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Tema: Forebyggelse –  

Projekt Brandsikker lejlighed 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I foråret 2020 har der i Nordjyllands Beredskab været fokus på brandsikkerhed i specifikt 

lejligheder. Dette fokus er valgt både pga. den omfattende brand på Stoldal, Hobro (dec. 

2019), men også pga. en stigende interesse og efterspørgsel efter materiale målrettet 

lejligheder. 
 

 

Et projekt der endte som 

tværfagligt 
 

Nordjyllands Beredskab har derfor 

gennemført et projekt, der har resulteret i 

tryghedsskabende informationer til både 

ejere, driftspersonale og beboere i 

lejligheder. Projektet og det samlede 

arbejde er blevet til igennem en stor 

faglighed om taktisk forebyggelse og 

brandsikkerhed, kommunikationsfaglighed 

og viden omkring udarbejdelse og klipning 

af videomateriale. 

 

Der er udarbejdet 2 kataloger med 

opmærksomhedspunkter. Punkterne er 

udarbejdet med udgangspunkt i forskellige 

kilder.  Der har været udtrukket data fra 

ODIN, afholdt samtaler med boligforeninger 

og anvendt allerede eksisterende materiale 

omkring beredskabsmapper.  

 

 

 

I de mange snakke og dialoger, der 

automatisk opstår når en faglig 

projektgruppe samles, er der samtidig  

identificeret en række afledte projekter, der 

kan igangsættes og prioriteres sammen 

med Nordjyllands Beredskabs 

forebygggende afdelings andre aktiviteter. 

 

Projektgruppen afleverede den første del af 

projektet med udgangen af marts – herefter 

blev der efterspurgt et fængende og kort 

informationsmateriale, som målgrupperne 

kan hænge op. Derfor blev der trukket på 

den kommunikationsfaglighed der ligger i 

staben. 

 

Grafiks materiale til ophæng 
 

Et opkald på Teams tikkede ind hos den 

kommunikationsansvarlige stabsmedarbe-

jder en onsdag, hvor hun blev introduceret 

for projekt Brandsikkerhed i Lejligheder. 

På baggrund af introduktionen og 

efterfølgende tilsendte projektbeskrivelser 

blev der gjort de indledende tanker omkring 

arbejdet, som lød på en bestilling af 3 

plancher, der hver har sit budskab til 

forskellige modtagere – hvad enten man 

bor:  

o i lejlighed 

o har børn 

o eller drifter en lejlighedsejendom.  

 

Tankerne der blev gjort var, hvordan alle de 

forebyggende budskaber kunne blive 

præsenteret læseligt og grafisk pænt – 

uden at det blev for sammenpresset. Hvilke 

farver skal der bruges og hvor findes netop 

de ikoner, der illustrerer budskabet bedst.  

 

Med afsæt i Corona-situationen, hvor vi ser 



 

 

informationer alle steder om afstand og 

hensyn, blev Sundhedsstyrelsens opbygning 

hurtigt overført til en opbygning, der kunne 

anvendes i projektet. Forskellen er blot, at 

opstillingen på vores plancher ikke er lineær 

– men opsat på en måde så man ”aldrig” 

bliver helt færdig med at læse dem.  

 

I farvevalget blev vores designguide 

anvendt og den røde farve som 

baggrundsfarve, da den hurtigt fænger øjet, 

samt genkendelig for brandmateriale. Og 

ellers den hvide og grå til skrift og ikoner. 

 

Netværk – er vigtig 
 

Netværk er vigtig, for i jagten på ikoner blev 

der gjort brug af vores netværk til andre 

beredskaber og derigennem introduktion til 

en gratis tilgang til langt de fleste af 

ikonerne, som der kunne arbejdes med i lag 

for netop at få produceret det ikon vi skulle 

bruge. 

 

 
 

Herfra handlede det om opbygning af de 

enkelte plancher, hvor der skulle flyttes rundt 

og skabes plads til overskrifter, tekster, ikoner 

og ikke mindst logo. 

 

Løbende udkast blev sendt til gennemgang 

og med dialog på kryds og tværs nåede vi 

et fint resultat. 

 

”Et super spændende arbejde at være en 

del af – og fra ikke at have kendskab til grafik 

og opsætning og frem til produkionen af tre 

styk plancher gik der kun én uge! 

Tak for udfordringen” – 

Karina (kommunikationsmedarbejder). 

 

Da det grafiske materiale var lavet og 

gennemgået i projektgruppen, indeholdt 

det tryghedsskabede informationsmateriale 

nu 2 kataloger med 

opmærksomhedspunkter og 3 plancher til 

ophængning. Materialet var i første 

omgang udarbejdet udelukkende til 

videndeling via egen hjemmeside. 

Videndelingen endte dog også med at 

omfatte en kort video. 

 

Video-teaser til hjemmesiden 
 

I Nordjyllands Beredskab er der meget fokus 

på, at forebyggende informationer bør 

serveres på modtagerens præmisser. 

Det er kendt fra vores eget brug af sociale 

medier - fanger det ikke vores interesse 

indenfor de første par linjer eller sekunder - 

så swiper vi videre. 

 

En del informationsmateriale kan være 

noget teksttung og derfor stræber 

Nordjyllands Beredskab efter at supplere 

med visuel kommunikation i form af fotos, 

tegninger eller video. 

 

 
 

Så da chef for forebyggelse og stab en 

torsdag eftermiddag fik den idé, at han 

skulle bruge en teaser-video til et projekt, der 

skulle præsenteres for bestyrelsen den 

kommende tirsdag, var alle medarbejdere 

naturligvis klar på denne udfordring. 

 

Om end én arbejdsdag til at gennemføre en 

kreativ proces, fastlægge hvad der skulle 

siges og hvor det skulle optages, indgå 

aftaler med ”skuespillere” og en 

efterfølgende redigering, umiddelbart 

kunne synes en smule presset. 

 

Men vores erfaring er faktisk, at der ofte 

kommer et ganske OK resultatet ud af en 



 

 

proces, hvor der ikke er tid til at finpudse 

detaljer i en uendelighed. 

 

 
 

Afdelingen påbegyndte således opgaven 

mandag formiddag og allerede kl. 13.00 

samme dag var produktet klar til 

præsentation for ledelsen, som heldigvis tog 

godt imod videoen. 

 

Resultatet kan ses her 

https://youtu.be/56Gf7pxN_GE eller via 

Nordjyllands Beredskabs hjemmeside.  

Det resterende tryghedsskabende materiale 

kan også tilgås via hjemmesiden eller ved 

kontakt til Forebyggende afdeling.  

 

 

Efterfølgende dialog i alle 

kommuner 
Efter materialet er udarbejdet har 

Nordjyllands Beredskab været i dialog med 

de boligselskaber, der også blev interviewet 

i forbindelse med projektet. 

 

Boligselskaberne er rigtig glade for 

plancherne og mener, at det vil være en 

god fremgangsmetode i forhold til at nå 

selskaber og lejere 1:1. 

Der er fremkommet ønsker til, hvordan 

Nordjyllands Beredskab kan indgå i 

samarbejdet om at få målrettet materialet 

og pointerne, så det giver størst mulig værdi 

i de enkelte boligselskaber.  

For at nå bredere ud med materialet i 

Nordjyllands Beredskabs ejerkommuner, vil 

der i de kommende uger, være kontakt til 

boligselskaber på tværs af alle kommuner.  

Kontakten går i første omgang på at oplyse 

om projektet og materialet, for derefter at 

sende  

 

 

 

 

Nordjyllands Beredskab glæder sig til 

dialogen, input og gode snakke. Dialogen 

og det videre arbejde med ønsker og input 

kommer til at indgå som en del af den 

samlede opgaveportefølje i forebyggende 

afdeling.  

 

 
 

 

https://youtu.be/56Gf7pxN_GE


 

Tema: NOBR 2021 afrapportering 
 

Den risikobaserede dimensionering for perioden frem mod 2021 er godt i gang og Nordjyllands 

Beredskab  kommer som organisation i mål med flere og flere initiativer og giver her en status 

på projektet. 
 

Nordjyllands Beredskabs 

Risikobaseret dimensionering 

2021 
 

Tidsplanen for den nuværende plan følges 

stadig, og vi vil både i sidste del af 2020 samt 

i 2021, arbejde videre med de mål der er 

opsat i handlingsplanerne. 

 

 
 

 

Servicemål 
Bestyrelsens og kommunernes 

igangværende proces i forhold til 

godkendelse af vandforsyningsstrategien 

har haft indflydelse på servicemål 7, der er 

fokuseret på en reduktion af belastning af 

miljø og vandressourcer. 

 

Siden sidste status på den risikobaserede 

dimensionering i maj måned 2020, er 

Nordjyllands Beredskab kommet helt i mål 

med harmoniseringen af 

slukningsgrænserne. 

 

Dette blev endeligt implementeret i juni 

måned 2020 og har haft indvirkning på 

servicemål 6 og 8.  

 

Bestyrelsen bliver i efteråret 2020 

præsenteret for planen for 

specialeberedskabet. En godkendelse 

heraf vil få direkte indflydelse på servicemål  

8 og 9, da flere initiativer herved bliver 

implementeret i beredskabet. 

 

Nuværende status på de opsatte 

servicemål i den risikobaserede 

dimensionering for 2021, ser pr. 1. august 

2020 ud som i de grafiske opstillinger på 

siderne herunder: 

 
 

Servicemål 1 

 

Servicemål 1: Tæt dialog borgere, virksomheder 

og kommuner.  
HP-mål 5 

Status Følger tidsplan 

Initiativer udført i 2018/19 

 

 
 

 

Servicemål 2 



 

 

 

Servicemål 2: Brandsyn tilrettelagt efter 

vurdering af sted, behov og risiko. 

HP-mål 4 

Status Følger tidsplan 

Initiativer udført i 2019 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Servicemål 3 
 

Servicemål 3: Samarbejde med kommuner om én 

indgang og én tilgang. 

HP-mål 1 

Initiativer 5 

Status Følger tidsplan 

Initiativer udført i 2018/19/20 

 
 

 

 
 

 

Servicemål 4 
 

Servicemål 4: Arbejde for et kontinuerligt og 

dynamisk fokus på den nordjyske profil 

HP-mål 4 

Status 2 HP mål er udskudt / fravalgt 

Initiativer udført i 2018/19 

 

 

 
 



 

 

Servicemål 5 

 
Servicemål 5: Nordjyllands Beredskab vil skabe 

sammenhæng mellem det forebyggende arbejde 

og den afhjælpende indsats. 

HP-mål 7 

Status Følger tidsplan 

Initiativer udført i 2018/19 

 

 

 

 
 

Servicemål 6 
 

Servicemål 6: En responstid der er uændret eller 

kortere end i 2016 

HP-mål 1 

Initiativer 6 

Status Følger tidsplan 

Initiativer udført i 2019/20 

 

 
 

 
 

 

Servicemål 7 
 

Servicemål 7: En reduktion i belastningen af 

miljø og vandressourcer  

HP-mål 2 

Status Følger tidsplan 

Initiativer udført i 2019/20 

 

 

 
 

 



 

 

Servicemål 8 
 

Servicemål 8: En god forberedelse og håndtering 

af usædvanlige hændelser der kan have store 

konsekvenser for liv og værdier. 

HP-mål 14 

Status Følger tidsplan 

Initiativer udført i 2018/19/20 – 

fortsættes i 21 

 

 
 

Servicemål 9 
 

Servicemål 9: Organisering af frivillige  

HP-mål 4 

Status Følger tidsplan 

Initiativer udført i 2019 
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Tema: Kemisk Risiko Vurdering 
 

Nordjyllands Beredskab vægter arbejdsmiljøet højt og følger naturligvis anbefalingerne og 

lovgivningen på området. Den nye lovgivning på kemi området følges således nøje og 

afdelingerne følger Best Practice på området. 
 

Arbejdsmiljømål 2020 
I november 2019 blev der afholdt 

arbejdsmiljømøde. 

Et møde, hvor fokus var den årlige 

arbejdsmiljødrøftelse, og hvor Nordjyllands 

Beredskabs arbejdsmiljøorganisation 

fik drøftet følgende: 

 

➢ Hvordan skal Nordjyllands 

Beredskab tilrettelægge sam-

arbejdet om arbejdsmiljø 

➢ Hvordan forebygger Nordjyllands 

Beredskab arbejdsmiljøproblemer 

➢ Hvordan lægges rammerne for 

udnyttelse af resurserne bedst muligt 

 

Arbejdsmiljødrøftelsen omhandlede en 

gennemgang af arbejdsmiljømålene for 

2019. (er vi nået i mål eller er der behov for 

at lade en eller flere af disse fortsætte i 

2020?) 

 

Drøftelse viste at med de nye regler for 

arbejdet med stoffer og materialer og hvor 

krav om arbejdspladsbrugsanvisninger er 

blevet ophævet og erstattet af Kemisk 

Risiko Vurdering pr. 1/7-2019 vil der i 2020 

være behov for at rette et skarpt fokus på 

dette område. 

 

På HMU møde i december 2019, blev 

Nordjyllands Beredskabs arbejdsmiljømål 

godkendt, efter indstilling fra 

arbejdsmiljøorganisationen.  

 

 

 

Planlægning af proces 
Nordjyllands Beredskabs arbejdsmiljø-

organisation fik i januar måned planlagt 

det kommende års aktiviteter for at sikre 

indfrielse af arbejdsmiljømålene for 2020 

 

Der var således blev udarbejdet: 

 

➢ Handlings- og tidsplan i forhold til 

arbejdet med Kemisk Risiko 

Vurdering 

➢ Politik i forhold til indkøb af kemi 

produkter ved Nordjyllands 

Beredskab 

➢ Notat ”Oprydning kemi – hvem gør 

hvad?” 

➢ Retningslinjer for instruktion ift. kemi  

 

 
 

Materialet blev behandlet på det første 

arbejdsmiljømøde i februar 2020 og 

ligeledes godkendt i HMU.  

Der var således sagt GO til at påbegynde 

arbejdet lokalt. 

 

 



 

 

Efteruddannelse kemi 
For at stille skarpt på kemi blev årets første 

arbejdsmiljømøde udvidet således at der 

blev givet efteruddannelse til alle 

arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

Ekstern konsulent deltog og gav 

arbejdsmiljøgruppen en grundig 

introduktion til emnerne: 

 

➢ Kemi generelt 

➢ Kemisk Risiko Vurdering 

➢ Nye EU-faremærker 

 

Samtidig blev der vidensdelt mellem 

arbejdsmiljørepræsentanterne og aftalt at 

man i den kommende oprydningsproces 

løbende skulle orientere hinanden for at 

dele Best Practise…. 

Og netop som alle var klar til at 

påbegynde opgaverne…. Lukkede 

Danmark ned pga. covid-19. 

 

Nordjyllands Beredskabs gik i forhøjet 

beredskab og alle administrative 

medarbejdere blev hjemsendt. 

Af hensyn til sikker drift blev tidsplan i 

forhold til Kemisk Risiko Vurdering sat på 

pause…. 

 

Kick off nr. 2 på Kemisk Risiko 

Vurdering efter nedlukning 
I starten af juni måned kunne Nordjyllands 

Beredskabs medarbejdere vende hjem til 

arbejdspladsen. 

 

Tidsplanen blev tilrettet og forlænget med 

de måneder, hvor Nordjyllands Beredskab 

var lukket ned og de forskellige 

arbejdsmiljøgrupper er nu igen klar til at gå i 

gang med at løse opgaverne i tidsplanen.  

Hvilket betyder at i perioden medio juni til 

medio september er det atter vigtigt at 

arbejdsmiljørepræsentanten i tæt 

samarbejde med sin arbejdsmiljøleder 

genoptager: 

 

➢ Oprydningsrunde nr. 1 

➢ Kortlægning 

➢ Registrering af produkter i afdelingen  

 

Kortlægningsmetode 

Inspireret af metode anvendt i den 

operative afdeling på station Aalborg, skal 

alle arbejdsmiljøenheder registrere alle 

produkter ved foto samt beskrivelse i et 

udarbejdet excel dokument. 

På denne måde visualiseres afdelingens 

produkter og det vil herefter være 

nemmere at vælge, hvilke produkter som 

komplementerer hinanden og hvilke der 

således kan smides ud.  

 

 
 

Næste møde i arbejdsmiljøorganisatioen 

bliver i starten af september måned, hvor 

det bliver spændende at se resultatet af 

første oprydningsrunde samt komme i gang 

med næste etape af tidsplanen som er: 

 

➢ Behovsanalysen  

➢ Overgangsperiode/bortskaffelse 

 

Arbejdsmiljømålet for 2020 kommer således 

til at løbe ind i 2021 grundet nedlukning. 

Følges den tilrettede tidsplan har 

Nordjyllands Beredskab i april måned 2021 

en godkendt kemi liste for de forskellige 

afdelinger, ligesom alle ansatte ved 

Nordjyllands Beredskab modtager 

instruktion.   



 

Statistik  

Byggesager Nordjyllands Beredskab  

1/1- 31/7 2020 
 

 Byggelov BR15 

Kap. 5 

Beredskabslov 
–tekniske forskrifter 

 

Aktive anlæg 
-nye ABA/AVS 

anlæg 

 

Risikovirksomheder 
Risikomyndigheder 

sagsbehandlingsmøder 

Antal 2020 

til 

dato 

237 80 23 14 

Antal 2019 

total 

524 75 1329 13 

% ifht 

sidste 

år 

45% 105%   

 

Kontrolsyn 

1/1- 31/7 2020 
 Antal 

brandsyn 

objekter i 
henhold til 

brandsyns 

bekendtgørelsen 

Risikovirksomheder 
Inspektion ifht 

Sevesodirektiv 

 

Antal 2020 til dato 23 0 

Antal 2019 total 1329 8 

Brandsyn år til dato 

i % 

31%  

Total antal objekter 

2020 

663  

 

 

Lejlighedstilladelser 

1/1- 31/7 2020 
 

 Høring ifbm arrangementerr Midlertidig overnatning 

 

Antal 2020 til dato  62 214 

Antal 2019 total 189 1003 

% ifht sidste år 33% 21% 



 

 

Fyrværkerisager 

1/1- 31/7 2020 
 

 Fest & Scenefyrværkeri  Salg & opbevaring 

 

Antal 2020 til dato 16 3 

Antal 2019 total 78 229 

% ifht sidste år 21% 1% 

 

 

Indsatser i Nordjyllands Beredskab 

1/1- 31/7 2020 
Antal udrykning fordelt på alarmtype 

 

 Reel Blind 

 

Falsk 

 

Andet Total 

  Nordjyllands Beredskab 

Antal 969 619 12 9 1609 

Samme periode 

året før 

1018 652 25 0 1695 

  Hele landet 

Antal 11864 9101 297 107 21369 

Samme periode 

året før 

12335 9953 414 0 22702 

 

 

Indsatser i Nordjyllands Beredskab  

1/1- 31/7 2020 
Reelle udrykninger fordelt på type 

 

 Brand Miljø 

 

Ulykke 

 

ABA Anden 

hændelse 

Falsk & 

blind 

Total 

 Nordjyllands Beredskab 

Antal 687 113 95 505 74 135 1609 

Samme 

periode 

året før 

676 133 136 555 73 122 1695 

 



 

 

Antal ABA-alarmer til fakturering 

1/1 – 31/7 2020 

 

 ABA i alt Blind alarm 

 

Blind alarm 

m/fakturering* 

 

Fakturerings 

andel 

 

 Nordjyllands Beredskab 

Antal 574 505 343 68% 

Sidste år 624 555 272 49% 

 

*Feltet med ”blind alarm til fakturering” er steget i 2020. Dette skyldes at der er kommet mere 

fokus på at sætte flueben i Odin rapporten. Den faktuelle fakturering er ikke steget. 

 

 

Responsstider i Nordjyllands Beredskab 

1/1 – 31/7 2020 

 

 10 minut 15 minutter 

 

15-30 minutter 

 

Total Gns. 

Responstider Nordjyllands Beredskab 

Antal 667 402 173 1242 10:10 

Procent 54% 32% 14% 100%  

 

 

Vidste du at: 

 

Ud af 531 hændelse har der ved 29 brande 

været indsat mere end 3 strålerør. 

Således har NOBR haft 29 indsatser som har 

krævet en ekstra indsats. 

 

Ud af de 531 hændelser er der ved 280 

brande, kun indsat 1 HT-rør for at klare 

indsatsen, hvilket betyder at over 

halvdelen af NOBR’s  hændelse med 

brand slukkes med en slange. 

 

 

fakta 


