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Myndighed: 

 

Byggesager - år til dato (opgjort per 14/10-16) 

Byggelov 
BR10 kap. 5 

Nordjyllands Beredskab ialt 

414 
Nord Midt Vest Syd 

127 146 71 70 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

56 34 10 20 7 146 7 64 25 26 19 

Beredskabs-

lov 
tekniske forskrifter 

Nordjyllands Beredskab ialt 

77 
Nord Midt Vest Syd 

25 17 3 32 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

6 3 12 2 2 17 1 2 22 6 4 

Aktive anlæg 
nye ABS/AVS anlæg 

Nordjyllands Beredskab ialt 

62 
Nord Midt Vest Syd 

23 35 1 3 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

6 10 0 6 1 35 0 1 0 0 3 

Risikovirk-

somheder. 
Risikomyndigheder 

sagsbehandlingsmøder 

Nordjyllands Beredskab ialt 

6 
Nord Midt Vest Syd 

1 4 0 1 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1 

 

Kontrolsyn - år til dato (opgjort per 14/10-16) 

Brandsyn 
iht. 

brandsynsbekendtgørelsen 

Nordjyllands Beredskab ialt 

2756 
Nord Midt Vest Syd 

1322 712 298 424 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

446 241 138 457 40 712 61 237 168 80 176 

Fyrværkeri 
iht. Fyrværkerilovgivning 

 

Nordjyllands Beredskab ialt 

1 
Nord Midt Vest Syd 

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

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Risikovirk-

somheder 
Inspektion iht. 

Sevesodirektiv 

 

Nordjyllands Beredskab ialt 

5 
Nord Midt Vest Syd 

2 3 0 0 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Forbud og 

anmeldelser 

Nordjyllands Beredskab ialt 

1 
Nord Midt Vest Syd 

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

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

 

Lejlighedstilladelser - år til dato (opgjort per 14/10-16) 

Arrangementer Nordjyllands Beredskab ialt 

279 
Nord Midt Vest Syd 

112 64 37 66 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

43 27 13 20 9 64 10 27 40 11 15 

Midlertidig 

overnatning 

Nordjyllands Beredskab ialt 

450 
Nord Midt Vest Syd 

129 156 28 137 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

46 32 11 37 3 156 6 22 40 29 68 

 

Fyrværkerisager - år til dato (opgjort per 14/10-16) 

Fest- og 

scenefyrværkeri 

Nordjyllands Beredskab ialt 

88 
Nord Midt Vest Syd 

34 30 11 13 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

10 4 16 4 0 30 4 7 6 2 5 

Opbevaring 
- helårs 

Nordjyllands Beredskab ialt 

3 
Nord Midt Vest Syd 

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

0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Salg og 

opbevaring 
- Nytår 

Nordjyllands Beredskab ialt 

45 
Nord Midt Vest Syd 

23 14 3 5 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

4 4 11 4 0 14 3 0 1 2 2 

 

Særlige byggesager/kontrolsyn/lejlighedstilladelser/fyrværkerisager: 

Generelt: 

Fyrværkeri: 

Nordjyllands Beredskab deltog i et Temamøde i regi af Sikkerhedsstyrelsen den 12. oktober forud for sæsonen 

starter med salg og opbevaring af konsumfyrværkeri. 

Der gælder en lovgivning på området, hvis hovedsigte er et acceptabelt sikkerhedsniveau. Der er dog på flere 

områder, forskellige måder at opnå et sådan sikkerhedsniveau på. Her er det den lokale 

beredskabsmyndighed, der skal afgøre om en ansøgers ønske kan imødegås.  

Nordjyllands Beredskab vil sikre at sagsområdet håndteres ens i de 11 hjemkommuner, hvorfor vi nu vil 

udarbejde et skrift med ”Best Practice” på de berørte områder. Når dette skrift er gennemarbejdet vil vi gøre 

det tilgængelig for branchen på vores hjemmeside.  
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Vi vil også være lydhøre overfor detailleddets innovation og præsenteres vi for nye måder at gøre ting på, vil vi 

lave en sikkerhedsvurdering og udrulle den i hele Nordjylland. 

I øvrigt anvender vi på andet år ”Egenkontrolskemaer” som vi sender ud til ansøger som et tilbud, der kan 

lette deres arbejde på det sikkerhedsmæssige område. 

 

Bygningsreglementet: 

Nye regler: 

Regeringen har med udspillet ”Vækst og Udvikling i hele Danmark” lagt op til, at brandreguleringen i Danmark 

skal gøres enklere, herunder at reguleringen skal tilpasses vores nabolande. Til det formål er der pr. 1. juli 

2016 flyttet en række brandkrav til højlagre og lignende industri- og lagerbygninger fra 

beredskabslovgivningen til byggeloven. Nordjyllands Beredskab har på den baggrund tilrettet det aktuelle 

grundlag i samarbejdsaftale mellem byggemyndigheden i de 11 kommuner og Nordjyllands Beredskab. 

 

Brandsyn:  

Nye regler: 

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. 

Lejlighedstilladelser: 

Nye regler: 

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

campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet 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 lige kom op til ferieperioden og samtidig med, at den trådte i kraft 1. juli 2016, var der brug 

for dialog med kommunerne for at sikre hvem der nu gør hvad. Der skal fortsat foretages brandsyn af 

forsamlingstelte, camping- festival- og salgsområder med hjemmel i beredskabslovgivningen og 

brandsynsbekendtgørelsen.  
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Klynge Midt: 

Lejlighedstilladelser: 

Øvelse Night Hawk 2016 blev afholdt i ugerne 38, 39 og 40 og er et arrangement, lidt ud over det normale da 

øvelsen var for specialstyrkerne. Øvelsen blev afholdt på Flyvestation Aalborg, hvor der skulle indrettes 

midlertidig camping samt tilhørende forsamlingstelte. En del udenlandske enheder deltog og de var alle en del 

af de respektive nationale AKS beredskaber. Cirka 1200 soldater deltog i øvelsesugerne 38, 39 og 40. 

Der arbejdes fortsat på sagsbehandlingen af DGI Landstævnet 2017 i Aalborg. 

 

Risikovirksomheder: 

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

virksomheder. 

 Aalborg Fyrværkerifabrik A/S, er en ny kolonne 3 (stort oplag af farlige stoffer) virksomhed der ønskes 

etableret ved Nørkæret, 9220 Aalborg Øst, på arealer der udlejes af Aalborg Havn A/S. Virksomheden 

producerer ikke fyrværkeri, men påtænker opførelse 24 stk. bygninger med et samlet oplag af 

maksimalt 590 tons Nem (netto eksplosiv masse). 

 Nordjyllandsværket A/S, møde afholdt vedr. afklaring af ejerforhold efter salg. 

 Oil Storage APS, møde afholdt vedr. afklaring af materiale der skal indsendes som konsekvens af 

implementering af Serveso III direktivet. 

Der har i klynge Midt, i perioden været afholdt risikoinspektions på følgende virksomheder. 

 Aalborg Forsyning Kloak A/S, Biogasanlæg, Rørdalsvej 200, Aalborg Øst. 

 Cirkel K, Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Øst. 

 Samtank A/S, Tunnelvej 4, 9220 Aalborg Øst. 

Øvrigt vedr. risikovirksomheder. 

 Nordjyllands Beredskab har deltaget med en medarbejder til informationsmøde vedr. implementering 

af Serveso III i dansk lovgivning, der blev gennemført 1. maj 2016. 

 Der har været afholdt møder med alle aktører på oliehavnen vedr. fjernelse af beredskabets 

oliehavnsvagt. Denne vagt erstattes af aktivt forebyggende barriere i form af gasdetekteringsanlæg 

der ved aktivering tilkalder beredskabet, samt lokal uddannelse af personale på oliehavnen i lokale 

forhold vedr. forebyggelse og bekæmpelse af brand. Beredskabets tilstedeværelse som 

oliehavnsvagter forventes at stoppe ultimo 2016, når personalet på oliehavnen er uddannet, 

gasdetekteringsanlægget er aktivt. 

 Der har været afholdt møder med aktører og Aalborg Havn A/S, for at finde en løsning der sikrer at en 

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, 

dialogen pågår. 

 Tre medarbejdere har været på besøg i Aarhus, hvorfra erfaringer og inspiration er hjemtaget til det 

forestående arbejde, vedr. udarbejdelse af en samlet plan for brandbekæmpelse i hele oliehavnen. 

Planen udarbejdes i forbindelse med implementeringen af fastmonteret brandslukningsinstallationer, 

der er udløberen af revision af Teknisk Forskrifter for brandfarlige væsker. 
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 Medarbejder fra Midt er i forbindelse med planerne om at etablerer en produktion og oplagring af 

LNG (flydende form af naturgas nedkølet til ca. minus 162 grader celsius) i Hirtshals, blevet anmodet 

af Klynge Nord om at medvirke i sagsbehandlingen. I den forbindelse tager to medarbejdere sammen 

med øvrige risikomyndigheder til Norge og besigtiger en lignende virksomhed. Ved samme lejlighed 

planlægger Nordjyllands Beredskabs medarbejder og Beredskabsstyrelsens medarbejder, at besøge 

den stedlige Beredskabsmyndighed og derfra høste erfaringer. 

 

Byggesager: 

Status Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). 

 Masterbrandstrategien for den somatiske del af NAU har været fastlagt siden februar 2015 med 

efterfølgende godkendelser af appendikser for brandstrategien for de enkelte delprojekter. I august 

2016 er der foretaget indledende forhåndsdialog omkring projektering af den del af NAU, som 

omhandler hele psykiatrien. Der tages udgangspunkt i den overordnede godkendte 

Masterbrandstrategi og første etape for psykiatrien omhandler afdeling for retspsykiatri. 

 

Sideløbende arbejdes der med en overordnet indsatsstrategi for hele NAU, hvor indsatsstrategien 

særligt omhandler inddragelse af tilstedeværende branduddannet personale som første afhjælpende 

faktor. 

IF Recycling – ansøgning om lovliggørelse af større brændbart oplag på to adresser i Aalborg: 

 IF Recycling har på Gasværksvej i Aalborg oprettet et oplag af brændbart affald (fluff). Den 24.08.2016 

opstod der en brand i oplaget hvorved der blev skabt opmærksomhed på hvorvidt oplaget er oprettet 

med en brandteknisk tilladelse fra Nordjyllands Beredskab, hvilket ikke var tilfældet.  

Branden i oplaget var ulmende, altså uden synlige flammer, grundet en uhensigtsmæssig 

komprimering af oplaget. Oplaget skal derfor skilles ad og køres ud af bygningen for at sikre at den 

ulmende brand ikke fortsætter længere ind i oplaget. Der er imidlertid en problemstilling i forhold til 

denne manøvre, da den bremses af miljømyndighederne idet oplaget også er omfattet af 

miljølovgivningen og der ikke umiddelbart er nogle godkendte steder at køre affaldet hen. IF har 

derfor fået besked på at sikre oplaget med en 24 timers brandvagtsordning indtil der etableres en 

lovlig miljøplads til oplaget på Savannevej (IFs oplagsplads i Aalborg Øst). Pladsen på Savannevej skal 

derfor gennemgå en proces med ansøgning om miljø og brandteknisk tilladelse til denne oplagstype, 

og indtil denne forefindes, sikres oplaget på Gasværksvej således med brandvagten. 

IF har ytret ønske om at ansøge om en brandteknisk tilladelse til at have tilsvarende oplag på 

Gasværksvej, men denne beslutning er endnu ikke truffet, idet der formentligt ikke kan gives tilladelse 

til en ret stor mængde affald, og det derfor ikke er relevant ift. IF’s ønsker, da bygningsmassen ikke er 

konstrueret til en sådan type anvendelse. Nordjyllands Beredskab har et tæt og godt samarbejde med 

miljømyndigheden og er i løbende dialog med virksomheden. 

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.   
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Klynge Nord 

Brandsyn: 

82 % af de pligtige brandsyn er gennemført pr.14.10.2016 

 

Klynge Vest: 

Den 24.-26. august blev der afholdt kulturmøde i Nykøbing, med ca. 20.000 besøgende. Op til arrangementet 

blev der afholdt flere forhåndsdialogmøder med arrangørerne med efterfølgende sagsbehandling af 

arrangementet. 

Kulturmødet blev afholdt med arrangementer rundt i byen, af særlige objekter kan nævnes halmballe byen 

ved fjorden. Nordjyllands Beredskab leverede blandt andet håndildslukker alle de steder, hvor der forgik 

arrangementer. Ligeledes sørgede Nordjyllands Beredskab med at skaffe brandimprægneringsmiddel til at 

brandbeskytte den opstillede ”halmby”. Inden start af arrangementet blev pladserne/teltene mm gennemgået 

sammen med arrangørerne. 

Brandmyndigheden var under afviklingen af arrangementet på opfølgende besøg, men blot for at kunne 

konstatere at alt var som det skulle være. 

I et samarbejde med sagsbehandler fra Morsø Kommune har Nordjyllands Beredskab gennemført tilsyn på 

alle større beværtninger (værtshuse, diskoteker). Det fælles tilsyn har til formål at skabe dialog med ejerne 

samt sikre at beværtningerne er udført og indrettet sikkerhedsmæssigt forsvarlig, og i overensstemmelsen 

gældende byggetilladelse.  

Et enkelt værtshus havde indrettet diskotek på 1. sal uden bygningsmyndighedens viden/godkendelse. Dette 

forhold er videregivet til kommunens bygningsmyndighed. Herudover gav besøgene ikke anledning til 

væsentlige bemærkninger. 

 

Klynge syd 

Generelt: 

14 dages møder med byggeafdelingerne i de 3 kommuner kører som planlagt og aflyses hvis der ikke er nogen 

sager som kræver beredskabets ekspertviden.  

Rebild: 

Der er modtaget en sag om opførelse af et højlager samt en større tilbygning til Audionord som er to 

virksomheder, højttalerfabrikken Dali og HiFi-klubbens lager for det meste af Nordeuropa. Højlageret er det 

første af sin art i Rebild Kommune og kombineret med ny lovgivning indenfor brandlovgivningen, har det 

krævet ekstra tid til at komme igennem den brandtekniske del af byggesagsbehandlingen. 

 

Vesthimmerland: 

Der er blevet givet tilladelse til affyring af nødblus i forbindelse med at Sejlklubben Nautilus i Hvalpsund 

afholdt et arrangement for deres medlemmer med fokus på sikkerhed til søs. Nordjyllands Beredskab skal give 

en sådan tilladelse da nødblus hører ind under pyroteknik, som er vores ansvarsområde. I en sådan tilladelse 
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involveres både Nordjyllands Politi´s Vagtcentral og JRCC ( Joint Rescue Coordination Center ), en noget 

anderledes og spændende tilladelse at give. 

Nordjyllands Beredskab har leveret en konsulent opgave for Asylcenter Vesthimmerland, opgaven har bestået 

i udarbejdelse af en beredskabsmappe, samt gennemgang af de 9 centre kommunen driver. 

Mariagerfjord: 

Påbegyndt sagsbehandling af ny brintfabrik i industrikvarteret Hobro syd. Hybalance fabrikken skal levere 

brint via pipeline til fabrikken Sintex, derudover skal der etableres fyldestation for batterier og tubetrailer. 

Sagen er i øjeblikket sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, i henhold til tekniske forskrifter for gasser.  

Nordjyllands Beredskab har i samarbejde med Mariagerfjord kommunes Bygherrerådgivning og 

forsikringsafdeling, udarbejdet bygningsrapporter på kommunens skoler. Disse 3 afdelinger har også arbejdet 

sammen om gennemførelsen af det aktuelle udbud på ABA-anlæg, på udvalgte adresser inden for ældre og 

handicapområdet. 

 

Operativt: 

Brand- og redningsindsats – år til dato (opgjort per 14/10-16) 

Indsatser ialt Nordjyllands Beredskab ialt 

2506 
Nord Midt Vest Syd 

860 671 319 656 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

329 231 121 168 11 671 96 223 354 92 210 

heraf til 

brand 

Nordjyllands Beredskab ialt 

1047 
Nord Midt Vest Syd 

410 233 111 293 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

119 102 73 108 8 233 31 80 134 41 118 

heraf til 

blinde ABA 

Nordjyllands Beredskab ialt 

757 
Nord Midt Vest Syd 

213 236 111 197 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

154 80 30 19 2 236 22 89 135 25 37 

heraf til 

redning 

Nordjyllands Beredskab ialt 

247 
Nord Midt Vest Syd 

76 54 31 86 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

22 33 12 8 1 54 10 21 59 9 18 

heraf til 

miljø 

Nordjyllands Beredskab ialt 

200 
Nord Midt Vest Syd 

41 89       31 39 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

24 7 1 9 0 89 5 26 15 6 18 

heraf til 

andet 

Nordjyllands Beredskab ialt 

169 
Nord Midt Vest Syd 

34 59 35 41 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

10 7 4 13 0 59 15 20 11 11 19 
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Særlige Indsatser (input fra indsatslederne): 

Klynge Nord: 

Den 8. september kl. 10:14 station Frederikshavn får melding om bygningsbrand, industri. Ved ankomst er der 

kraftig brand i et køletårn omkring en 50 m. høj skorsten, som også brænder helt op i 40 meters højde, i 

toppen af skorsten befinder sig en håndværker som ikke kan reddes ned grundet højden og branden. 

Mandskabet indsættes mod branden i bygningen omkring skorstenen, stigebilen indsættes mod branden på 

skorstenen, men kan ikke nå den øverste del af branden. Kl. 10:20 rekvirere indsatslederen en helikopter til at 

redde manden i toppen af skorstenen. Kl. 10:23 rekvireres station Sæby til assistance og kl. 10:48 ankommer 

helikopteren og redder manden, som flyves til Aalborg sygehus for at blive tjekket for røgforgiftning. Kl. 13:00 

er indsatsen færdig. 

26. september kl. 00:48 får station Fjerritslev melding om brand i kælder på Svinkløv Badehotel, ved ankomst 

konstateres der brand i kælder, og der rekvireres assistance fra Brovst, Løgstør og Pandrup. Der indsættes 

røgdykker mod branden i kælder, stueetage og efter aftale med politi til eftersøgning på 1. sal. Efter kort tid 

må røgdykkerne trækkes ud grundet voldsom brandspredning, og sammenstyrtningsfare. Kl. 01:27 rekvireres 

Beredskabsstyrelsen fra Thisted. 25 min. efter at mandskab fra station Fjerritslev og indsatsleder er 

ankommet er hotellet overtændt, og står ikke til at redde. Der var i alt indsat styrker fra Fjerritslev, Løgstør, 

Brovst, Pandrup og Beredskabsstyrelsen, i alt 15 køretøjer og 58 mand. 

Klynge Midt: 

Den 7. oktober blev vi kaldt ud til en ”Fastklemt i maskine”. Vi ankom på skadestedet før ambulance og 

konstaterede en åndsfrisk herre på 84 havde arbejdet med en havefræser i køkkenhaven. Den havde taget 

magten fra ham og det ene ben var blevet grebet af skærene og kørt ¾ omgang rundt. Der var åbent brud på 

benet men heldigvis var blodårerne kun klemt, så blødningen var yderst begrænset. Selv om han havde store 

smerter troede han end ikke selv at benet var brækket.  

Den ældre herre var af en generation, der ”ikke vil være til besvær” og først efter at have stået presset 

mellem maskine og en hæk i en halv times tid havde han ringet hjem til hans hjemmehjælper privat og bedt 

om hjælp. Hjemmehjælpere har generelt et hjerte af guld og hun kørte straks afsted. Da hun nåede frem 10 

minutter senere var hun ikke i tvivl om, at der var brug for at ringe 112. 

 

Lørdag den 25. september blev vi kaldt til assistance for politiet der på kraftværket i Stage stod med fire 

aktivister der havde lænket sig sammen til kulbåndet på kraftvarmeværket. Ved ankomst til stedet blev 

aktivisterne informeret af indsatsleder om, hvilken indsats beredskabet planlagde for frigørelser og meddelt 

de risici indsatsen medførte. Herefter valgt aktivisterne frivilligt at låse sig op med en nøgle der var placeret 

uden for bygningen.  

Klynge vest: 

Beredskabet var under afviklingen af Kulturmødet forstærket efter aftale med vores samarbejdspartnere 

grundet 2 højrisiko besøg under arrangementet. Selv om beredskabet var opgraderet var dette ikke synlig for 

de rigtige mange deltagere/besøgende. 

Rent brandmæssig har det været en forholdsvis stille periode over sommeren, dog var der lavet aftaler med 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland om at de kørte med ved melding om brand i de meget tørre naturområder. 

Dette var aftalt i et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. 
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Klynge Syd: 

Torsdag d. 6. oktober kl. 14:20. Melding: Færdselsuheld-fastklemte Lastbil/Bus, Lastbil kørt ind i bus med flere 

børn, Løgstørvej 122, 9500 Hobro. 

Beredskabet erfarer under fremkørsel at det drejer sig om børn i alderen 13-18 år, hvoraf der er 16 – 18 

tilskadekomne af de i alt 38 personer i bussen. Vagtcentralen har tillige afsendt 6 ambulancer, som grundet en 

del køretid kom senere end beredskabet. Derudover var Akut medicinsk koordineringscenter aktiveret da det 

drejede sig om en større hændelse med mange tilskadekomne.  

Ved ankomst til skadestedet konstateres det, at en lastbil var kørt ind i bagenden af en bus med børn. Alle 

passagerer var ude af bussen og de tilskadekomne lå i rabatten ved siden af bussen. De børn der ikke var 

kommet til skade var blevet bragt over i en lade. Indsatsler havde på meldingen, rekvireret ekstra 

brandmandskab fra Hobro som hjalp med håndtering af de tilskadekomne. Ved ankomst af ambulance 

beredskabet blev alle opgaverne fremadrettet løst, i samarbejde med indsatsleder Sund og Indsatsleder Politi. 

Tre tilskadekomne blev kørt til traume afdelingen, mens resten af de tilskadekomne blev kørt til sygehusene i 

henholdsvis Aalborg, Randers og Aarhus. Brandmandskabets afsluttede indsatsen kl. 18.30 med en debriefing. 

Vesthimmerland: 

Beredskabet blev torsdag den 6/10 kaldt ud til et voldsomt færdselsuheld ved Farsø. Indsatslederen var den 

første på skadestedet, ca. 4 minutter efter udkaldet, og kunne konstatere at en bil var kørt ind i en traktor. 

Episoden var desværre med dødelig udgang for føreren af bilen på grund af for høj fart.   

Beredskabets opgave i dette uheld bestod stort set kun i oprydning, i samarbejde med af kommunens Vej og 

Park afdeling.  

Mandskabet var efterfølgende samlet til debriefing med politi og paramediciner, for at få bearbejdet den 

tragiske hændelse.  
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Frivillige - år til dato (opgjort per 14/10-16) 

Antal frivillige Nordjyllands Beredskab ialt 

278 
Nord Midt Vest Syd 

80 106 5 87 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

68 0 5 7 0 106 0 5 42 0 45 

Antal indsatser Nordjyllands Beredskab ialt 

21 
Nord Midt Vest Syd 

4 0 0 17 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

2 0 0 2 0 0 0 0 6 0 11 

Antal 

arrangementer 

Nordjyllands Beredskab ialt 

41 
Nord Midt Vest Syd 

12 9 0 20 
Frederikshavn Hjørring Brønderslev Jammerbugt Læsø Aalborg Morsø Thisted Mariagerfjord Rebild Vesthimmerland 

11 0 0 1 0 9 0 0 6 0 14 

 

Særlige Indsatser/arrangementer: 

Klynge Nord: 

Opstart af ungdomsbrandkorps i Brønderslev d. 29/9, samt tre andre opgaver primært førstehjælpsvagter 

samt støtte til arrangementer.  

 

Klynge Midt: 

De frivillige i Midt har i perioden assisteret til 9 arrangementer hvor der er ydet førstehjælp og støtte. 

Derudover har de frivillige afviklet en arbejdsdag på Nordjyllands Beredskabs Uddannelsescenter i Aalborg, 

hvor de har vedligeholdt øvelsesmomenter. Til sidst man sammen med de frivillige fra Frederikshavn deltaget i 

Beredskabsforbundets Landsstævne hvor begge enheder hver vandt tre præmier. 

Klynge Syd: 

Vesthimmerlands Kommune sammen med Himmerlands Golf & Spa Resort dannede i uge 34 rammen om 

golfturneringen Made In Denmark, med samlet ca. 100.000 publikummer i løbet af ugen. Selvom 

bekendtgørelsen om brandværnsforstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder blev 

ophævet pr. 1 juli 2016 og dermed overgik til bygningsreglementets bestemmelser, blev der lavet en skriftlig 

aftale med Vesthimmerlands Kommune om at Nordjyllands Beredskab fortsat skulle varetage dette område 

indtil en ny samarbejdsaftale ligger klar. Der blev foretaget sagsbehandling på 2 midlertidige 

campingområder. Derudover blev der foretaget sagsbehandling af 6 forsamlingstelte til mere end 150 

personer, hvoraf flere af teltene havde forskellige indretningsplaner til de enkelte dage. Endelig blev der 

foretaget sagsbehandling af et village-område med telte samt et festivalområde med plads til max. 8000 

personer.  
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Lokal Beredskabs Stab (LBS): 

 

Aktioner - år til dato (opgjort per 14/10-16) 

Varslet Nordjyllands Beredskab ialt 

1 
Nord Midt Vest Syd 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aktiveret Nordjyllands Beredskab ialt 

0 
Nord Midt Vest Syd 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Særlige aktioner: 

Chefvagterne har været kaldt til møde i LBS Nordjylland og Midt og Vestjylland for at aftale forhold ved 

driftsnedbrud. 

Herudover har chefvagten fået gennemgået og set ny vagtcentral og LBS i Midt- og Vestjyllands nye 

politistation i Holstebro. 

 


