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Tema: Forebyggelse 
 

 

Ny vejledning giver operative 

bindinger 
Ny vejledning fra Trafik, Bolig- og 

Byggestyrelsen giver operative bindinger for 

Nordjyllands Beredskab. 

 

 
 

”Redningsberedskabets indsatsmuligheder” 

er titlen på den nye vejledning til 

Bygningsreglement 2018, som sætter 

rammen for det nationale forventnings-

billede af redningsberedskabets mulighed 

for forsvarlig indsættelse af styrker, uden 

forudgående kontakt til bygnings- eller 

beredskabsmyndighed. 

 

 

 

Opførelse af bygninger uden 

forudgående godkendelser 
Vejledningen beskriver, på et detaljeret 

niveau, hvordan byggerier kan opføres for at 

opretholde et tilfredsstillende 

brandsikkerhedsniveau. Hvis byggerierne 

holder sig indenfor de beskrevne løsninger i 

vejledningen, betragtes bygningerne som 

indsatstaktiske traditionelle og kan opføres 

uden forudgående godkendelse fra 

myndighederne.  

Vejledningen beskriver således hvordan 

bygningerne kan udføres indsatstaktisk 

traditionelle. Ved opfyldelse af kriteriet 

forventes det således at rednings-

beredskabet, uden forudgående kendskab 

til bygningen, kan håndtere en forsvarlig 

førsteindsats med de fremsendte styrker.  

 

Det betyder blandt andet at 

etageboligbyggeri i op til 45 meter, tung 

industri med op mod 80 meters indtræng-

ningsvej og komplicerede sammenkoblede 

brandsikringsanlæg, institutioner i flere 

etager med behandlingskrævende og/eller 

sengeliggende personer, hoteller i op til 22 

meters højde, butikker med op til 1000 

personer samt andre lignende byggerier, 

ikke længere kommer forbi beredskabets 

bord til forudgående udtalelse på det 

indsatstaktiske område, ej heller til 

kommunens brandtekniske sagsbehandling.  

 

 
 

Rapport 
Danske Beredskaber udsender snarest en 

rapport, der i detaljen, beskriver hvad der 

vurderes at være nødvendigt for at opfylde 

den nationale vejledning. 

Rapporten forventes at være opdelt i fire 

hovedtemaer, som tilsammen kaldes 

operative bindinger. De fire hovedtemaer 

er: 

• Indsatstaktik 

• Arbejdsmiljø 

• Materiel  

• Uddannelse 

 

Arbejdsgruppe 
Nordjyllands Beredskab vil med afsæt i de 

ovenstående temaer, nedsætte en 

arbejdsgruppe som skal se nærmere på 

vejledningen fra Trafik, bygge- og 

boligstyrelsen samt den tekniske rapport fra 

Danske Beredskaber. 

Dette for at vurdere behovet for en 

nærmere analyse af hvilke konsekvenser de 

operative bindinger får for Nordjyllands 

Beredskab.  



 

 

Nordjyllands Beredskab til 

Nordic Fire Safety Days 
Tre af vore medarbejdere fra Nordjyllands 

Beredskab deltog i august måned i Nordic 

Fire Safety Days som i år blev afholdt på 

Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. 

 

Konferencen sætter fokus på risiko og 

brandforskning i de nordiske lande. 

 

 
 

Spændende emner til behandling. 
Til årets konference deltog i alt 45 

foredragsholdere fra de 11 univsersiteter og 

forskningscentre som præsenterede de 

nordiske lande. 

 

Til debat og drøftelse var mange 

spændende emner som blandt andet 

omfattede disse emner: 

o Ubeskyttede stårkonstruktioner i 

parkeringshuse 

o Lamineret træ i højhusbyggeri 

o Håndtering af glødebrande i 

affaldsoplag 

o Projekter i Norges 

Brandforskningscenter 

o Vandtåge som brandgardin i 

brandsektioner 

o Test af sprinklet hospitalsstue 

o Hjemmeebesøg hos ældre 

o Evakuerings simulering 

o Lithium batterie – håndtering ved 

brand 

o Brand i el-biler 

o Risikovurdering af værdier for 

samfundet ved brand/terror 

o Størrelse af brandsektioner for mulig 

slukning 

o Smart-teknologi i bygninger – brand 

o Naturbrande – detektering af tørke 

o Betonkonstruktioner udsat for brand – 

risiko, hvilken/hvornår? 

o Skumisolering i byggeriet – 

udfordringer i slukning og i forhold til 

arbejdsmiljø. 

 

Emnerne sættes i spil 
Flere af disse meget spændende og 

relevante emner skal nu efterfølgende i 

Nordjyllands Beredskab indgå i det 

tværgående arbejde, der skal sikre borgere 

og virksomheder den bedst mulige 

forebyggelse og operative indsats og 

dermed samtidig være med til at bringe 

vores værdiord Faglighed og Vi gør en 

forskel endnu mere i spil. 

 

 

 
 

Detektering af tørke med droner – branden 

ved Råbjerg Mile 

 

 
 

 
Ny indsatslederbil i anvendelse 

 



 

Tema: Arbejdsmiljø 
 

 

APV 2019-2021 
Efter en god proces i  Arbejdsmiljøgruppen 

med udarbejdelse af principper for APV 

proces samt registreringsskema til forløbet, 

blev der til HMU indstillet at APV processen 

for 2019-2021 i Nordjyllands Beredskab 

sættes i gang i første halvår af 2019, således 

at alle arbejdsmiljørepræsentanter i godt 

samarbedje med sine kolleger og sin 

arbejdsmiljøleder får tid og mulighed for at 

gå i dybden med deres område.  
 

APVproces i Nordjyllands 

Beredskab:  
Hensigten med arbejdspladsvurderingen i 

Nordjyllands Beredskab er at: 

 

• Beskytte den enkelte medarbejder 

• Vurdere arbejdsprocesserne 

• Forbedre organiseringen af arbejdet 

• Forbedre udførelsen af arbejdet. 

 

Nordjyllands Beredskab vil i tæt samarbejde 

skabe tiltag til forbedringer. 

Dette sker ved at vi efter kortlægnings-fasen 

vurderer og prioriterer på de indkomne 

emner og herefter i fællesskab sikrer 

udarbejdelse af en handleplan. 

 

Handleplan: 
Handleplanen er vores dynamiske værtøj 

som vi løbende tilføjer til og justerer på: 

 

 
 

Indkomne emner som kan løses let og med 

det samme kommer som udgangspunkt 

ikke på handleplanen. 

 

Emner som umiddelbart ikke kan løses med 

det samme sætte på handleplanen og 

prioriteringen af disse sker i tæt dialog 

mellem abejdsmiljøleder og arbejdsmiljø-

repræsentant. 

 

Såfremt der er emner som har karakter af 

ønsker eller som på grund af økonomi ikke 

kan løses indenfor budget i den 

pågældende arbejdsmiljøgruppe har 

Nordjylands Beredskab valgt at disse emner 

sættes på en investeringsliste som 

håndteres af chefgruppen. 

 

Emner på investeringslisten som har stor 

betydning for arbejdsmiljøet vurderes og 

prioriteres højt af chefgruppen. 

 

 
 

 



 

 

Arbejdsulykker hos brandfolk 
Brandfolk er en udsat gruppe og på trods af, 

at sikkerhed har højeste bevågenhed, 

ligger branchegruppen politi, beredskab og 

fængsler i top fem, når det det kommer til 

antal arbjedsulykker. 

 

 

 
 

 

Det er der et ønske om at lave om på. 

Derfor igangsatte Beredskabsstyrelsen i 

starten af juli måned 2019, dataindsamling 

til et fælles projekt ”Arbejdsulykker hos 

brandfolk”. 

 

 

 
 

Projektet er støttet af Arbejdsmiljø-

forskningsfonden med 2,2 mio. kr. og bliver 

et to et halv-årligt projekt, der forventes 

afsluttet inden udgangen af 2021. 

 

Målet er at projektet skal munde ud i 

konkrete anbefalinger til at mindske antallet 

af arbejdsulykker. 

 

 

 
 

 

Formål del 1 

Kortlægning og Analyse 
I projektets første del ønsker man at 

kortlægge forekomst af arbejdsulykker hos 

brandmænd under indsats fra 2008-2018, 

samt at identificere bagvedliggende 

årsager til alvorlige/hyppige arbejdsulykker. 

 

Ved at indentificere, hvor og hvornår og 

under hvilke indsatser og under hvilke trin i 

indsatsen, ulykkerne sker vil man kunne 

tegne sig konturerne af best practice. 

 

Derudover er det vigtigt at have fokus på 

risikofaktorer for arbejdsulykkerne og sidst 

men ikke mindst at beskrive bered-

skabernes arbejdsmiljøindsats. 

 

 

Formål del 2 

Identifikation af tiltag 
I projektets del to går processen ud på at 

indentificere de mulige forebyggende 

tiltag, som kan være med til at undgå de 

alvorligste/hyppigste arbejdsulykker, samt 

komme med anbefalinger til implemen-

tering af de meste egnede forebyggende 

tiltag. 

 

Dette vil ske ved at afprøve udvalgte tiltag 

på øvelsesarealerne ved Teknisk skole ved 

Beredskabsstyrelsen i Tinglev. 

Ud fra disse erfaringer skal der ske en 

tilpasning af undervisningsmaterialet samt 



 

 

uddannelsen efter en konkret vurdering. 

 

Til at vurdere, identificere m.m. er der 

nedsat en styregruppe bestående af 10 

personer som repræsenterer 

Beredskabsstyrelsen, de kommunale 

beredskaber, Falck, KL og branche-

arbejdsmiljørådet. 

 

De kommunale beredskaber repræsenteres 

af direktører fra: 

• Østjyllands Brandvæsen 

• Nordsjællands Brandvæsen 

• Beredskab Øst 

  

 
 

Nordjyllands Beredskabs bidrag 
Nordjyllands Beredskab deltager i projektet 

med data som netop er indsendt til 

Beredskabsstyrelsen. 

I perioden 2016 – 2018 har Nordjyllands 

Beredskab haft: 

• 21 arbejdsulykker 

• 2 nær-ved hændelser uden 

tilskadekomst 

 

Fravær på de 21 arbejdsulyker fordeler sig 

således: 

• 16 arbejdsulykker uden frævær eller 

med under 1 dags fravær 

• 5 arbejdsulykker med mindst 3 ugers 

fravær 

 

Alle arbejdsmiljøgrupper ved Nordjyllands 

Beredskab har til opgave at lave opfølgning 

på alle vore ulykker for således at sætte 

fokus på arbejdsmiljø samt for at 

identificere, hvilke forebyggende tiltag som 

der skal igangsættes. 

 

Nordjyllands Beredskab ser frem til at følge 

undersøgelsens resultat og modtage 

anbefalinger til implementering af de mest 

egnede forebyggende tiltag. 

 

 

Øvrige tiltag for 

arbejdsmiljøgruppen  
 

Alle medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe 

ved Nordjyllands Beredskab bliver tilbudt 

den obligatoriske supplerende arbejds-

miljøuddannelse. 

I år har arbejdsmiljøgruppen valgt at der 

skal sættes fokus på krishåndtering gerne 

med inddragelse af håndtering af ”den 

svære samtale”. 

 

Af samme grund er alle booket til et forløb i 

3. kvartal og for at brede kendskab og 

forståelse for krisehåndtering er det blevet 

besluttet at ledergruppen ved Nordjyllands 

Beredskab også skal deltage i forløbet.  

Dagen afvikles i tæt samarbejde med et 

par eksterne undervisere og vores eget 

MED-system. 

 



 

 

Tema: Service 
I denne statusrapport har Nordjyllands Beredskab lagt fokus på følgende områder: - 

Logistik, Serviceområdet, Vagtcentral & Uddannelse. 

 

Service 
På serviceområdet servicerer og 

vedligeholder Nordjyllands Beredskab bl.a.  

– et system der indeholder ca. 2.750 

elektroniske dørlåse. Systemet ejes af Ældre 

og Handicapforvaltningen i Aalborg 

Kommune og Nordjyllands Beredskab 

forestår det praktiske med opsætning, 

nedtagning og nøgleadministration. 

 

Låseområdet 
Aalborg Kommune er i færd med at udskifte 

en stor del af de nødkald som er placeret 

hos borgere der er visiiteret hertil. 

De ”gamle” nødkald udskiftes med 

moderne GSM-nødkald og disse opkobles 

på kommunens vagtcentral. 

Nordjyllands Beredskab forestår 

planlægningen og den praktiske udskiftning 

og afprøvningen af nødkaldene. 

Udskiftningen foregår i et tæt samarbejde 

med vagtcentralen og skal indpasses efter 

vagtcentralens arbejdsmønster. 

 

 
 

Til dato er ca. 850 nødkald blevet udskiftet.  

I forlængelse af denne opgave har 

Nordjyllands Beredskab givet tilbud på en 

computeropdatering af ca. 800 andre 

nødkald. Disse nødkald kan med en 

opdatering bringes op til ”dagens” 

standard. 

 

Også denne opdatering skal foregå i tæt 

samarbejde med vagtcentralen, da det 

skal sikres at forholdsordren i vagtcentralen 

passer til borgerens status og behov. 

 

 
 

Brandslukningsmateriel 
På området ”Servicering af brandmateriel” 

Gennemføres serviceeftersynene i faste 

måneder, således at materiellet efterses en 

gang årligt. 

Frem til udgangen af august 2019 har 

servicemontørerne efterset og kontrolleret i 

alt: 12.541 enheder. 

 

Hvert 5 år skal de vandfyldte slangevinder 

trykprøves. Dette skal foretages af et firma 

der har en VVS-autorisation. 

Disse eftersyn/trykprøvninger udføres derfor 

i et tæt samarbejde med FALCK 

 

 



 

 

Logistikområdet 
Nordjyllands Beredskabs logistikområde har 

med virkning fra juni 2019 etableret fælles 

logistik til de 36 stationer der findes i 

Nordjyllands Beredskabs geografi. 

Kørslen varetages således i et fælles 

rutemønster, uanset om det er materiel til en 

Falck station eller en af de stationer som 

Nordjyllands Beredskab selv driver.  

 

 

Denne logistikopgave passer rigtigt fint ind i 

de logistik- og transportopgaver som 

Nordjyllands Beredskab løser i forvejen 

(hjælpemiddeltransport, intern post, 

transport af biblioteksbøger, 

makuleringspapirer m.v.). 

 

 
 

Opgaven organiseres således, at de akutte 

opgaver løses ud fra tre knudepunkter 

placeret i Thisted, Frederikshavn og 

Aalborg,  

De opgaver der kan planlægges tilpasses 

og køres sammen med ind i de øvrige 

logistikopgaver.  

 

I forbindelse med indgåelse af aftalen med 

Falck, er det blevet vurderet, at logistikken 

til Falcks stationer har et omfang svarende 

til ca 800 – 1.000 timer årligt. 

 

GDPR og Logistik. 
Fokus på håndtering af persondata og ikke 

mindst bortskaffelsen af papirer med 

personhenførbare oplysninger har også 

øget omfanget af institutioner og 

forvaltninger der gør brug af Nordjyllands 

Beredskab til at sikre håndteringen af disse 

papirer. 

 
 

Der opstilles en aflåst ”container” i 

afdelingen hos kunden. Når denne 

container er ved at være fyldt, afhentes 

den af en af vore biler og køres til en lukket 

og overvåget garage. Her omlæsses 

papirerne til en aflåst lastbilcontainer.  

Når denne er fyldt, hentes den af firmaet 

Stena Recycling. 

Stena er sikkerhedsgodkendt til at foretage 

den endelige destruktion af materialet og 

”vores” materiale håndteres på samme 

niveau som materiale fra Rigspolitiet m.fl. 

 

Senest har logistik afhentet og 

sikkerhedsmakuleret ca. 180 hyldemeter 

(ca. 8- 10 tons) fortrolige patientjournaler fra 

Aalborg Universitetshospital.  

 

 

Sikringsområdet 
Sikringsområdet rådgiver kommunerne i 

forbindelse med udskiftning og etablering 

af sikringsanlæg (brandalarmeringsanlæg, 

tyverialarmer, videoovervågning, 

adgangskontrol m.v.) 

 

I øjeblikket arbejdes der med udbud og 

projektering af ABA og DECT på tre 

plejehjem. Dette sker i et tæt samarbejde 

mellem Aalborg Kommune og 

boligselskaberne. 

 

Et andet fokusområde som vi i øjeblikket har 

fokus på er, at vi i samarbejde med Aalborg 

Kommunes IT- afdeling søger at omlægge 

de alarmer der er tilkoblet til vagtcentralen 

via alarmettet til en ny og – en noget 

billigere tilslutning. 

Den nye tilslutning har den samme høje 

sikkerhed som de eksisterende. 

Vores håb er at Nordjyllands Beredskab kan 

udrulle denne billigere tilslutningsmodel til 

alle vagtcentralkunderne og dermed sikre 

en besparelse hos kunderne. 

 

På TVO (TV-Overvågning) er fokus fortsat, at 

forebygge hærværk. 



 

 

Dette sker i et tæt samarbejde mellem 

vagtcentral, vægtere og politi. 

 

 
 

Vagtcentral 
 

Fælles overblik 
Vi har fået adgang til positioneringer for alle 

vores køretøjer og kan nu se samtlige 

udrykningskøretøjernes position på en 

fælles kortskærm.  

 

Som de første i landet er vi lykkedes med at 

få udrykningskøretøjernes positioneringer 

ind via SINE-terminalerne i køretøjerne. Hvert 

enkelt køretøj navngives og farvemarkeres, 

således vagtcentralen kan se hvilke 

køretøjer, der er hjemme, undervejs, 

optaget eller fri.  

 

Samtidig pågår en proces med at indsamle 

oplysninger på stationernes køretøjer, type, 

materiel, beholdninger, mm, som skal ind i 

fælles ressourcedatabase. Databasen skal 

kobles sammen med et det fælles overblik. 

Dermed kan vi fremadrettet hurtigere 

disponere hurtigste relevante ressourcer til 

at afhjælpe en hændelse. 

 

Det er endvidere hensigten at 

ressourcedatabasen skal omfatte samtlige 

køretøjer og materiel ved beredskaberne i 

Danmark for derved at skabe et nationalt 

ressourceoverblik.  

 

 

 

Beredskabsplanlægning i 

Nordjylland: 
 

Vi deltager sammen med kommuner i 

Nordjylland i en ERFA-gruppe omkring 

beredskabsplanlægning. Formålet er at 

dele gode løsninger, drøfte udfordringer og 

drage erfaringer og læring fra hændelser, 

der har påvirket kommunernes drift.  

 

Nordjyllands Beredskab er vært for næste 

møde i ERFA-gruppen til oktober som vil 

blive afholdt på den fælles vagtcentral. 

Indholdet vil foruden en rundvisning og 

gennemgang af vagtcentralen blive et 

oplæg og drøftelse af en fremtidig model 

for en samordnet krisestyring mellem 

kommunerne og Nordjyllands Beredskab. 

 

 

 
 

 

Med afsæt i modellen vil vi gennemføre en 

række dilemmaøvelser, der skal være med 

til at afprøve om oplægget til en samordnet 

krisestyring virker, samt måske kan give 

inspiration til øvelser i kommunerne. 



 

 

Uddannelse 
Nordjyllands Beredskabs uddannelsesafde-

ling har siden maj 2019 deltaget i mange 

aktiviteter.  

 

Renovering af centrene 
Nordjyllands Beredskabs to 

uddannelsescentre er næste blevet 

færdige med tre større renoveringsprojekter 

der af blandt andet arbejdsmiljø hensyn, var 

nødvendige. 

Der har netop været et stort fokus på at 

bringe uddannelsescentrene i Rørdal og 

Hvims op på en høj standard, som betyder 

at opgaven fortsætter ind i 2020. 

Strategien for begge uddannelsescentre 

med deres øvelsesanlæg vil derfor være 

baseret på renovering og eventuelt 

udvikling af nye tiltag. 

 

Udvikling af kurser 
Uddannelsesafdelingen har i den forløbne 

tid brugt mange ressourcer på at 

planlægge og facilitere interne kurser, 

såsom vedligeholdsuddannelser for vores 

holdledere og indsatsledere. 

Derudover igangsættes tilbud om 

førstehjælpskurser for vores egne ansatte 

uden operative opgaver. 

 

Vigtigt er det også at nævne at 

Nordjyllands Beredskab er udtaget til et 

nationalt pilotprojekt omkring planlægning 

af vedligeholdelses uddannelse for alle 

brandfolk i Nordjylland, som involverer og 

optager afdelingen meget. 

 

Af nye uddannelsestiltag er planlægning af 

uddannelse for vagtcentralen indledt og 

skal afvikles sidst på året. 

 

De maritime uddannelser ved Nordjyllands 

Beredskab forventes at fortsætte den 

positive udvikling, idet der pt. er rigtig 

mange unge mennersker der vælger 

denne spændende uddannelsesvej. 

 

Begge uddannelsescentre arbejder fortsat 

ihærdigt på at få etableret flere 

førstehjælpskurser ved vores ejerkreds. 

 

I slutningen af året igangsættes 

”Massetilsskadekomst uddannelsen” hos 

samtlige beredskabsstationer i Nordjylland. 

Brandfolkene vil blive uddannet i at have 

større fokus på: 

 

• Egen sikkerhed 

• Akutbehandling 

• Prioritering 

 

I den forbindelse vil Region Nordjyllands 

Præhospitale afdeling være vores 

sparringspartner omkring uddannelsen. 

 

Samarbejdet med Regionens præhospitale 

enhed har for uddannelsesafdelingen 

været langvarigt og igen i år har 

Nordjyllands Beredskab fra den 3. – 5. 

september afviklet et uddannelsesforløb for 

nye akutlæger og sygeplejersker. 

 

 
 

Uddannelsen blev afsluttet med en stor 

øvelse, hvori der deltog 172 figuranter, 

beredskabsfolk, dommere/undervisere, 

logistik, presse, AMK og eleverne. 

Uddannelsescentret i Rørdal havde denne 

dag mere end 350 gæster. 

 

  



 

 

Byggesager Nordjyllands Beredskab  

1/1- 1/8 2019 
 
 

 Byggelov 

BR15 

Kap. 5 

Beredskabslov 
–tekniske 

forskrifter 

 

Aktive anlæg 
-nye ABA/AVS 

anlæg 

 

Risikovirksomheder 
Risikomyndigheder 

sagsbehandlingsmøder 

 

Antal 2019 til dato 318 61 39 7 

Antal 2018 total 549 87 1278 5 

% ifht sidste år 58% 70%   

 

 

Kontrolsyn 

1/1- 1/8 2019 
 

 

 

 Antal 

brandsyn 

objekter i 
henhold til 

brandsyns 

bekendtgørelsen 

Risikovirksomheder 
Inspektion ifht 

Sevesodirektiv 

 

Antal 2019 til dato 1195 8 

Antal 2018 total 2407 6 

Brandsyn år til dato 

i % 

66%  

Total antal objekter 

2019 

1817  

 

 

 

Lejlighedstilladelser 

1/1- 1/8 2019 
 

 Høring ifbm arrangementerr Midlertidig overnatning 

 

Antal 2019 til dato 174 717 

Antal 2018 total 340 931 

% ifht sidste år 51% 77 



 

 

Fyrværkerisager 

1/1- 1/8 2019 
 

 Fest & Scenefyrværkeri  Salg & opbevaring 

 

Antal 2019 til dato 42 3 

Antal 2018 total 97 374 

% ifht sidste år 43% 1% 

 

 

Indsatser i Nordjyllands Beredskab 

1/1- 1/7 2019 
Antal udrykning fordelt på alarmtype 

 

 Reel Blind 

 

Falsk 

 

Andet Total 

  Nordjyllands Beredskab 

Antal 1010 633 33 47 1723 

Samme periode 

året før 

1479 679 33 0 2191 

  Hele landet 

Antal 14380 9584 413 220 24597 

Samme periode 

året før 

15147 10503 425 0 26075 

 

 

Indsatser i Nordjyllands Beredskab  

1/1- 1/7 2019 
Reelle udrykninger fordelt på type 

 

 Brand Miljø 

 

Ulykke 

 

ABA Anden 

hændelse 

Falsk & 

blind 

Total 

 Nordjyllands Beredskab 

Antal 667 132 129 630 82 83 1723 

Samme 

periode 

året før 

1067 159 139 688 114 24 2191 

 

 

 



 

 

Afgangstider i Nordjyllands Beredskab 

1/1 – 1/7 2019 

 

 1 minut 5 minutter 

 

5-15 minutter 

 

I alt Gns. 

Afgangstider Nordjyllands Beredskab 

Antal 126 1098 185 1409 03:28 

Procent 8,9 77,9 13,1 100 - 

 Hele landet 

Antal 126 13837 2240 20363 02:38 

Procent 21,0 68,0 11,0 100 - 

 

 

Responsstider i Nordjyllands Beredskab 

1/1 – 1/7 2019 

 

 10 minut 15 minutter 

 

15-30 minutter 

 

Total Gns. 

Responstider Nordjyllands Beredskab 

Antal 783 387 174 1344 09:54 

Procent 58 29 13 100  

 Hele landet 

Antal 14692 3560 174 19314 07:57 

Procent 76 18 5 100  

 

 

 

I perioden den 1/6 – 11/8 2019 er vi 

blevet kaldt til ”melding om brand 

i landbrugsredskab og alle former 

for naturbrand”: 

 

2018: 233 gange 

2019: 48 gange 

 

Tallene viser en klar forskel og 

hvad vejret betyder for os i 

udrykningssammenhæng 


