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Arrangementer 
 

 

DGI2017 

Et af de store arrangementer i Nordjylland 

var DGI Stævnet i Aalborg, som løb af 

stablen i starten af skolernes sommerferie 

fra 29. juni til 2. juli. 

Arrangementet var blot ét ud af mange 

arrangementer, som er blevet afholdt i 

Nordjylland sommeren over, men det var 

en stor begivenhed, som involverede 

mange nordjyder og flere afdelinger hos 

Nordjyllands Beredskab. 

Det var et interessant arrangement rent 

læringsmæssigt, da der i kølvandet på 

hændelserne i blandt andet Stockholm og 

Manchester var ekstra fokus på 

sikkerheden. 

I alt deltog mere end 25.000 personer i alle 

aldersgrupper på stævnet. Hertil skal man 

lægge antallet af publikummer, der var 

med til de forskellige aktiviteter i 

stævnedagene.  

 

Nordjyllands Beredskab var en del af 

planlægningen, som startede for 2 år 

siden, og var repræsenteret i DGI Stævnets 

styregruppe, i arbejdsgruppen Beredskab 

og involveret i forbindelse med tilladelser.  

 

Ekstra fokus på sikkerheden 
Langt de fleste aktiviteter under 

landsstævnet foregik bynært, tæt på 

havnefronten, og en stor del af indre by 

var spærret af. Området var delt op i 4 

zoner, som hver især var spærret med 

betonklodser og kun havde én vej ind og 

én vej ud. Man kunne derfor ikke køre 

mellem zonerne. 

Kun ambulancer og andre 

udrykningskøretøjer var tilladt og kun 

godkendte bus- og taxichauffører kunne få 

lov til at køre i centrum under stævnet. 

Det gav unægteligt en udfordring, for 

Nordjyllands Beredskab skulle også gerne 

være i stand til at kunne hjælpe ved 

almindelige indsatser i stævneperioden. 

Der var særlig opmærksomhed under det 

store åbningsshow torsdag den 29. juni. Her 

var der ekstra beredskabsbåde på vandet 

og Beredskabsstyrelsens HazMat-team var 

indsat. Haz-Matberedskabet er et 

specialberedskab, som har særlig fokus på 

at spore og arbejde med farlige kemiske 

stoffer. 

Åbningen foregik på Aalborg Havnefront 

med inddragelse af Limfjordsbroen, hvor 

en masse mennesker havde taget 

opstilling.  

”Det har nok været en mere kompleks 

begivenhed end hvad arrangørerne lige 

regnede med, men næste gang der er 

landsstævne i Nordjylland er vi helt klar” 

understreger beredskabschef Per Vedsted. 

 

 

 

 
På Station Aalborg blev der oprettet en midlertidig 

kommandocentral, som stod for kommunikationen til 

alle førstehjælpsvagter under DGI, brandvagten på 

den midlertidige campingplads i Nørresundby og de 

frivillige som hjalp ved Nibe Festival. 

Foto: Bent Tindahl 
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DGI Stævnet var mere komplekst i sin opbygning end sine forgængere, da det ikke kun foregik ét sted i Aalborg, 

men over hele byen. Man ville fra arrangørernes side gerne have et bynært stævne med plads til mange 

mennesker. Det gav nogle sikkerhedsmæssige udfodringer. Foto: Søren Badstue Sundbøl.

  
 

Golfspillere mødtes i Gatten  
Golfturneringen Made in Denmark løb af 

stablen 24.-27. august og man havde 

besøg af ca. 100.000 personer i løbet af 

turneringen. 

Forud for Made in Denmark blev der 

afholdt flere møder med arrangørerne.  

Myndighedsfolk fra Nordjyllands Beredskab 

skulle i forbindelse med turneringen syne 

og godkende samtlige forsamlingstelte til 

over 150 personer, et stort festivalområde til 

6000 personer sammen med et stort 

midlertidig campingområde. 

 

536 hold spillede 

fodbold i Nørhalne 
I Kristi Himmelfartsferien 25. til 27. maj blev 

fodboldturneringen Nørhalne Cup afholdt 

for 34. gang. 18 forskellige nationer 

dystede mod hinanden i de godt 1800 

kampe, der blev afviklet under turneringen. 

I alt deltog ca. 10.000 spillere og næsten 

14.000 gæster.  

De blev indkvarteret i alt fra skoler og 

idrætshaller til hoteller, feriecentre og 

campingpladser i henholdsvis Jammerbugt 

Kommune og Aalborg Kommune. 

De mange overantningssteder betød, at 

Nordjyllands Beredskab ud over selve 

arrangementet havde en stor opgave i 

myndighedsbehandlingen af de mange 

midlertidige overnatningssteder. Faktisk var 

beredskabet i høj grad involveret i 

projektet med at finde egnede steder til 

indkvartering. 

 

Markedsdage i Hjallerup 
Hjallerup Marked, et 5dages arrangement 

med op mod 200.000 gæster og 2000 

frivillige hjælpere, som afviklede tivoli, 

musik, gøgl, stadepladser, hestemarked, 

campingplads og festtelte, blev vel 

overstået. 

Forud for markedsdagene bidrog 

Nordjyllands Beredskab med fore-

byggende arbejde og myndigheds-

behandling sammen med Brønderslev 
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Kommune. 

Undervejs deltog Nordjyllands Beredskab 

aktivt med brandberedskab og 

førstehjælpere.  
 

70.000 deltagere 

til karnevallet i Aalborg  
I perioden 19.-27. maj var der karneval i 

Aalborg, byens suverænt største 

tilbagevendende arrangement. Igen i år 

var der deltagerrekord og det blev 

vurderet, at der under den store 

karnevalsparade var mere end 70.000 

deltagere og 100.000 tilskuere. 

 

Til så stort et arrangement forlanger politiet, 

at der udarbejdes en beredskabsplan, som 

beskriver de forskellige 

risikosandsynligheder. Hvad gør man for 

eksempel, hvis der opstår en brand midt i 

folkemængden. Beredskabsplanen er 

opbygget efter Rigspolitiets ”Vejledning om 

udarbejdelse af sikkerhedsplan for større 

udendørs musikarrangementer o. lign.” 

 

Nordjyllands Beredskabs 

myndighedsbehandling har været særligt 

koncentreret om den store festplads i 

Kildeparken, hvor vi havde eftersyn af 

brandveje, muligheder for slukning og så 

videre. Til og med kl. 20.00 den 27. maj 

talte man 53.000 indgange i Kildeparken, 

men på intet tidspunkt var der over 23.000 

personer i parken på én gang. 

I alt 76 frivillige førstehjælpere fra 

Nordjyllands Beredskab hjalp til under 

karnevallet. 

 

Førstehjælpere 

til Rock Frederikshavn 
Rock Frederikshavn løb af stablen lørdag 

den 10. juni og også i år deltog 

Førstehjælpsgruppen fra Frederikshavn 

med en førstehjælpspost. Ca. 10 

førstehjælpere var på vagt mellem kl. 11.00 

og kl. 01.00, hvor koncerten sluttede. 

 
Førstehjælpsposten på Rock Frederikshavn 

 

Dana Cup 
I Hjørring blev der for 36. gang afholdt 

Dana Cup i uge 30. Dana Cup er en 

fodboldturnering for unge og er i dag en af 

de største i verden med mere end 20.000 

deltagere. 

Turneringen startede med et større optog 

(5 -6.000 deltagere) i Hjørring. Ruten var ca. 

3 km lang og blev afsluttet med en 

åbningsceremoni på Hjørring Stadion, hvor 

mere end 10.000 deltagere er samlet.  

 

PET, Politiets Efterretningstjeneste, 

vurderede at marchen og ceremonien 

udgjorde en væsentlig risiko som terrormål. 

Derfor blev der tidligt nedsat en 

arbejdsgruppe, hvor Dana Cup, Hjørring 

Kommune, AMK (Regionens 

ambulancevagtcentral), Politi og 

Nordjyllands Beredskab samlet skulle 

forsøge at minimere truslen og i værste fald 

afhjælpe et angreb.  

 

I år valgte man, at beredskabets 

tilstedeværelse skulle være meget mere 

synlig end tidligere.  

Ruten og ceremoniområdet var afspærret 

med betonafspærring og store tunge 

lastbiler efter aftale med Politi og 

Nordjyllands Beredskab. 
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Optoget blev fulgt tæt af politiet på 

MC’er, cykler og i biler. Nordjyllands 

Beredskab kørte med optoget og havde 

en autosprøjte forrest og en tankvogn 

bagerst. Hjørring Kommune havde deres 

drone i luften. Herfra var live-streaming 

direkte til KST.  

Deltagerne blev indkvarteret i institutioner 

og haller i op til 9 døgn. Normalt må 

indkvarteringen ikke vare mere end 5 

døgn, men Forsvarsministeriet dispenserede 

efter ansøgning til 9 døgn.  

Der var midlertidig overnatning på mere 

end 35 indkvarteringssteder. Nordjyllands 

Beredskab gik brandsyn på 16 lokaliteter. 

 

I uge 30 blev der én gang dagligt fra 

mandag til og med fredag afholdt et 

briefingmøde, hvor Dana Cup, Hjørring 

Kommune, Politi og Nordjyllands Beredskab 

deltog.  

 

 

Andre arrangementer, som 

Nordjyllands Beredskab har været 

involveret i: 
 

 Coast2coast den 23. juni. 

 Thy Rock 23. -24. juni. 

 Nibe Festival, i perioden 28. juni til 1. 

juli, hvor der deltog ca. 14.000 

personer pr. døgn og ca. 80.000 

personer gennem hele festivalen. 

 Grøn Koncert i Aalborg, som blev 

besøgt af ca. 25.000 personer.  

 Middelalderdage i Kildeparken i 

Aalborg. 

 Kajfest på Læsø 22. juli, hvor vi 

havde en førstehjælpspost. 

 Thy Træf 10.-13. august. Stort 

motorcykeltræf, hvor der blev gået 

brandsyn på arrangementplads og 

et stort campingområde. 

 Kulturmøde Mors 24.-26. august 

 US Car Camp uge 30 i Øster Hurup, 

som er et træf for amerikanerbiler, 

hvor ca. 4000 deltager. 

Dana Cup er en af verdens største fordbold- 

turneringer for unge 
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Risikovirksomheder 
Nordjyllands Beredskab har i perioden 

været på risikoinspektion på 2 risiko-

virksomheder. 

 

En risikoinspektion er et samlet tilsyn, hvor 

repræsentanter fra Arbejdstilsynet, 

miljømyndigheder, politiet , Nordjyllands 

Beredskab og nogle gange 

Beredskabsstyrelsen deltager. 

Under risikoinspektionen, som ofte tager en 

hel dag, bliver virksomhedens 

sikkerhedsledelsessystem og 

vedligeholdelsessystemer gennemgået. Det 

bliver tjekket om man har dokumentationen 

i orden ligesom der bliver fortaget en fysisk 

rundering på virksomheden. 

Nordjyllands Beredskab kigger specifikt på 

om virksomhedens aktive brandalarmerings 

anlæg, gasdetekteringsanlæg og 

brandslukningsmateriel er blevet serviceret 

og vedligeholdt. 

Endvidere har der været afholdt flere 

sagsbehandlingsmøder. Blandt andet  i 

forbindelse med, at der i Frederikshavn og 

Hirtshals skal etableres 2 nye anlæg, hvor 

man ønsker at producere LBNG, Liquified 

Bio and Natural Gas.  

 

En medarbejder fra myndighedsafdelingen 

har været på studietur til Göteborg Havn 

sammen med Nordjyllands Politi og en 

medarbejder fra Aalborg Kommunes 

miljøafdeling. Formålet med turen var at se 

og lære mere om deres system for manuel 

og automatisk udlægning af flydespærrer i 

forbindelse med produktspild i havnen. Ved 

samme lejlighed blev der også kigget på 

terrorsikring af virksomhederne på havnen. 
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Øvelser 

Fælles øvelse i Frederikshavn 
I juni måned havde vi endnu en 

Tordenskjoldsøvelse i Nordjylland. 

Tordenskjoldsøvelserne arrangeres af 

Beredskabsstyrelsen og har til formål at 

afprøve de forskellige beredskabsenheder 

og deres fælles indsats. Denne gang blev 

øvelsen afholdt på kraftvarmeværket i 

Frederikshavn. Ud over Nordjyllands 

Beredskab deltog også 

sundhedsmyndigheden, Nordjyllands Politi, 

Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. 

Oplægget til øvelsen var en eksplosion i en 

kedel. Herefter startede en kædereaktion 

af hændelser. Blandt andet udslip fra en 

ammoniaktank i en tilstødende bygning, 

tilskadekomne personer inden for og uden 

for, bygninger der blev skadet og så 

videre. 

Det overordnede mål med øvelsen var at 

finde muligheder for forbedring og 

udvikling i samarbejdet mellem de lokale 

beredskabsaktører. Samtidig var målet at 

træne og vedligeholde de enkeltes faglige 

kompetencer uanset niveau. 

 

Øvelsens særlige fokuspunkter: 

  

 At få erfaring med 

Beredskabsstyrelsens KST-bil 

(kommandostade-bil), som kan 

sættes ind ved større hændelser. 

  

 Korrekt håndtering af tilskadekomne 

med førstehjælp, lejring og 

behandling samt redning fra højder. 

 

 Træning i ledelse af et skadested. 

Oprettelse og drift af 

kommandostade samt brug af SINE 

(beredskabernes fælles radionnet). 

Opmarchering af styrker sammen 

med afspærrings- og 

bevogtningsopgaver. 

 

 Erfaringsudveksling og vidensdeling 

mellem beredskaberne. Hvordan 

kan man bedst udnytte hinandens 

kompetencer? 

 

I alt deltog 80 personer i øvelsen. 
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Der var for alle tilfældes skyld tilkaldt en helikopter, men den kunne ikke hjælpe på grund af det løse sand i 

området. 

Indsats på klinten 
Alle brandfolk i Nordjyllands Beredskab deltager jævnligt i øvelser for at vedligeholde deres 

kompetencer. Lørdag den 6. maj øvede Station Hjørring på klinten ved Nr. Lyngby Strand. 

Øvelsen gik godt og brandfolkene fik en opdatering i højderedning. Det var heldigt nok, for 

dagen efter om søndagen blev selv samme mandskab tilkaldt til en ægte redningsopgave 

ved Rubjerg Knude. En dreng var rutsjet ca. 15 meter ned af skrænten, da sandet under ham 

skred væk. 

Det lykkedes ham at bremse faldet ved at gribe fat i en gammel rod og bore fødderne ned i 

sandet. Heldigvis, for der var ca. 40 meter stejl skrænt under ham. 

På grund af øvelsen dagen før var brandfolkene skarpe på indsatsen. Kun 12 minutter efter 

deres ankomst havde de fået firet en mand med en hjælpesele ned ved siden af drengen. 

Herefter var det ikke svært at trække ham op i sikkerhed. 

 
 

Brand i kæmpevindmølle  
Nordjyllands Beredskab blev tilkaldt til 

vindmølletestcentret ved Østerild Plantage 

den 4. august kl. 20.22, da en vindmølle var 

brudt i brand. 

Branden opstod i vindmøllens tårn. Vinden 

var heldigvis til møllens fordel, da den bar 

flammerne væk fra vingerne. Mandskabet 

fra Station Thisted og Station Frøstrup 

slukkede ikke branden i selve møllenDen 

samlede miljømæssige vurdering var, at 

det var det bedste. I området omkring 

vindmøllen og indvendigt i mølletårnet 

faldt brændende dele ned. Derfor blev der 

holdt en vis afstand til den brændende 

kæmpevindmølle. Ilden holdt sig i højden 

og brandfolkenes indsats var først og 

fremmest fokuseret på at sikre, at de 

brændende materialer fra vindmøllen ikke 

antændte omkringliggende bygninger og 

naturen.  

 
FAKTA: Vindmøllerne har en højde på 140 meter 

til møllens tårn og 222 meter til vingespidsen. 

Møllens tårn har også navnet ”nacelle”. Denne 

vejer 400 tons og hver vinge vejer 33 tons. 

Drivmidlerne i kæmpevindmøllen består af 

2.000 liter gearkasseolie og 800 liter 

hydraulikolie, som opbevares i en 

aluminiumstank i nacellen. 
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Uheldig omgang med en 

ukrudtsbrænder var skyld i 

storbranden i Gigantium i Aalborg. 

Foto: René Schütze 

 
 

Forebyggende kampagner 
I løbet af året støtter Nordjyllands 

Beredskab en række tilbagevendende 

forebyggende kampagner.  

 

Sommer 
Sommerperioden er præget af, at 

nordjyderne rykker uden for. Derfor oplever 

vi flere brande i det fri: naturbrande, 

høstbrande og brande der skyldes grill, bål 

og ukrudtsbrænder. I den forbindelse 

støttede Nordjyllands Beredskab op om de 

gode forebyggende budskaber bl.a. 5 

gode grillråd fra Beredskabsstyrelsen, 

Brandsikker Sommer fra Danske 

Beredskaber m. fl.  

 

Sirenevarsling 

Én gang om året, den første onsdag i maj, 

testes det landsdækkende varslingssystem 

med lyd på. I den forbindelse er 

Nordjyllands Beredskab med til at få 

information ud om Store Hyledag til så 

mange borgere, som muligt. 

Informationsindsatsen bestod af materialer, 

som blev rundsendt til de 11 kommuner, de 

nordjyske ugeaviser, Nordjyske, flere 

målrettede opslag på Facebook og opslag 

på Nordjyllands Beredskabs hjemmeside.   

 

Sankthans 

Både Danske Beredskaber og 

Beredskabsstyrelsen udsender 

kampagnemateriale om sankthansbål. 

Nordjyllands Beredskab formidler 

budskaberne videre gennem opslag på 

Facebook og hjemmeside, information til 

de nordjyske ugeaviser og kommuner, som 

er flinke til at lægge det på deres 

websteder og Facebooksider. 
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Ny vagtcentral i Nordjylland 

slår snart dørene op 
 

Vi fik taget første spadestik til den nye 

fælles vagtcentral den 23. maj og arbejdet 

med at få realiseret idéen om en fælles 

vagtcentral med flere funktioner under 

samme tag er godt i gang. Vagtcentralen 

er den første af sin slags i Danmark. Idéen 

startede sin spiring i 2010 og springer ud i 

fuldt flor til september, når de nye beboere 

flytter ind.  

 

I fremtiden bliver det lettere for 

vagtcentraloperatørernehos Nordjyllands 

Beredskab at arbejde tværfagligt, når de 

indgår i et fælles miljø på den nye 

vagtcentral med medarbejdere fra Region 

Nordjyllands AMK-vagtcentral, Aalborg 

Kommunes vagtcentral for 

hjemmesygeplejen og Falcks 

brandvagtcentral, der samtidig udvides til 

at dække Falcks branddisponering i hele 

landet. Når opgaverne har flere 

berøringsflader er det optimalt at 

videndele og koordinere på tværs i huset.  

 

Nordjyllands Beredskab forventer at flytte 

sin vagtcentral i slutningen af september.  

 

 

 
Første spadestik til vagtcentralen blev taget i maj. 

Foto: Mette Ring, Hjørring Kommune 
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Byggesager i Nordjyllands Beredskab  

(OPGJORT 28.08.2017) 
 

 Byggelov BR15  

kap. 5 

Beredskabslov  

Tekniske forskrifter 

Aktive anlæg  

Nye ABA/AVS anlæg 

Risikovirksomheder 

Risikomyndigheder 

sagsbehandlingsmøder 

Frederikshavn 22 6 4 1 

Hjørring 43 13 4 1 

Brønderslev 12 4 1 0 

Jammerbugt 7 3 3 0 

Læsø 5 2 1 0 

Aalborg 121 4 12 0 

Morsø 12 0 0 0 

Thisted 25 0 1 0 

Mariagerfjord 23 4  4 0 

Rebild 14 2 6 0 

Vesthimmerland 37 3 1 0 

Nordjyllands 

Beredskab i alt 

321 41 37 2 

 

 

Kontrolsyn  
(OPGJORT 28.08.2017) 

 Brandsyn  
i henhold til 

brandsynsbekendtgørelsen 

Fyrværkeri 
i henhold til 

Fyrværkerilovgivning 

 

Risikovirksomheder 
Inspektion  

i henhold til 

Sevesodirektiv 

Forbud & 

anmeldelser 

Frederikshavn 196 0 0 0 

Hjørring 153 2 0 0 

Brønderslev 11 0 0 0 

Jammerbugt 264 0 0 0 

Læsø 23 0 0 0 

Aalborg 378* 2 1 0 

Morsø 40 0 0 0 

Thisted 157 0 0 0 

Mariagerfjord 100 0 0 0 

Rebild 78 0 0 0 

Vesthimmerland 121 0 0 0 

Nordjyllands 

Beredskab i alt 

1521 4 1 0 

1) Opgørelsen viser antal virksomheder (adresser), idet det i øjeblikket ikke er muligt at trække antal brandsynsobjekter ud af 

vores brandsynsprogram.  
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Lejlighedstilladelser 
(OPGJORT 28.08.2017) 

 Arrangementer Midlertidig overnatning 

 

Frederikshavn 24 60 

Hjørring 18 43 

Brønderslev 10 13 

Jammerbugt 1 42 

Læsø 2 0 

Aalborg 52 155 

Morsø 9 7 

Thisted 13 18 

Mariagerfjord 3 50 

Rebild 11 24 

Vesthimmerland 5 39 

Nordjyllands Beredskab i alt 148 451 

 

        

Fyrværkerisager i Nordjyllands Beredskab  
(OPGJORT 28.08.2017) 

 

 Fest- og scenefyrværkeri Opbevaring Salg & opbevaring 

Frederikshavn 2 0 0 

Hjørring 1 0 0 

Brønderslev 5 2 0 

Jammerbugt 1 0 0 

Læsø 0 1 0 

Aalborg 24 0 0 

Morsø 3 1 0 

Thisted 1 0 1 

Mariagerfjord 6 0 0 

Rebild 0 0 0 

Vesthimmerland 9 1 0 

Nordjyllands 

Beredskab i alt 

52 5 1 
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Indsatser i Nordjyllands Beredskab  
(OPGJORT 28.08.2017) 
 

 Brand Blinde ABA 

 

Redning 

 

Miljø Andet 

Frederikshavn 83 88 8 12 25 

Hjørring 115 86 20 8 26 

Brønderslev 58 39 10 4 7 

Jammerbugt 53 14 15 16 13 

Læsø 3 3 0 0 0 

Aalborg 224 303 46 70 44 

Morsø 23 9 6 3 11 

Thisted 77 30 22 19 14 

Mariagerfjord 57 52 11 22 19 

Rebild 37 15 14 17 13 

Vesthimmerland 65 53 23 15 15 

Nordjyllands Beredskab i alt 795 692 175 186 187 

 
 
 
 
 

329 

231 

121 168 

354 

92 

210 



15  

Frivillige i Nordjyllands Beredskab  
(OPGJORT 28.08.2017) 

 

 Antal frivillige Antal indsatser Antal 

arrangementer 

Frederikshavn 81 0 17 

Hjørring 0 0 0 

Brønderslev 5 0 1 

Jammerbugt 4 0 1 

Læsø 0 0 0 

Aalborg 75 0 30 

Morsø 0 0 0 

Thisted 4 0 0 

Mariagerfjord 31 2 4 

Rebild 0 0 0 

Vesthimmerland 42 11 6 

Nordjyllands Beredskab i alt 242 13 59 

 


