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Nordjyllands Beredskab ønsker at være en del af udviklingen i Nordjylland, hvor vi kan bidrage med at skabe
tryghed gennem dialog, befolkningsrettet oplysning og sparring.

Teknisk forebyggelse
I Nordjyllands Beredskab er der fokus på faglighed, samt at levere et kompetent stykke arbejde.
På det forebyggende område har vi fokus på udvikling af kompetencer, intern sparring og samarbejde, f.eks.
ved ugentlige møder og kvalitetssikring af projekter på tværs af grupperne.
Vi råder over en stor brandteknisk viden, om eksempelvis aktive brandsikringsanlæg, tekniske forskrifter,
risikovirksomheder og bygningsreglementet. I vores daglige arbejde er vi fokuseret på dialogbaseret
samarbejde med kommunerne og rådgivere. På den måde mener vi, at der opnås det bedste
kvalitetsmæssige resultat.

Samarbejdsaftale
For at opnå en ensartet sagsbehandling i Nordjylland har Nordjyllands Beredskab og de 11 nordjyske
ejerkommuner indgået en samarbejdsaftale mellem bygningsmyndighederne og Nordjyllands Beredskab.
I samarbejdsaftalen beskrives snitfladerne mellem bygningsmyndigherderne og beredskabet. F.eks. at vi kan
vejlede på projekter, der er specielle i forhold til brand, og have forhåndsdialoger med rådgiver. Derudover
gør vi i sagsbehandlingen opmærksom på, at det er Nordjyllands Beredskab, der skal udføre den
brandmæssige sagsbehandling af sager, der er omfattet af Tekniske Forskrifter med lovhjemmel i
Beredskabsloven. Vi har god erfaring med samarbejdsaftaler og det ser vi med fordel udvidet til andre
områder.
Vi vil i planperioden udarbejde en samarbejdsaftale mellem planmyndighederne og Nordjyllands Beredskab,
hvor der lægges vægt på, at vi på et tidligt tidspunkt kan være behjælpelig med besvarelse af spørgsmål og
vejlede i forhold til beredskabets indsatsmuligheder mm. på større byggemodninger og projekter. Når vi er på
forkant med byudviklingen, vil vi også kunne planlægge og forberede os på, hvilket udstyr der vil være
nødvendigt på stationerne og dermed understøtte den dynamiske risikoprofil i 2025 planen.
Nordjyllands Beredskab ønsker med ovenstående at fortsætte og udvikle samarbejdet mellem de 11
kommuner. Fokusområderne i samarbejdet vil være:









Sikre viden i forhold til den risikobaserede dimensionering (NOBR2025)
Afholde temadage for og med kommunerne
For byggesagsbehandlere:
o Indplacering i brandklasser
o Fokusområder i forhold til brand
Være med i den kommunale planlægning
Vejlede i forhold til Redningsberedskabets indsatsmuligheder i forhold til BR18
Sikre viden om lokale forhold
Opmærksom på brandstationernes indsatskapacitet i forhold til kommunernes udvikling
Sikre udmøntning af vandforsyningsstrategien

Brandsikringsanlæg
I Nordjyllands Beredskab arbejder vi med at vejlede anlægsejer og rådgivere i at optimere en sikker drift af
eksisterende brandsikringsanlæg. Vejledningen sker også i forbindelse med planlægning og idriftsættelse af
nye anlæg.
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Vores fokusområder er bl.a.:
Nedbringelse af blinde alarmer.
Der arbejdes på at nedbringe antallet af blinde alarmer fra Automatiske Brandalarm Anlæg (ABA).
Blinde alarmer er til gene for anlægsejer, da det kan betyde driftsstop eller evakueringer. For beredskabet kan
det betyde, at de kan blive forhindret i at reagere på en anden samtidig hændelse. En unødig indsats er
samtidig til gene for de arbejdergiver, der har deltids brandfolk ansat.
De blinde alarmer er et samfundsøkonomisk aspekt, som vi alle har et ansvar for. Det er derfor vigtigt, at vi
samarbejder med den enkelte anlægsejer om at få anlæggene optimeret.
Der følges dagligt med i indsatser til de Automatiske Brandalarmeringsanlæg. Dette skaber et overblik over
antallet af de blinde alarmer og deres årsager. Der er på nuværende tidspunkt ca. 1400 aktive anlæg i
Nordjyllands Beredskabs dækningsområde, og der kommer stadig flere.
Når der registreres en øget aktivitet på de blinde alarmer, bliver anlægsejerne kontaktet med henblik på at
finde den bagvedliggende årsag til og løsning på det problem, der udløser de blinde alarmer. Dialogen med
anlægsejeren kan være at gennemgå anlæggets opbygning, arbejdsgange og adfærd i de enkelte
områder.
Vi vil i planperioden fortsætte dialogen med brandrådgivere og installatører af brandalarmeringsanlæg om
projektering af nye anlæg.
Nordjyllands Beredskab bidrager med en viden og erfaringer omkring brandtekniske installationer. Vi kan med
udgangspunkt i erfaringer fra vores kørsler til blinde alarmer være med til at forebygge utilsigtede alarmer fra
nye anlæg.
Sikre ensartethed ift. ABA-tilgang
Der skal arbejdes med en ensartet tilgang til de automatiske brandalarmeringsanlæg. Dvs. ens
tilslutningsbetingelser og vilkår for alle anlæg i Nordjylland.
Vi vil sikre en samlet koordinering af arbejdet med brandalarmeringsanlæg i Nordjyllands Beredskab, herunder
forholdsordre og procedure for vagtcentralen.
Operativ videndeling
Der lægges vægt på, at vores kompetencer og viden også er forankret i det operative beredskab.
Dette opnås eksempelvis ved:






At være på forkant med den teknologiske udvikling, inden for ABA-anlæg
Sikre at viden om brandtekniske installationer og ABA-anlæg tilgår det operative beredskab og
vagtcentral
Uddanne og vedligeholde det operative beredskab og vagtcentralens kompetencer, ved indsættelse i
bygninger med sammenkoblede anlæg
Sikre et godt sammenspil mellem bygningens aktive brandsikring og den taktiske indsats fra beredskabet
Følge op på tilbagemeldinger fra det operative beredskab, for på den måde at kvalificere og sikre
nuværende og fremtidige automatiske brandalarmeringsanlæg

Tekniske Forskrifter
De tekniske forskrifter er en del af beredskabslovgivningen, der fungerer som en overbygning på
bygningsreglementet. De tekniske forskrifter behandler de særlige risici, som findes på brand- og
eksplosionsfarlige virksomheder og oplag. Formålet for disse virksomheder er, at oplag indrettes, så der sikres
forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder. Dermed minimeres risikoen for:




at brande opstår
at brande spreder sig
at skade på personer, ejendom og miljø finder sted
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at store værdier ødelægges og
at der i forbindelse med brand opstår anden skade

Beredskabet skal tage hensyn til miljøet, i det omfang det er muligt, når hændelser og ulykker m.v. skal
afhjælpes og begrænses mest muligt.
Hvor der gives en brandteknisk tilladelse i henhold til de tekniske forskrifter, er disse omfattet af
brandsynsbekendtgørelsen, og der skal efterfølgende foretages brandsyn med fastlagte intervaller.
I forbindelse med brandtekniske tilladelser til større byggerier, tankanlæg m.v. udarbejdes der en objektplan,
hvor der sker en konkret vurdering af udrykningens sammensætning samt en indsatstaktisk plan for den
specifikke adresse.

Risikovirksomheder
I Nordjyllands Beredskabs dækningsområde er pt. registeret og sagsbehandlet i alt 27 risikovirksomheder.
Omfattende større olie- og gasoplag koncentreret omkring 4 havnebyer, større biogasanlæg placeret i
landområder og store ammoniakanlæg ved slagterier.
Miljømyndigheden i den kommune, hvor virksomheden er etableret, er den bærende i sagsbehandlingen.
Risikovirksomhederne behandles efter reglerne i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder og
Beredskabslovens kapitel 7, hvorfor disse også er et anliggende for Nordjyllands Beredskab. Ud over de
lovbestemte brandforebyggende arbejder vil vi i den kommende planperiode gå i dialog med
risikovirksomhederne for at sikre viden, kompetencer og øge kendskabet til virksomhedernes forhold.

Handlingsplansmål
Nordjyllands Beredskab vil i perioden frem til 2025:




Videreudvikle samarbejdet med ejerkommunerne gennem samarbejdsaftaler, videndeling og
rådgivning.
Understøtte erhvervslivets udvikling omkring beredskabsfaglige forhold.
Initiere videndeling på tværs af ejerkommunerne om brandtekniske emner.

Brandsyn
Nordjyllands Beredskab gennemfører lovpligtige brandsyn i de 11 ejerkommuner efter driftsmæssige forskrifter,
såsom hoteller, plejeinstitutioner, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, samt brandsyn på
brandfarlige- og risikovirksomheder. Desuden gennemføres brandsyn på større arrangementer med telte og
lign. samt campingpladser, fredede bygninger og fyrværkeri salgssteder.

Nordjyllands Beredskab ønsker at skabe ensartet brandsikkerhed i de 11 kommuner i tæt dialog med borgere,
virksomheder og kommunerne. Brandsynet tilrettelægges ud fra en vurdering af sted, behov og risiko.
Vurderingen skal danne grundlag for en forventningsafstemt og dialogbaseret brandsynsstrategi, beskrevet i
Nordjyllands Beredskabs handlingsplan for brandsyn, der har til formål at give færre hændelser, der kræver
beredskabets indsats i Nordjylland.
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Med øje for målet, ”én indgang og én tilgang” i det offentlige er det væsentligt, at der i de enkelte
risikobetragtninger tages stilling til, hvilke kriterier, der bør være opfyldt, for at objektets termin kan fastsættes.
Dermed vil sammenlignelige objekter kunne opleve forskellige brandsynsterminer, idet der tages højde for
deres individuelle særpræg. Til grund for dette ligger en ensartet faglig vurdering af den enkelte objekttype i
henhold til brandsynsbekendtgørelsen og Nordjyllands Beredskabs handlingsplan for brandsyn, som blev
implementeret i forbindelse med NOBR 2021 planen.

Brandsyn gennemføres altid med lovhjemmel i brandsynsbekendtgørelsen, men for at højne brandsikkerheden
generelt i Nordjylland, kan erfaringer fra konceptet det gode brandsyn med fordel implementeres i de taktiske
forebyggelseskampagner, som et tilbud til virksomheder og institutioner, som ikke er omfattet af
brandsynsbekendtgørelsen. Dette beskrives nærmere i afsnittet omkring taktisk forebyggelse.

For nuværende sker der en ændring af den lovgivning, der hjemler brandsyn. Denne ændring sker fra
beredskabslovgivningen til byggelovgivningen. Snitfladerne mellem de to myndighedsområder skal derfor
afklares inden planens forventelig ikrafttrædelse.

Erfaringer
Der er i den foregående planperiode (NOBR 2021) introduceret en Best practice på brandsynsområdet
omfattet af driftsmæssige forskrifter. Alle medarbejdere, der gennemfører brandsyn, kan derfor søge
oplysninger om flere forskellige udfordringer. Dermed sikres vidensdeling, og der opnås ensartethed i
gennemførelsen af et brandsyn. Værktøjet er dynamisk og kan ændre sig hele tiden, så ny lovgivning kan
implementeres.
I samme periode har der været fokus på at opnå ensartede brandsyn på virksomheder, omfattet af tekniske
forskrifter. Derfor er der påbegyndt et arbejde med at oprette tjeklister til gennemførelse af brandsyn efter
tekniske forskrifter.
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Disse tiltag har givet god, bred læring og fælles forståelse i den foregående planperiode og Nordjyllands
Beredskab ønsker at fortsætte i den retning. Erfaringsudveksling i form af konkrete metoder vil fortsat være i
stor fokus i arbejdet med brandsyn.

Det gode brandsyn
Nordjyllands Beredskab ønsker at være synlig og skabe nærhed i forhold til samarbejdspartnere, borgere,
virksomheder, kommunale institutioner og myndigheder.
Brandsyn gennemføres med en forventningsafstemt dialogbaseret tilgang. Dette for at skabe en gensidig
forståelse for bygningernes brandmæssige egenskaber samt forebyggelse af ulykker og brand i de enkelte
institutioner og virksomheder.
Der vil fortsat være fokus på at gennemføre fyrværkeritilsyn på de detailsteder, der søger tilladelse til
opbevaring og salg af konsumfyrværkeri efter Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse.
Desuden vil der fortsat blive gennemført tilsyn med større arrangementer og teltopsætning med en
personbelastning på mere end 150 personer. Dette sker i tæt samarbejde med den kommunale
byggesagsbehandler.
Brandsynet giver samtidig en øget viden om objektet, der kan have stor værdi i det operative beredskab. På
baggrund af stor videndeling imellem det forebyggende og det operative beredskab skabes der et samlet
bedre beredskab, som hæver sikkerhedsniveauet for arrangementer.
Nordjyllands Beredskab vil fortsat arbejde med en online brandsynsplatform med opdaterede oplysninger på
de enkelte brandsyns objekter. Platformen tilgås digitalt, så der er et integreret samspil mellem den
forebyggende og den operative indsats. Herunder oplysninger om bygningsmasse, mængden af brandfarligt
oplag og kontakt- og ressourcer personer mv.
Målet for det gode brandsyn er fokus på nærhed, synlighed og motiverende dialog, som understøttes af
professionel og kompetent vejledning og rådgivning.

PLAN FOR RISIKOBASERET DIMENSIONERING / 2025

SIDE 6

Figur 1 - Det gode brandsyn
Brandsynet er indgangsvinklen til at øge fokus på adfærdsmønstre og handlemønstre, da den medarbejder
der foretager brandsynet, allerede er i nær og synlig kontakt med institutioner og virksomheder. Brandsynet er
dermed en oplagt mulighed for at gøre opmærksom på, samt implementere ideer og temaer fra den taktiske
forebyggelse.
For at imødekomme omverdenens øgede fokus på bæredygtighed tilrettelægger vi brandsyn, så der er
mindst mulig kørsel mellem brandsyns adresserne, samtidigt gives der vejledning til anvendelse af
bæredygtige løsninger på de brandtekniske løsninger.

Handlingsplansmål

Nordjyllands Beredskab vil i perioden frem til 2025:




Udvikle en model for ”det gode brandsyn” gennem videndeling og evaluering.
Tilpasse brandsynsplatformen, for at styrke videndeling mellem den forebyggende og den operative
indsats.
Fremme brandsikkerheden på virksomheder med dialog og erfaring fra brandsyn.
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Taktisk forebyggelse
Begrebet ”Taktisk Forebyggelse” har ikke en formel definition, men i ”Guide til evaluering af
forebyggelsesindsatser” er angivet en definition, som fint matcher Nordjyllands Beredskabs strategiske indsats
på området:

Taktisk forebyggelse
Indsatser med det formål at påvirke og ændre
risikoadfærd og -holdninger hos borgerne for at
øge samfundets sikkerhed.
Et vigtigt delmål er at styrke den enkelte borgers
viden og muligheder for selv at forebygge eller
gribe ind over for en ulykke.
”Guide til evaluering af forebyggelsesindsatser”
Beredskabsstyrelsen

På andre forebyggende områder og også i reklamebranchen ser man tilsvarende initiativer omtalt med
begreber som ”Adfærdsdesign” og ”Nudging”. Nordjyllands Beredskab er åben for at trække sådanne
kompetencer ind i det fremtidige forebyggende arbejde.
Det at påvirke holdninger og adfærd er dybt forankret i det brandforebyggende arbejde. F.eks. ved
brandsyn, som er en af de forebyggende kerneopgaver, var fokus tidligere meget den kontrollerende
opgave, mens indsatsen i dag primært er baseret på faglig rådgivning og motivering af den
brandforebyggende indsats, der skal ”leve” i virksomhedens dagligdag.
Således inddrager Nordjyllands Beredskab også en adfærdspåvirkende indsats i en del andre af
organisationens aktiviteter:

Figur 2 - Taktisk brandforebyggelse
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Nationale kampagner og lokale initiativer
Vi vil også fremover understøtte de nationale mål, der er fastlagt med offentliggørelsen af
Beredskabsstyrelsens National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer i januar 2017. Strategiens to
hovedmål er:
Færre døde og tilskadekomne og færre
udgifter til skader i forbindelse med brande,
stærke storme og oversvømmelser
Øget risikobevidsthed og mere handlekraft,
selvhjulpenhed og hjælpsomhed i befolkningen
før, under og efter alvorlige ulykker og
katastrofer

Det forebyggende arbejde prioriteres i forhold til disse målsætninger, og fokusområder baseres på statistik
samt enkeltstående store og ulykkelige hændelser.
Det forebyggende arbejde vil ske gennem en række målrettede kampagner, hvor nogle kan have generel
karakter og rettes mod alle nordjyske kommuner, mens andre kan rettes mod udfordringer, der er begrænset
til visse egne eller borgergrupper. Kommunerne har ved involveringsrunderne i efteråret 2020 fremkommet
med konkrete ønsker og behov til disse kampagner. Nordjyllands Beredskab vil fortsætte den løbende dialog
med kommunerne og det lokale erhvervsliv om emner, der vil være relevant at sætte et brandforebyggende
fokus på.
Forebyggende kampagner vil således kunne målrettes emner, der får aktuel politisk og samfundsmæssig
bevågenhed. Vi har gjort den erfaring, at forebyggende budskaber modtages med ekstra stor interesse, når
samfundet i forvejen har fokus på området. I den seneste planperiode, har Nordjyllands Beredskab
gennemført flere sådanne ”her og nu kampagner”:





Kampagne for brandsikkerhed på ældre hoteller efter Svinkløv Badehotel brændte i september 2016
Kampagne for brandfare i naturen efter branden i Lille Vildmose i sommeren 2018
Kampagne for brandmæssige fokuspunkter på plejehjem efter branden på Plejehjemmet Farsøhthus i
Allingåbro i august 2018
Kampagne for brandsikkerhed i etageboliger efter branden i en boligblok på Stoldal i Hobro i december
2019 m.fl.

Eksempler på kampagner
Brandforebyggende hjælpemidler til særligt udsatte grupper
Nordjyllands Beredskab har i samarbejde med Center for Velfærdsteknologi i den seneste planperiode
etableret en fysisk udstilling, der illustrerer de mange risici, der kan opstå i et privat hjem.
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Fokus er rettet på de behov, der gælder for ældre borgere såvel som borgere med forskelligartede
handicaps. Centeret - og udstillingen - henvender sig til både de faglige aktører som de private borgere og
pårørende i hele Nordjylland. I udstillingen præsenteres hele spektret af teknologiske løsninger, der rent faktisk
findes på markedet, men som mange ikke er bekendt med.
I den kommende planperiode skal det afdækkes om budskaberne, og tilbuddet er nået ud til alle relevante
parter i de nordjyske kommuner og om yderligere målgrupper, som f.eks, Ældresagen, pensionistforeninger,
netværk på sociale medier m.v. kan sættes i fokus.
Målet er at få øget fokus på eksisterende tilgængelige teknologiske løsninger for brandsikkerheden hos de
sårbare borgere.

Brandforebyggende Netværk
I den kommende planperiode vil der blive taget nye initiativer til dialog med kommunale og faglige netværk,
for herigennem at udvikle den brandforebyggende indsats på relevante emner. Det kan være netværk med
f.eks. ledere i plejesektoren, lokale erhvervsfora, boligforeninger, brancheorganisation for hotel-, restaurant- og
turisterhvervet m.v.
Dialog med sådanne netværk vil være en effektiv kilde til at identificere behov for brandforebyggende
initiativer ved forskellige målgrupper, som f.eks. de mange ”mindre” virksomheder og institutioner, der ikke er
underlagt brandsynsbekendtgørelsen, og som Nordjyllands Beredskab derfor ikke har direkte berøring med i
dag.
Målet er at få skabt synlighed omkring brandforebyggende behov, for i samarbejde at skabe øget sikkerhed
og tryghed.

Udfarende ”rejsehold”
Nordjyllands Beredskab vil danne et ”rejsehold” bestående af medarbejdere med forskellige kompetencer.
Rejseholdet skal kunne sammensættes efter konkrete behov og kunne ”rykke ud” til et varieret og forud
defineret antal opgaver, strækkende sig fra mere generelle oplysningskampagner til en tryghedsskabende
indsats efter brand. Målgrupperne kan således være en enkelt opgang i et lejlighedskompleks, virksomheder,
en institution for sindslidende, en grundejerforening m.v.
Gennem en løbende og systematisk gennemgang af de operative indsatser i Nordjylland, skal behov for
sådanne initiativer identificeres. Det forventes at en sådan målrettet tilgang til borgerne i et konkret område
umiddelbart efter en hændelse, vil sikre at effekten af det forebyggende arbejde bliver tilsvarende høj.
Målet er at kunne møde borgerne, der hvor de bor og dække deres behov for viden og tryghed.
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Mobilt læringsmodul
Nordjyllands Beredskab indgår fortsat i samarbejde med Aalborg Universitet i et projekt, hvor der søges
fondsmidler til at etablere et mobilt læringsmodul indenfor brandsikkerhed. Ønsket er at kunne møde borgerne
i deres egne rammer, skabe en nærhed og målrette formidlingen til noget helt konkret, som borgerne kan
forholde sig til.
Målet er at kunne understøtte en lokal tryghedsskabende effekt i lokalområder, på skoler, i boligforeninger
m.v.

Brandsikre børn bliver brandsikre voksne
Indsatsen overfor børn skal intensiveres. Børn som målgruppe er mulige ambassadører i deres eget netværk af
forældre, tanter, onkler og bedsteforældre og vi kan understøtte dette med en målrettet indsats.
Flere organisationer som Beredskabsstyrelsen, Børneulykkesfonden og Tryg Fonden har udarbejdet
kampagnematerialer rettet mod børn, som Nordjyllands Beredskab kan understøtte brugen af. Måske kan
børnene også nås gennem deres færden på de sociale medier.
Målet er at skabe brandforebyggelse og tryghed i de private hjem.

Unge der flytter hjemmefra
Desværre er det ikke alle børn, der endnu er blevet brandsikre voksne. Erfaringen er desværre, at mange
unge ikke har haft tilstrækkelig fokus på at den sikkerhed, der var skabt i forældrenes hjem, også skal
implementeres i de unges egne hjem, når de flytter hjemmefra.
Erfaringen er desværre, at mange unge fortsat ikke har en røgalarm i deres bolig, og de har heller ikke haft
fokus på, at de selv skal have en indboforsikring, hvis skaden sker.
Målet er at flere unge nordjyder får viden om brandsikkerhed i eget hjem.

Plejepersonale og pædagogisk personales evne til at handle ved brand
Nordjyllands Beredskab har gennem brandsynsarbejdet fokus på, at der på plejehjem, børnehaver, botilbud,
sygehuse m.fl. sker en årlig instruktion af personalet. Dette omfatter de brandforebyggende ordensregler såvel
som de handlinger, der jf. en lokal tilrettet brand- og evakueringsinstruks, skal kunne sættes i værk i tilfælde af
brand.
Det er institutioner, der er kendetegnet ved, at brugerne ikke i alle tilfælde vil kunne bringe sig selv i sikkerhed
ved brand. Risikoen for og konsekvensen ved brand på disse institutioner vurderes højere sammenlignet med
det øvrige samfund. Derfor er det afgørende, at personalet er trygge ved de opgaver, der påhviler dem ved
brand.
Branden på Plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro i august 2018, som kostede tre ældre borgere livet, viste at
der var mangler i den aktive brandsikring på plejehjemmet. Der blev som følge heraf iværksat undersøgelser
af brandsikkerheden på samtlige plejehjem i Danmark. Fokus har været på den passive og aktive brandsikring
i selve bygningsmassen. Det er også helt afgørende, at personalet har de rette kompetencer til at håndtere
stressede situationer.
Nordjyllands Beredskab har i den forrige planperiode gennemført stikprøver af plejepersonalets evne til at
handle, når de samtidigt udsættes for stresspåvirkninger. Dette har vist, at der eksisterer et behov for at
understøtte instruktionen af personalet på en mere handlingsorienteret måde.
Målet er at få udviklet nogle konkrete værktøjer til personaleinstruktion, der kan udbredes til internt brug på
alle institutioner og botilbud med sårbare borgere, og uden at det kræver ekstern kursusvirksomhed og derved
økonomi for institutionerne. Brug af digitale værktøjer indtænkes i fremtidige initiativer.
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Håndsprit og brandrisiko
Nordjyllands Beredskab har altid haft fokus på håndsprit som en risikofaktor for og ved brand.
Tidligere epidemier og den nuværende Covid-19 har ført til et naturligt øget behov for borgernes
tilgængelighed til håndsprit i butikker, institutioner m.v. Der er som følge heraf også sket en lempelse af
brandreglerne på området.
I Nordjylland har der endnu ikke været brande forårsaget af opstillet håndsprit, eller hvor brandudviklingen har
været påvirket af forekomsten af håndspritdispensere. Men de første brandtilfælde har vist sig i Danmark.
Håndsprit svarer i brændværdi til benzin og i reglerne indgår en henstilling til, at man lokalt foretager en
afvejning af behovet og ikke har mere stående end behovet tilskriver.
En norsk undersøgelse fra 2020 viser, at der er udfordringer på området. Bl.a. at hverken ledelse eller personale
på sygehuse var bevidste om brandrisikoen ifm. håndspritten.
Målet er, at der i Nordjylland skal skabes fokus på risikoen og mulige forebyggende tiltag tages i anvendelse.

Sociale medier
Nordjyllands Beredskab anvender forskellige sociale medier i kommunikationen til såvel medier som borgere.
Denne indsats skal søges udvidet og målrettet til i højere grad at anvende sociale medier i kampagner mod
bestemte målgrupper. Fx budskaber om røgalarmer og indboforsikring til en nærmere defineret gruppe af
unge, der søger informationer om kollegieværelser.
Målet er at kunne sende relevant brandforebyggende information til prioriterede målgrupper.

Kompetenceudvikling og Projektledelse
I dag er det ikke tilstrækkeligt, at brandfolk i uniform stiller sig op og taler om forebyggelse. Der skal mere til for
at få borgernes opmærksomhed.
Der skal arbejdes struktureret med de taktiske projekter. Projekter skal altid starte med grundig analyse og
målbeskrivelse allerede ved idé-/behovsfasen, således at den konkrete målgruppe mødes med rette valg af
medie og pædagogik. Tilsvarende skal fokuseres på dataindsamling under eksekveringen af projektet, til brug
for en opfølgende evaluering. På den baggrund skaber vi en ramme for fornyet læring.
Organisationens faglighed skal derfor fortsat udvikles, så der besiddes en høj brandfaglig kompetence,
samtidig med andre relevante kompetencer eksempelvis indenfor projektledelse og adfærdspåvirkning.

Figur 3 - Struktureret arbejde med taktiske projekter
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Handlingsplansmål
Nordjyllands Beredskab vil i perioden frem til 2025:




Igangsætte og nå bredt ud med tryghedsskabende initiativer
Målrette forebyggende kampagner ud fra et statistisk, - evidensbaseret grundlag.
Udvikle organisationens faglige kvalifikationer indenfor adfærdspåvirkning og projektledelse.
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