er opdateret med den nyeste viden og får
inspiration fra andre steder, hvor man har
mere erfaring med at bygge højhuse og
slukke brand i dem.

Der har i perioden været afholdt
sagsbehandlingsmøder om i alt 6
eksisterende risikovirksomheder i Aalborg
Kommune. Der har været afholdt møder
om 2 nye risikovirksomheder, nemlig LNG
Hirtshals og LNG Frederikshavn.

En af udfordringerne i Nordjyllands
Beredskab i forhold til højhusbyggeri har for
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Arrangementer

Skærpede krav giver udfordringer

Det er højsæson for udendørs koncerter og
festivaler og der kommer mange
anmeldelser om arrangementer, der skal
afholdes i det nordjyske.

Skærpede krav til midlertidig overnatning
har skabt udfordringer for Morsø
Påskestævne, hvor arrangørerne har fået
svært ved at finde overnatningssteder nok
til de 144 tilmeldte håndboldhold.
Myndighedsafdelingen ved Nordjyllands
Beredskab indgik et samarbejde med
arrangøren i kampen om at finde
tilstrækkelige sovepladser og gennemgik
de muligheder, der er i området.
Udfordringen var, at de valgte lokalers 1.
sal ikke længere kan anvendes til
overnatning. Det lykkedes dog at finde
godkendt overnatning til alle hold denne
gang.

Inden en udendørs koncert eller festival
kan afholdes, så skal den anmeldes. Det
kan der være flere grunde til: Forskellige
myndigheder skal orienterers om, at der
afholdes et arrangement, der skal måske
gives tilladelse til at afholde arrangementet
eller til en midlertidig overnatning. Der skal
tages højde for forskellige forhold omkring
arrangementet. Det kan eksempelvis være
byggereglementet, som stiller krav til
konstruktions- og brandforhold i forhold til
opstilling af større telte.

Konsekvensen er, at der fremadrettet bliver
lavet en oversigt over antal mulige
overnatningspladser i godkendte lokaler. Til
glæde og gavn for fremtidige
arrangementer i Morsø Kommune.

Når man anmelder et arrangement
foregår det til kommunens
byggemyndighed, som sørger for at
involvere Nordjyllands Beredskab i den
videre sagsbehandling.

Thy Rock har plads
til næsten 12.000 personer

15.000 overnatninger
til DGI Stævne

Arrangørerne af Thy Rock 2017 er nu klar til
at tage imod de tilladte 11.500 mennesker,
når koncerten i år bliver afholdt for 18.
gang 23.-24. juni på Dyrskuepladsen i
Thisted. De brandmæssige foranstaltninger
er gennemgået uden anmærkninger.
Ved et arrangement som dette
gennemgår man blandt andet flugtveje,
brandmateriel, opstilling af telte og
lignende.
“Thy Rock er et meget professionelt
arrangement, hvilket også betyder, at
deres bereskabsplaner er gennemarbejdede. Det gør vores arbejde forud for
arrangementet en del nemmere” fortæller
Thomas Brodersen, som er beredskabsinspektør.
Når arrangementet starter i juni syner
Nordjyllands Beredskab pladsen igen ved
en endelig gennemgang. Her briefes vi
blandt andre politi og samarittere.

Myndighedsbehandlingen i forbindelse
med DGI2017 i Aalborg til sommer er
startet. Skoler og institutioner skal anvendes
til midlertidig overnatning og det
forventede antal sovende gæster på de
35 overnatningssteder vil være ca. 15.000
personer.
Der er ansøgt om godkendelse af 15
overnatningssteder efter Driftsmæssige
forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner,
forsamlingslokaler, undervisningslokaler,
dagsinstitutioner og butikker.
I de driftsmæssige forskrifter tager man
blandt andet højde for, at flugtveje og
belysning er i orden, at branddørene
fungerer og så videre.
Herudover er der søgt om godkendelse af
20 overnatningssteder, der skal
sagsbehandles efter bygningsreglementets
bestemmelser. Bygningsreglementet
omhandler opstilling af transportable
konstruktioner, som festival- og
campingtelte.
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Arrangørerne havde
styr på LAN-patyet i Aars

flugtvejene i soveafdelingen er holdt fri,
hvis der nu skulle opstå en kritisk situation
midt om natten. Arrangørerne havde med
tape på gulvet markeret, hvor deltagerne
måtte sove i overensstemmelse med den
belægningsplan, som Nordjyllands
Beredskab havde godkendt.
”Desuden var det et krav fra vores side, at
der var en vågen vagt til stede i
soveafdelingen, for at sikre at planen blev
overholdt”, fortæller Palle Olesen,
beredskabsinspektør i Nordjyllands
Beredskab.
Overordnet set var det et godt
arrangement, hvor arrangørerne havde
styr på deres planer.

En gruppe initiativrige forældre arrange
rede LAN-party den 6.-8. januar 2017 i
Messecenter Vesthimmerland i Aars.
Der deltog 500 personer, som skulle
overnatte. Der blev derfor indrettet særlige
soveafsnit. Ønsket er, at arrangementet
bliver en årligt tilbagevendende
begivenhed med et stigende antal
deltagere.
Arrangørerne skulle på forhånd indsende
en pladsfordelingsplan, så man kunne se,
at flugtvejene i hallen blev holdt fri.
Da man ønskede at lave et soveafsnit i den
ene ende af hallen, hvor LAN-partyet blev
afholdt, skulle der også udarbejdes en
belægningsplan. Denne sikrer, at

Der var rejsegilde på den nye beredsskabs- og materielgård
i Haverslev i marts måned
Foto: Ole Jensen, Nordjyske.
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omkuld ved slaget, men opholdt sig
heldigvis ved siden af et spisebord, som
tog det største slag. Hans kollegaer var
hurtige, fik løftet loftet væk og fik ham
undersøgt. Brandmanden havde store
smerter i ryggen og en ambulance blev
tilkaldt.

Brandmand kom
svært til skade under indsats
Selvom brandfolk næsten har samme
heltestatus som Superman og andre
superhelte fra tegneserieverdenen, så kan
de godt få skader. Uanset hvilke
sikkerhedsmæssige tiltag man gør sig, så
kan der ofte opstå uforudsigelige
arbejdsbetingelser og situationer, når
Nordjyllands Beredskab rykker ud.

Han blev kørt til Thisted Sygehus, hvor en
scanning viste, at han havde to brud på
rygsøjlen. Det ene var et stabilt brud og det
andet krævede en operation på Aalborg
Universitetshospital. Operationen gik
heldigvis godt og knap to uger efter
ulykken kom han hjem og i gang med et
genoptræningsforløb. Det er endnu uvist
om brandmanden vil få varige mén af sine
skader.

En realitet man måtte se i øjnene ved
indsatsen den 18. marts, da vagtcentralen
sendte besked til Station Hurup om, at der
var brand i et hus.
Mandskabet blev sendt afsted og flere
informationer fra anmelder om, at
situationen var tilspidset og at det drejede
sig om et bjælkehus, fik indsatsleder til at
ringe om assistance fra Station Thisted, der
var det nærmeste brandstation.

For hver indsats man deltager i, får man ny
læring og bliver klogere på, hvordan man
undgår, at ulykker sker, når der skal reddes
liv og værdier.
Ved denne indsats har en erfaring været,
at bygningskonstruktioner med mere end
ét lag loftsplader fremover bør være et
fokuspunkt. Især fordi det ikke på forhånd
er muligt at vide, hvordan konstruktionens
materialer er monteret og fastgjort.

I dette tilfælde havde en dekoration med
et fyrfadslys fået fat i noget pynt og
branden havde spredt sig til husets
vægpaneler, som var af træ.
Når en indsatsleder ankommer til et
skadested tages der først bestik af
situationen. Her tager vedkommende
taktiske og tekniske beslutninger med
hovedvægt på mandskabets sikkerhed,
inden førsteindsatsen går i gang.
Førsteindsatsen består i at begrænse
brandspredning og dæmpe branden, så
der bliver sigtbarhed i huset. Herefter kan
den endelige indsats gå i gang med at få
slukket branden.

Efter hændelsen er der afholdt opfølgende
møder og samtaler med de brandmænd,
der deltog i indsatsen. Her forsøger man at
danne sig et overblik over, om man kunne
have gjort noget anderledes.
I Nordjyllands Beredskab skal
brandmændene have de bedste
arbejdsbetingelser, når de bliver sendt ud
på indsats, så deres familie og venner kan
få dem trygt og sikkert hjem igen.

Mandskabet arbejdede med at begrænse
brandens omfang i bjælkehuset. Et hold gik
i gang med at rive vægbeklædning ned
for at efterslukke på nederste etage.
Samtidig arbejdede et hold på 1. sal med
at løsne loftspaneler.
Efterslukningen var med andre ord godt i
gang, da uheldet skete. Et større stykke
loftspanel løsnede sig, faldt 5 meter ned,
ramte først et gelænder og herefter en
brandmand. Brandmanden blev væltet
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Ved at benytte samme metodik på
evalueringer af indsatser og øvelser i hele
Nordjyllands Beredskab sikrer man sig, at
de læringspunkter der opnås under
evalueringerne bliver samlet op og på sigt
kan føre til konkrete løsninger.

Evaluering af indsatser i
Nordjyllands Bereskab
På samme måde som man øver sig på
fremtidige indsatser, evalueres de
indsatser, som Nordjyllands Beredskab har
været involveret i.
Tirsdag den 4. april var det meste af
Nordjyllands Beredskabs indsatsledergruppe og chefgruppe samlet i Hobro
Idrætscenter. På mødet blev 3 indsatser
evalueret med fokus på emnet ydre og
indre ledelse på et skadested.

Et af de punkter der blev taget op på
mødet var dokumentation på skadestedet.
Hvordan sikrer indsatsleder sig helt praktisk
et situationsbillede ved første møde med
skadestedet? Er det for eksempel nok at
tage et billlede med en mobiltelefon og
lægge det ved rapporten?

Der er som sådan ikke noget nyt i, at man
evaluerer på indsatser. Det har
beredskaberne altid gjort, men på hver sin
måde.
"I øjeblikket mangler vi et fælles
begrebssæt i Nordjyllands Beredskab. Vi
bliver nødt til at tale ud fra det samme
billede" understregede Per Vedsted på
mødet.

Indtil videre er der blevet afholdt i alt 2
større evalueringsmøder for den operative
ledelse i Nordjyllands Beredskab.
Udover den mere formaliserede evaluering
på møderne har evalueringsmøderne også
sigte på det sociale, på netværk og til
formål at dele viden på tværs af
Nordjyllands Beredskab.
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Byggesager i Nordjyllands Beredskab
(OPGJORT 27.03.2017)
Byggelov BR10

Beredskabslov

Aktive anlæg

Risikovirksomheder

kap. 5

Tekniske forskrifter

Nye ABA/AVS anlæg

Risikomyndigheder
sagsbehandlingsmøder

Frederikshavn

16

3

2

1

Hjørring

31

7

1

1

Brønderslev

11

3

1

0

Jammerbugt

1

1

1

0

Læsø

4

2

0

0

Aalborg

54

4

5

9

Morsø

10

0

3

0

Thisted

13

0

0

0

Mariagerfjord

8

2

2

0

Rebild

7

0

1

0

Vesthimmerland

13

1

1

0

168

23

17

11

Nordjyllands
Beredskab i alt

Kontrolsyn
(OPGJORT 27.03.2017)
Brandsyn

Fyrværkeri

Risikovirksomheder

i henhold til
brandsynsbekendtgørelsen

i henhold til
Fyrværkerilovgivning

Inspektion
i henhold til
Sevesodirektiv

Frederikshavn

76

0

0

0

Hjørring

18

0

0

0

Brønderslev

0

0

0

0

154

0

0

0

Læsø

4

0

0

0

Aalborg

*

0

Morsø

5

0

0

*

Thisted

37

0

0

*

Mariagerfjord

40

0

0

*

Rebild

27

0

0

0

Vesthimmerland

33

0

0

0

394

0

0

0

Jammerbugt

Nordjyllands
Beredskab i alt

Forbud &
anmeldelser

*

* Det har ikke været muligt at trække de nødvendige oplysninger ud af brandsynsprogrammet,
da programmet er under revidering. Det forventes at være færdigt inden næste
statusrapport.
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Lejlighedstilladelser
(OPGJORT 27.03.2017)
Arrangementer

Midlertidig overnatning

Frederikshavn

7

25

Hjørring

6

21

Brønderslev

5

7

Jammerbugt

1

20

Læsø

0

0

Aalborg

10

34

Morsø

2

3

Thisted

4

4

Mariagerfjord

0

21

Rebild

7

13

Vesthimmerland

5

7

47

155

Nordjyllands Beredskab i alt

Fyrværkerisager i Nordjyllands Beredskab
(OPGJORT 27.03.2017)
Fest- og scenefyrværkeri

Opbevaring

Salg & opbevaring

Frederikshavn

0

0

0

Hjørring

0

0

0

Brønderslev

1

1

0

Jammerbugt

0

0

0

Læsø

0

1

0

Aalborg

7

0

0

Morsø

0

0

0

Thisted

0

0

0

Mariagerfjord

1

0

0

Rebild

0

0

0

Vesthimmerland

3

1

0

12

3

0

Nordjyllands
Beredskab i alt
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Indsatser i Nordjyllands Beredskab
(OPGJORT 27.03.2017)

231

329
121

168

92
210
354
Brand

Blinde ABA

Redning

Miljø

Andet

Frederikshavn

33

45

0

1

8

Hjørring

46

32

5

2

1

Brønderslev

16

25

7

2

1

Jammerbugt

19

6

6

6

2

Læsø

0

2

0

0

0

Aalborg

70

92

14

19

13

Morsø

6

4

2

0

2

Thisted

28

2

4

2

7

Mariagerfjord

21

8

4

8

7

Rebild

16

7

4

1

3

Vesthimmerland

29

19

6

6

8

284

242

52

47

52

Nordjyllands Beredskab i alt
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Frivillige i Nordjyllands Beredskab
(OPGJORT 27.03.2017)
Antal frivillige

Antal indsatser

Antal
arrangementer

Frederikshavn

76

1

2

Hjørring

0

0

0

Brønderslev

5

0

0

Jammerbugt

5

0

1

Læsø

0

0

0

Aalborg

93

0

4

Morsø

0

0

0

Thisted

5

0

0

Mariagerfjord

31

1

0

Rebild

0

0

0

Vesthimmerland

43

4

0

258

6

7
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Aktioner i Nordjyllands Beredskab
Varslet
Frederikshavn
Hjørring
Brønderslev
Jammerbugt
Læsø
Aalborg
Morsø
Thisted
Mariagerfjord
Rebild
Vesthimmerland
Nordjyllands Beredskab i alt
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Aktiveret

