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Indledning
Før den første analyse og risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg Kommune i
2007 skulle kommunerne udarbejde en beredskabsplan med detaljerede planer inden for det tekniske
og sociale område. Kommunerne skulle sikre, at centralforvaltningen var i stand til at bevare overblikket,
registrere fødsler, dødsfald og flytninger udenom centralpersonregisteret, sikre drikkevand, kloakering
og renovation, kontrollere levnedsmidler for kemiske kampstoffer eller radioaktiv forurening, modtage
patienter hurtigere fra hospitalerne, varetage omsorg for evakuerede og børn, hvis forældre skulle gøre
tjeneste samt nødreparere veje og havne.
Beredskabsstyrelsen betonede overfor kommunerne, at situationen under krise eller krig kunne
medføre, at kommunerne ville blive stillet over for uvante opgaver.
I 2007 skulle landets kommunale redningsberedskaber for første gang have en politisk godkendt plan
for et beredskab dimensioneret efter de konkrete risici, der eksisterede i de enkelte kommuner. Dette
var en markant ændring i forhold til tidligere, hvor dimensioneringen var nationalt fastlagt med faste
rammer, der ikke nødvendigvis tog hensyn til lokale forhold eller risici.
Opgaverne var som sådan ikke ændret, selvom konteksten med kold krig nu er skiftet ud med
fredstidshændelser, vejrligshændelser, risikovirksomheder, infrastrukturuheld og i sjældne tilfælde
terror.
I 2013 skal der foreligge en politisk godkendt revision af den risikobaserede dimensionering af
kommunernes redningsberedskab.
Formål
Revisionen af den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg Kommune har til
formål at sikre Beredskabscenter Aalborgs fortsatte evne til på forsvarlig vis at kunne forebygge,
begrænse og afhjælpe skader på personer, dyr, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.
Revisionen har endvidere til formål at anskueliggøre for både borgere og politikere, hvilke forventninger
de med rette kan have til redningsberedskabets serviceniveau.
Mål
Aalborg Kommunes redningsberedskab skal medvirke til, sammen med kommunes øvrige samlede
beredskab, at sikre en robust, sikker og tryg ramme for borgernes tilværelse, erhvervslivets drift og
Aalborg Kommunes samlede virke. Opgaven udmøntes i ”Plan for fortsat drift i Aalborg Kommune”. Det
overordnede mål er, at borgerne, erhvervslivet og kommunens forvaltninger trygt og sikkert kan
gennemføre deres aktiviteter på så normal vis som muligt – også hvis der opstår en ekstraordinær
hændelse. Ved ekstraordinære hændelser skal der som hidtil rekvireres assistance udefra.
Metode
Der har i 2012 foregået et analysearbejde som forstudie til revisionen af Aalborg Kommunes
risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet. Dette analysearbejde er gennemført på
baggrund af Beredskabschefens kommissorium for revision af Aalborg Kommunes dimensionering af
redningsberedskabets serviceniveau 2013 – 2017. Kommissoriet var opdelt i 9 temaer.
Beredskabsstyrelsen har endvidere henledt kommunernes opmærksomhed på, at den risikobaserede
dimensionering specifikt skal dokumentere, hvorledes kommunerne sikrer vandforsyningen til
brandslukning. Derfor har vi udvidet vores fokus med endnu et tema for dette område.
Kommissoriet blev godkendt i Aalborg Kommunes Beredskabskommission på kommissionsmødet den
11. april 2012.
Rapporten Fokuspunkter blev godkendt i Aalborg Kommunes Beredskabskommission på
kommissionsmødet den 18. december 2012.
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Revision af risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg Kommune 2013-2017
udmønter sig i en revision af serviceniveauet (dvs. dette dokument), der endeligt skal godkendes
politisk af byrådet efter at være godkendt af Beredskabskommissionen og have været til udtalelse hos
Beredskabsstyrelsen.
Baggrunden for serviceniveauet er erfaringer fra den eksisterende dimensionering og analyserne under
de valgte fokuspunkter, herunder en opdatering af udvalgte analyser fra den eksisterende
dimensionering. Denne strategi er valgt, da det ikke vurderes at risikoniveauet og risikoprofilen for
Aalborg Kommune har ændret sig væsentligt siden sidste dimensionering, hvor ”hver en sten blev
vendt”.
Der er dog kommet et nyt risikomoment til i Aalborg Kommune, sidens sidste dimensionering. Det drejer
sig om Kulturhuset Nordkraft, der er indrettet i det tidligere kulkraftværk på Aalborg Havn. Her er tale om
et kompleks højhusbyggeri med mange forskellige anvendelsesmuligheder. Endvidere bygges, i den
kommende årrække, en række højhuse på havnen til bolig og erhvervsformål. Beredskabscenter
Aalborg har derfor gennemarbejdet et risiko- og kapacitetsscenarie for denne type bygninger for at
eftervise, at Beredskabscenter Aalborg har den nødvendige kapacitet til at håndtere en eventuel
hændelse her.
Der ud over er der ikke sket væsentlige ændringer i kommunens samlede risikoprofil og det giver derfor
ringe mening at bruge ressourcer på at forfølge yderligere analyser, der kun vil vise minimale ændringer
i forhold til de allerede udarbejdede.
Den reviderede risikobaserede dimensionering skal behandles på Beredskabskommissionens møde i
uge 14 2013. Derefter skal dimensioneringen behandles i Beredskabsstyrelsen for endeligt at blive
forelagt byrådet til godkendelse senest ultimo 2013.
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1. Serviceniveauet for redningsberedskabets forebyggende
kapacitet
Formål
Jævnfør Beredskabslovens §§ 34 – 37 skal den forebyggende indsats dimensioneres, så kommunerne
på forhånd kan imødegå skader på personer, ejendom og miljøet. Altså skal redningsberedskabet
udføre en forsvarlig forebyggende indsats. Beredskabets evne til at opfylde dette krav dimensioneres
tilsvarende ud fra den gennemførte risikoanalyse og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Mål
Målet er at nedbringe antallet af hændelser, hvor der er behov for beredskabets afhjælpende indsats
samt at medvirke til at mindske konsekvenserne, når behovet alligevel opstår.
Dermed er der en klar sammenhæng lovgivningsmæssigt mellem det forebyggende indsatsniveau og
det afhjælpende beredskabs dimensionering. Man kan sige, at større forebyggende brandsikkerhed vil
reducere behovet for det afhjælpende beredskab. Sammenhængen er indlysende, men effekten er
vanskelig konkret at bevise, idet der ikke for nuværende udføres en efterforskning eller
erfaringsopsamling der statistisk kan bevise denne effekt.
Alligevel er der belæg for at prioritere området, idet vi gennem de seneste år har sat fokus på dette og i
stigende grad anvender operationelle ressourcer på forebyggelse med gode resultater.
Resultatet af strategien ”Forebyggelse er bedre end helbredelse” afspejles bl.a. i antallet af udrykninger
til indsatser, der er fortsat faldende og er væsentligt lavere end i de fleste andre kommuner.
En gennemgang af de senere års udrykningsrapporter i Aalborg Kommune viser, at udrykningerne sker
til alle typer af indsats og ikke kun til de virksomheder, som vi fører tilsyn med. Det er f.eks. kælderrum,
etageboliger, enfamiliehuse, mindre virksomheder, landbrug, arealer i det fri, trafikuheld og forureninger.
Det vil sige, at der er et stort felt at målrette en forebyggende indsats imod. Imidlertid kan vi konstatere,
at forebyggende tiltag har reddet liv og værdier, eksempelvis via kampagner om røgalarmer.
Set på den baggrund er der al mulig grund til at redningsberedskabet udfører en målrettet indsats med
forebyggelse.
Det er samtidig vigtigt, at redningsberedskabet forsker i baggrunden for disse hændelser og anvender
de opsamlede erfaringer i den forebyggende indsats. Fremadrettet vil Beredskabscenter Aalborg
deltage aktiv i denne erfaringsopsamling og vil som regionshovedstad påtage sig forpligtigelsen til at
yde bistand til andre med denne opgave.
1.1 Teknisk forebyggelse
Den forebyggende indsats drejer sig om to hovedområder, den tekniske forebyggelse og den taktiske
forebyggelse. Den tekniske forebyggelse er brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn og diverse
fysiske foranstaltninger til forebyggelse eller formindskelse af brandfare og til at sikre forsvarlige
rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
1.2 Taktisk forebyggelse
Den vigtigste indsats ligger dog i at formidle bestemmelserne til de borgere der skal efterleve de
forebyggende bestemmelser. Taktisk forebyggelse er et af de elementer der kan anvendes til at give
borgerne forståelse for brandsikkerhed i almindelighed, og som også indgår med projekter i
forebyggelse på et pædagogisk plan i Beredskabscenter Aalborgs virksomhedsplan. Målet hermed er,
at forsøge at reducere skadeomfanget til glæde for samfundet og den enkelte borger.
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1.3 ”Skal” opgaver
”Skal” opgaver er de lovbestemte opgaver og opgaver fastlagt af byrådet, kontraktbestemmelser m.m.
De lovbestemte opopgaver omfatter byggesagsbehandling og brandsyn.
Den tekniske forebyggelse ved Beredskabscenter Aalborg foregår bl.a. i samarbejde med Aalborg
Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Vi har en samarbejdsaftale vedrørende brandmæssige forhold
ved byggesager omfattet af Byggelovens bestemmelser. Den nye mulighed for risikobaseret
myndighedsbehandling efter ansøgers valg (funktionsbaseret sagsbehandling) kræver særlig ekspertise
og store byggerier kan tage halve og hele årsværk at behandle. Forebyggelsen søges dimensioneret
således, at sagsbehandlingstiden overholder de kvalitetsmål, som er anført i kontrakten mellem Aalborg
Byråd og Beredskabscenter Aalborg.
Et område, som generelt fylder meget, og som er en direkte målsætning, er rådgivning som myndighed.
Bygherre, tekniker og borger skal kunne få beredskabsmæssige råd og vejledning forud for en
myndighedssag.
Alle sager, der er omfattet af Beredskabsloven om brandfarlig virksomhed behandles ligeledes af
Beredskabscenter Aalborg på vegne af Kommunalbestyrelsen. Sager af den art er i driftsperioden
brandsynspligtige.
De særlige Risikovirksomheder (Seveso direktivets kolonne 3, kolonne 2 eller mindre farlige
risikovirksomheder) udgør en risiko for liv værdier og miljø, der er langt større end kommunens øvrige
virksomheder. Den kommunale beredskabsmyndighed har en myndighedspligt til at medvirke til, at
sikkerheden på virksomheden og for omgivelserne er forsvarlig. De meget tunge risikovirksomheder
kræver såvel uddannelsesmæssig kompetence som meget tid. I Aalborg Kommune har vi derfor
etableret en ”Myndighedsgruppe”, som består af miljømyndigheder ved Stat/kommune, Arbejdstilsynet,
Beredskabscenter Aalborg og Nordjyllands Politi, som behandler et antal sager omfattet af
Risikobekendtgørelsen.
Endvidere omfatter den tekniske forebyggelse behandling af en række lejlighedssager som f.eks.:









Forsamlingstelte
Cirkus
Campingområder
Salgsområder
Koncerter
Arrangementer i bygninger
Arrangementer på grundarealer
Fyrværkeri

Som regionshovedstad har kommunens redningsberedskab ligeledes en opgave i at kunne yde hjælp til
andre i regionen for så vidt angår ”tunge” og kompetencekrævende sager.
1.4 ”Kan” opgaver
”Kan” opgaver er blandt andet de opgaver, der er nævnt i Beredskabscenter Aalborgs virksomhedsplan,
hvor der er fastlagt, at den forebyggende indsats også i vid udstrækning skal ske gennem
informationsvirke og uddannelse og at vi herigennem skal skabe en nødvendig forståelse for
brandsikkerhed og andre risici i dagligdagen hos kommunens borgere og virksomheder.
Beredskabscenter Aalborg forsøger at fastholde samarbejdet med Grønlands Brandskole (Grønlands
Hjemmestyre) hvilket bevirker, at al uddannelse på Grønland sker gennem koordinering med
Beredskabscenter Aalborg såvel operativt som for en stor del af det forebyggende arbejde.
Beredskabscenter Aalborg forsøger ligeledes at blive Aalborg Kommunes naturlige afvikler for alt
førstehjælpsuddannelse af personale samt elever i folkeskolen.
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Den taktiske forebyggelse omfatter oplysning generelt til borger, virksomheder og institutioner om
beredskabsmæssige forhold. Der laves målrettede projekter som henvender sig til børneområdet,
ældreområdet, specielle virksomheder, årstidsbestemte kampagner mv.
En vigtig vej til dette mål er en målrettet indsats rettet mod børn. Børn i børnehaver og skoler er et af
vore taktiske indsatsområder, hvor vi på en underholdende og sjov måde påvirker børnene (og gennem
børnene forældrene) til at tænke forebyggende.
De forskellige målrettede projekter kan være fastlagt i virksomhedsplanen, som
Beredskabskommissionen behandler hvert andet år. Heri indgår den ikke lovfastsatte tekniske såvel
som den taktiske forebyggelse.
Kvaliteten af det forebyggende arbejde er reguleret af Hovedkontrakten med byrådet. Eksempler på
opgaver er vist herunder:
”Skal” opgaver:
 Myndighedsrådgivning via mail, tlf. og møder
 Brandteknisk byggesagsbehandling primært efter byggeloven
 Almindelig brandteknisk sagsbehandling efter beredskabsloven
 Funktionsbaseret sagsbehandling
 Rådgivning og delvis sagsbehandling (funktionsbaseret) for andre kommuner
 Risikovirksomheder
 Fyrværkeritilladelser
 Lejlighedstilladelser
 Lejlighedsanmeldelser
 Beredskabsplanlægning
 Sagsbehandling drift af aktive brandsikringsanlæg
 Vandforsyning, sikkerhedsvagter mv.
 Brandsyn i virksomheder/institutioner
”Kan” opgaver:
 Arrangementer på skoler
 Åbent hus arrangement og lignende
 Projekter, teater, ”Ild i røven” og lignende
 Undervisning/foredrag mv.
 Instruktion af personale
 Beredskabsmappen
 Flugtvejsplaner
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1.5 Forebyggelseskapacitet
For at sikre, at det forebyggende arbejde kan fastholdes på det nuværende serviceniveau og samtidigt
sikre, at de nye projekter på det taktiske område kan varetages, vil det kræve følgende dimensionering
udover de nødvendige hjælpeværktøjer i form af diverse programmer og værktøjer.
Beredskabets fremtidige forebyggelseskapacitet skal fastholde standarden på det tekniske område
og øge fokus på det taktiske - i alt et ressourceforbrug svarende til 9 – 10 årsværk.
De 9 – 10 årsværk med denne arbejdsmæssige dimensionering:


Rådgivning og alm. Byggesagsbehandling
Funktionsbaseret byggesagsbehandling
Sagsbehandling Risikovirksomheder

3,25 årsværk



Beredskabsplaner - brandsikringsanlæg m.v.
Driftsmæssige sager, vandforsyning, lejlighedstilladelser mv.
Brandsyn

5,00 årsværk



Instruktion og foredrag m.v.
Skoler mv.
Taktiske projekter (”Ild i røven”)

1,25 årsværk

Af de 9 - 10 årsværk skal det tilstræbes at to er uddannet som master i brand og aldrig mindre end
én med denne uddannelse.
Det er målsætningen, at udvide det forebyggende arbejde med personale fra det operative område
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2. Serviceniveauet for redningsberedskabets afhjælpende
kapacitet
I henhold til Beredskabslovens § 12 skal det kommunale redningsberedskab kunne yde en forsvarlig
indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet som en afhjælpende indsats.
Udgangspunktet for dimensioneringen af kommunens fremtidige afhjælpende beredskab har været et
uændret serviceniveau, idet vi betragter det nuværende niveau som forsvarligt. Det skal forstås således
at beredskabets førsteindsats (de ressourcer der umiddelbart afsendes på baggrund af en
alarmmelding) i videst mulig udstrækning skal kunne standse branden eller ulykkens videre udbredelse.
Herved viser vores erfaringer og analyser, at de samlede ressourcer, der skal anvendes til opgavens
tilpasses bedst muligt.
Vi har på baggrund af dimensioneringen fra 2007 samt rapporten Fokuspunkter fra 2013 opstillet forslag
til organiseringen og dimensioneringen af det fremtidige serviceniveau for Aalborg Kommunes
redningsberedskab. På en række punkter har dette ført til konkrete anbefalinger til politisk behandling,
uden at vi har fundet fagligt eller økonomisk belæg for at opstille flere forskellige modeller.
Med hensyn til den tekniske ledelse på skadestedet, kan den i en række tilfælde varetages af en
holdleder med den fornødne uddannelse. Der skal dog altid være mulighed for, at der kan tilkaldes en
indsatsleder, når holdlederen vurderer, at der er behov for det. Tilsvarende skal indsatslederen kunne
tilkalde yderligere en kollega, en chefvagt, Beredskabscenter Aalborgs operative stab eller dele heraf,
når indsatslederen vurderer, at der er behov for det.
I 2007 valgte Aalborg Byråd, at den tekniske indsatsledelse skulle varetages med 2 vagter ad gangen.
På baggrund af rapporten Fokuspunkter indstilles, at indsatsleder bagvagten afskaffes og der oprettes
en chefvagtordning samt en organiseret stabsfunktion (Støttelinjen) i stedet til de relativt få gange, hvor
der er behov for mere end én indsatsleder i indsatslinjen.
Det lægges op til beslutning, hvor det konkrete serviceniveau for den tekniske indsatsledelse skal ligge i
fremtiden. Der er opstillet én model, der redegør for organiseringen af indsatslederens vagtordning og
beredskabets evne til at kunne udbygge ledelsesapparatet ved større og/eller flere samtidige
skadesteder eller hændelser. Faglig adskiller modellen sig ved at indsatsleder bagvagten er erstattet
med en chefvagt og at indsatslederen kan støttes med en stabsfunktion.
Med hensyn til organiseringen og dimensioneringen af de ressourcer, der skal afgå fra kommunens
beredskabsstationer i den akutte fase, umiddelbart efter at en borger eller en virksomhed har alarmeret
efter hjælp, lægges på tilsvarende vis op til beslutning, hvor det konkrete serviceniveau skal ligge i
fremtiden. Der er opstillet én model, som svarer til det serviceniveau der hidtil har været gældende.
Fagligt adskiller modellen sig, ud over ledelsen, alene ved en forskellig bemanding og bestykning af den
akutte førsteindsats på lokalstation Mou.
Modellen angiver det faglige beredskabsniveau med hensyn til mandskab og køretøjer, men ikke med
hensyn til detailelementer som udstyr og værktøjer. Køretøjer og materiel i øvrigt forudsættes at være
velfungerende og vedligeholdt i lovlig stand, hvilket sikres gennem daglige tilsyn, som
Beredskabscenter Aalborgs standard foreskriver. Det skal endvidere løbende holdes opdateret til et
niveau, der honorerer tidens krav.
Tilsvarende forudsættes der med hensyn til mandskabets faglige kompetencer, at disse altid tilpasses
den enkeltes funktion, altid opfylder lovens krav samt vedligeholdes gennem
vedligeholdelsesuddannelse og –øvelser jf. Beredskabscenter Aalborgs høje standard på området.
Redningsberedskabet i Aalborg Kommune er bygget op med Beredskabscenter Aalborg som ansvarlig
enhed for hele det kommunale redningsberedskab. Redningsberedskabet i Hals og Mou udføres af
Falck A/S jævnfør kontrakt med Beredskabscenter Aalborg.
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2.1 Generel standard for det afhjælpende beredskab
2.1.1 Indsatsmandskab.
På hovedstation Aalborg skal den første udrykningsenhed fortsat bemandes med fastansat
beredskabspersonel1.
Udrykningsenhederne på lokalstationerne og de øvrige udrykningsenheder på hovedstation Aalborg
skal fortsat bemandes med fastansat deltids mandskab.
Personale ansat i administrative stillinger m.fl. i tilknytning til hovedstation Aalborg skal i vid
udstrækning tilknyttes og uddannes til det operative beredskab, således at den samlede
indsatskapacitet ved bl.a. katastrofer er størst mulig.
Der skal endvidere fortsat søges tilknyttet cirka 100 frivillige til beredskabet, som bl.a. uddannes til
forskellige specialistfunktioner og til generel supplering af det ansatte mandskab.
2.1.2 Indsatskøretøjer og materiel.
Der skal generelt være tilstrækkeligt med køretøjer og materiel til, at de almindeligt forekommende
hændelser i kommunen kan klares med de tilgængelige ressourcer.
På lokalstationerne skal der være materiel til iværksættelse af enhver skadestandsende førsteindsats,
men specialmateriel vil komme fra hovedstation Aalborg med nødvendigt mandskab til betjening af
dette.
Lokalstationerne i Nibe og Hals skal således råde over én automobilsprøjte 16/8, én vandtankvogn,
frigørelsesudstyr og miljømateriel svarende til det nuværende Trin I.
Lokalstationen i Hals skal fortsat råde over en båd i kategori D.
Lokalstationen i Mou ændres fra én automobilsprøjte og én vandtankvogn til at være udstyret med en
First Respons Enhed (FRE) med et mandskab på 4 mand. I tilfælde af behov for tankvognsassistance
eller andre ressourcer sendes disse fra hovedstationen i Aalborg.
Hovedstationen skal fortsat råde over materiel svarende til tre samtidige indsatser med én
udrykningsenhed på hvert skadested. Disse udrykningsenheder består hver af én automobilsprøjte
samt én vandtankvogn eller én drejestige i forhold til bebyggelsens karakter, hvorfor der skal være to
af hver. Hovedstationen skal råde over et ”tungt” redningskøretøj samt båd og
redningsdykkerberedskab. Hertil kommer miljømateriel svarende til det nuværende Trin II, samt
forskelligt supplerende materiel og køretøjer.
2.1.3 Beredskabsstationer og indsatsgrænser.
Den nuværende struktur fastholdes, hvilket vil sige én hovedstation i Aalborg by, og én lokalstation i
Nibe, Hals og Mou.
Som udgangspunkt fastholdes stationernes nuværende placeringer i Aalborg, Nibe, Hals og Mou, men
disse kan evt. ændres på et senere tidspunkt, hvis de samlede udrykningstider herved kan optimeres,
hvervegrundlaget af deltidsansatte brandmænd kan forbedres, eller beredskabets serviceniveau på
anden vis kan optimeres.
På baggrund af analysen i Fokuspunkter sker der en mindre geografisk tilpasning af de nuværende
indsatsgrænser for stationerne i Nibe og Hals. Indsatssgrænserne vil dog løbende blive justeret, hvis
forbedringer af beredskabets serviceniveau kan opnås.
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Evt. suppleret med andre personalegrupper jf. punkt 2.3.1 Bemærkninger

2.1.4 Afgangs- og udrykningstid.
Det nuværende serviceniveau skal fastholdes.
For afgangstiden vil det vil sige, at førsteudrykningen fra hovedstation Aalborg skal afgå senest 60 - 90
sekunder efter alarmmodtagelsen2. Dette gælder også eventuelt mandskab fra hovedstation Aalborg,
der skal afgå herfra som led i en førsteudrykning i en lokalstations dækningsområde.
Resterende udrykningsenheder fra hovedstationen samt udrykningsenhederne på lokalstationerne skal
afgå senest 5 - 7 minutter efter alarmmodtagelsen.
For udrykningstiden vil det vil sige, at førsteudrykningen under normale forhold skal være fremme på
skadestedet indenfor de tidsgrænser, der er illustreret i rapporten Analyse (kapitel 4 side 66)2.
2.1.5 Vandforsyning til brandslukning.
Der skal som minimum kunne leveres en kontinuerlig vandforsyning svarende til 400 l/minut.
Dette kræver med det nuværende brandhanenet, at der skal være én vandtankvogn med en kapacitet
på mindst 8.000 liter på hver af lokalstationerne i Nibe og Hals samt to vandtankvogne med en
kapacitet på mindst 8.000 liter på hovedstation Aalborg.
En fremtidig ændring af brandhanenettet kan medføre et ændret kapacitetsbehov for tankvogne. Der
foreligger en særskilt rapport om Aalborg Kommunes brandhanenet og dets kapacitet.
2.1.6 Beredskab til redningsopgaver.
Efter beredskabsloven skal det kommunale redningsberedskab ”kunne yde en forsvarlig indsats mod
skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer”. Af bemærkningerne til
beredskabslovens § 12 fremgår, at kommunerne både varetager brandslukning og redningsopgaver,
idet der nævnes brande og eksplosionsulykker, sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til
lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og uheld, der kan medføre udslip og spredning i miljøet af
farlige stoffer.
De opgaver, som omfattes af beredskabsloven, er som udgangspunkt akutte opgaver inden for
beredskabslovens klassiske opgavesæt i situationer, hvor der er en overhængende fare for personer,
dyr, ejendom og miljø. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor
der er risiko for, at en ny akutfase kan opstå.
Efter indførelse af risikobaseret dimensionering i Aalborg Kommune i 2007 er opgaver som
højderedning, redning fra brønde, dyreredning, redningsdykkertjeneste m.v. kommet til.

2

Dette vil ikke i alle situationer kunne gælde for de omtalte +2 mand i hovedstation Aalborgs indsatsområde.
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2.1.7 Terror- og katastrofeberedskab.
Der etableres ikke et særskilt terrorberedskab i Aalborg Kommune. Redningsberedskabet skal i stedet
kunne optrappes til at håndtere større, komplekse og sjældent forekommende indsatsopgaver, hvorfor
mandskab på alle niveauer skal have en forståelse og indsigt i et sådant beredskab og som minimum
have grundkompetencer, der gør dem i stand til at kunne udføre afgrænsede opgaver efter en kort
instruktion i en sådan situation.
Beredskabscenter Aalborg har indrettet stabsrum og leverer stabsmedarbejdere og stabsleder til
Aalborg Kommunale Krisestab samt til Beredskabscenter Aalborgs Operative Stab.
Beredskabscenter Aalborg vil i en sådan situation endvidere kunne trække på assistance fra
Beredskabsstyrelsens beredskab, hvoraf de to nærmeste er beliggende i Thisted og Herning.
På indsatslederniveau skal der fortsat deltages i øvelser, hvor den operative ledelse indøves i
samarbejde med de øvrige relevante myndigheder og samarbejdsparter på regionalt og nationalt
niveau.
På stabsniveau skal der fortsat øves i at gennemføre stabsarbejde med henblik på at skabe en robust
samarbejdsform mellem kommunens interne og eksterne beredskabspartnere.
2.1.8 Kommunalt samarbejde
Grundet Beredskabsstyrelsens hjemtagelse af Støttepunktet har Aalborg Kommune og
nabokommunerne nu en responstid på 1½ time ved indsatser med tung redning og renseplads.
Beredskabscenter Aalborg skal derfor finde erstatning for dette materiel.
Redningsberedskabet i Aalborg Kommune vil arbejde for et tæt og udvidet samarbejde med
beredskaberne i Region Nordjylland, især nabokommunerne, med henblik på at øge redningsberedskabernes samlede robusthed.
Redningsberedskabet i Aalborg Kommune indgår i 4-by samarbejdsaftalen, der omfatter assistance
ved større, komplekse og langvarige hændelser samt eventuelle terrorhændelser på:
Det operative område med:
 Specialmateriel
 Specialkompetencer
 Operativ ledelse på forskellige niveauer
Det administrative område med:
 Planlægning (Plan for fortsat drift)
 Fælles indkøb
2.1.9 National og international indsatsstøtte.
Redningsberedskabet i Aalborg Kommune vil forsat indgå i nationale indsatsstøtte ordninger, hvor der
ved større eller komplekse hændelser, kan trækkes på udpeget mandskab fra de deltagende
kommuner, der besidder stor erfaring eller specialist viden indenfor særlige indsatsopgaver.
Tilsvarende vil beredskabet forsat medvirke til opretholdelse af internationale beredskaber, hvor såvel
frivillige som ansat personale kan være tilmeldt og blive sendt ud i verden med kort varsel ved bl.a.
naturkatastrofer, når det internationale samfund anmoder Danmark om hjælp.

2.2 Organisatorisk model for den tekniske indsatsledelse
Aalborg Kommune har i forbindelse med den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i
2007 valgt at opgradere holdeledernes kompetencer ved at lade dem gennemføre kurset ”Holdleder
som teknisk leder”. Der ud over gennemgår holdlederne en mellemleder uddannelse, der giver dem de
fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer, der lovmæssigt kræves for at kunne varetage den
tekniske ledelse af visse indsatser, når indsatslederen ikke er til stede. Det er en forudsætning, at
holdlederen kan tilkalde den vagthavende tekniske indsatsleder når han skønner det nødvendigt.
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I 2007 valgte Aalborg Byråd, at den tekniske indsatsledelse skulle varetages med 2 vagter ad gangen.
Alle indsatsledere fik samtidig deres primære arbejdsmæssige tilknytning til Beredskabscenter Aalborg.
Herved optimeredes rammerne for at vedligeholde og udbygge indsatsledernes faglige kompetencer og
indsigt i de daglige beredskabsfaglige forhold, som kan få betydning ude på skadestederne.
På baggrund af rapporten Fokuspunkter indstilles til behandling, at indsatsleder bagvagten afskaffes og
at der oprettes en chefvagtordning samt en organiseret stabsfunktion (Støttelinjen) i stedet til de relativt
få gange, hvor der er behov for mere end én indsatsleder i indsatslinjen.
Det lægges op til beslutning, hvor det konkrete serviceniveau for den tekniske indsatsledelse skal ligge i
fremtiden. Der er opstillet én model, der redegør for organiseringen af indsatslederens vagtordning og
beredskabets evne til at kunne udbygge ledelsesapparatet ved større og/eller flere samtidige
skadesteder eller hændelser. Faglig adskiller modellen sig ved at indsatsleder bagvagten er erstattet
med en chefvagt og indsatslederen kan støttes med en stabsfunktion.
2.2.1 Operativ ledelse
Beredskabscenter Aalborgs operative ledelse er bygget op med en trinvis struktur, der gør det muligt
ledelsesmæssigt at takle alle typer hændelser fra den lille hverdagshændelse til flere store, komplekse
og samtidige hændelser:





Trin I er holdlederen på det enkelte skadessted.
Trin II er indsatslederen, der som minimum er i radiokontakt med holdlederen.
Trin III er chefvagten, der altid kan tilkaldes, ved komplekse og/eller flere samtidige hændelser.
Trin IV er Beredskabscenter Aalborgs operative stab eller dele heraf.

Ved hændelser der involvere én eller flere andre af kommunens forvaltninger kan Aalborg Kommunale
Krisestab aktiveres.
2.2.2 Teknisk indsatsledelse
Der er én kommunalt ansat teknisk indsatsleder på vagt, som dækker hele Aalborg Kommune.
Indenfor normal arbejdstid har indsatslederen sit ophold på hovedstation Aalborg eller i nærområdet
heraf.
Udenfor normal arbejdstid varetager indsatslederen vagten fra valgfrit opholdssted indenfor en radius af
max. 10 - 15 km. / max. 10 min. fra hovedstationen, dog vil der i særlige tilfælde kunne indgås særaftale
for indsatsledere med bopæl udenfor denne radius.
Indsatslederen har selvstændigt hurtigt køretøj til sin rådighed døgnet rundt.
Ved alarm afgår indsatslederen i en automatikfase ved de alarmmeldinger, hvor dette jf. bilag 1 er
besluttet. Ved andre alarmmeldinger, hvor indsatslederen ud fra supplerende meldinger fra Alarm 112
skønner det påkrævet, eller holdlederen anmoder herom, afgår indsatslederen også.
Indsatslederen afgår senest 60 – 90 sekunder efter alarmering.
Ved ny samtidig alarm, der jf. bilag 1 kræver indsatslederens deltagelse, må indsatslederen prioritere,
hvilken af de to indsatser han fysisk skal være til stede ved, og om chefvagten skal tilkaldes, såfremt der
er behov for yderligere en indsatsleder.
Ved akut behov for yderligere indsatsledelse kontakter Kommunikations- og vagtcentralen på
vagthavende indsatsleders ordre én eller flere af de andre uddannede indsatsledere i organisationen
og/eller chefvagten, der varetages af beredskabschefen, én af beredskabscenterets afdelingsledere
eller eventuelt deres stedfortrædere.
Det samme gør sig gældende ved behov for stabs- eller logistikassistance på skadestedet ved store
og/eller komplekse indsatser, eller som stabs- og logistik ansvarlig på stationen.
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Bemærkninger:






I forhold til den foregående dimensionering er bagvagten erstattet med en chefvagt.
I forhold til den foregående dimensionering skal en indsatsleder til støtte for den vagthavende
indsatsleder ved eksempelvis større eller komplekse indsatser forsøges indkaldt uden
vagtforpligtigelse per telefon.
Som angivet i rapporten Fokuspunkter side 63, har der statistisk set været afsendt
udrykningsenheder til to eller flere samtidige udrykninger op til 10 gange årligt i de sidste 4 år.
I denne model vil indsatslederen i disse tilfælde kunne ankomme på skadestedet efter ankomst
af den øvrige del af førsteudrykningen. Dette gælder også skadesteder beliggende i Aalborg og
Nørresundby tætby, hvor hovedparten af skadestederne statistisk set er beliggende.

2.3 Organisatorisk model for det akut afhjælpende beredskab
Nedenfor fremgår den i indledningen omtalte model for dimensioneringen og organiseringen af
ressourcerne til det akutte beredskab – også kaldet førsteudrykningen.
2.3.1 Afhjælpende beredskab
Operativt beredskab
Det akut afhjælpende beredskab i Aalborg Kommune tilknyttes en hovedstation i Aalborg samt tre
lokalstationer i Nibe, Hals og Mou.
Udrykning sker fra den beredskabsstation, der ligger nærmest skadestedet målt på den samlede
udrykningstid (responstid + køretid).
Udrykningssammensætning sker iht. den konkrete modtagne alarmmelding (se bilag 1).
Den enkelte beredskabsstations maksimale indsatskapacitet i den første akutte fase efter
alarmmodtagelse fremgår nedenfor.
Ved de alarmmeldinger, hvor bemandingen i førsteindsatsen dimensioneres til mere end 1 holdleder og
5 brandmænd, afsendes de resterende altid fra hovedstation Aalborg i et til situationen passende
køretøj.
Dette sker i en automatikfase ud fra alarmmeldingen og så hurtigt, som det i den konkrete situation er
muligt (60 – 90 sekunder).
Ved yderligere behov for assistance, tilgår denne altid fra hovedstationen.
Station

Udryknings
enhed
1

Aalborg
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2

Beredskab
60 – 90
sekunder
5-7
minutter

Bemanding
1+5 +2
1+5

3

5-7
minutter

1+5

Nibe

1

5-7
minutter

1+5 (+2)

Mou

1

5-7
minutter

1+3/5 (+2)

Hals

1

5–7
minutter

1+5 (+2)

Køretøjer og materiel i akut beredskab
3 automobilsprøjter heraf 1 med
frigørelsesudstyr og termisk kamera på
førsteudrykningen, 1 hurtigt mindre køretøj til
2 brandmænd, 2 vandtankvogne, 2
drejestiger, miljøenhed med Trin I + II udstyr,
båd i kategori C, tung redningsvogn og
redningsdykkertjeneste
1 automobilsprøjte med frigørelsesudstyr og
termisk kamera, 1 vandtankvogn, miljøtrailer
med Trin I udstyr
1 FRE med termisk kamera, miljøtrailer med
Trin I udstyr
1 automobilsprøjte med frigørelsesudstyr og
med termisk kamera, 1 vandtankvogn,
miljøtrailer med Trin I udstyr, båd i kategori D

Supplerende afhjælpende beredskab
Der fastholdes et supplerende beredskab på omkring 100 frivillige tilknyttet stationerne i Aalborg og
Nibe.
På Egholm er det et supplerende lokalt beredskab.
Der etableres en Katastrofealarm, således at alt operativt personale i særlige situationer hurtigt og
effektivt kan alarmeres udenfor den normale vagtforpligtigelse.
Bemærkninger:








De mænd, der skal supplere standardbemandingen på førsteudrykningen vil i praksis kunne
komme fra forskellige steder i Beredskabscenter Aalborgs organisation ud fra den aktuelle
organisatoriske mulighed – til eksempel:
o De dage, hvor der er mere end 7 mand på det tjenestegørende døgnvagthold, vil denne
eller disse umiddelbart kunne afgå.
o Operativt uddannet personale vil i dagtimerne kunne afgå stort set samtidigt med det
tjenestegørende døgnvagthold – vagtordning for den enkelte medarbejder.
o Operativt deltidsansat personale, der bor i lejlighederne i forbindelse med hovedstation
Aalborg, vil også udenfor almindelig arbejdstid, meget hurtigt kunne nå frem, når de
alarmeres.
Det eller de køretøjer, som de supplerende mænd skal afgå i, vil som udgangspunkt være et
selvstændigt, hurtigt køretøj. Dette dels for hurtigt at kunne nå frem til skadestedet og dels for at
kunne returnere til dækning af det øvrige beredskab, så snart behovet for denne ressource ikke
længere er til stede på skadestedet. I den givne situation vil det dog ofte være i en
vandtankvogn eller en stige.
Den omtalte Katastrofealarm skal etableres via computer/robot, der kan foretage mange
samtidige opkald, og vil kunne blive sat i kraft ved eksempelvis særlige vejrligshændelser,
storskade hændelser, uheld på de særlige risikovirksomheder (Seveso) beliggende i kommunen
og ved egentlig terror. I dag har vi kun mulighed for manuelt at forsøge at ringe til operativt
mandskab, der ikke er tjenestegørende, hvilket er meget tids- og ressourcekrævende.
Katastrofealarmen etableres sammen med den nye SINE-vagtcentral.
De omtalte kategorier for både, refererer til en vejledning, der er udkommet i 2007 fra
Branchearbejdsmiljørådet for transport og en gros, ”Sikkerhed ved sejlads med redningsbåde”.
Både i kategori D er således tilstrækkeligt sødygtige til at løse opgaver i mindre søer og i
beskyttede farvande, mens både i kategori C er tiltænkt at kunne omfatte indsatser på vandet i
fjorde og hav i en afstand fra land på ca. 2 sømil (ca. 3,7 km). Vejledningens indhold er ikke at
opfatte som egentlige lovmæssige krav, men bygger på et fagligt velfunderet grundlag.

3. Indkvarterings- og forplejningsberedskab.
Redningsberedskabet skal umiddelbart kunne håndtere op til 50 nødstedte eller evakuerede med såvel
forplejning som indkvartering med egne mandskabs- og materielressourcer.
Med en længere optrapningstid skal beredskabet kunne koordinere et betydeligt større antal
nødstedte. Om påkrævet i et antal svarende til de hidtil gældende krav på 5 % af kommunens
indbyggertal. Dette beredskab vil blive optrappet i forhold til de konkrete behov og vil inddrage hoteller,
skoler samt kommunalt ansat personale fra øvrige fagforvaltninger for at kunne håndtere opgaven.
Kraftigt snefald, storm, tog stop, evakuering af krydstogtsskibe m.m. kan alle være årsager til, at en
større menneskemængde må indkvarteres og forplejes. Ældre- og Handicap, Social- og Sundhed samt
Skole- og Kulturforvaltningen har kontrakt med Beredskabscenter Aalborg om, at kommunen skulle
kunne indkvartere og forpleje op til 5 % af kommunens indbyggere, svarende til ca. 10.000 mennesker.
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I medfør af Forsvarsministeriets ”Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab” fra
2005 skal ”Det kommunale redningsberedskab som hidtil kunne modtage, indkvartere og forpleje
evakuerede og andre nødstedte, jf. § 1, stk. 1, sidste punkt., og dimensioneringen af dette beredskab
skal ske på grundlag af en risikovurdering”. Det er Beredskabscenter Aalborgs mål, at kunne tilbyde
overnatning til minimum 1.500 personer og det er Beredskabscenter Aalborgs vurdering, at denne
kapacitet er tilstrækkelig.
Der er efter sidste risikobaserede dimensionering foretaget optimeringer af logistikken i forbindelse med
dette beredskab, idet der er oprettet støddepoter på 3 skoler med overnatningsmateriel til i alt 250
personer.
Opgaven med at indkvartere og forpleje vil i videst muligt omfang søges løst med frivillige, der i forvejen
er allokeret til opgaven.

4. Frivillige i beredskabet
Beredskabets frivillige er tilknyttet såvel hovedstationen i Aalborg og lokalstationen i Nibe. Der arbejdes
koordineret sammen om løsning af opgaverne.
Beredskabet har pt. kontrakt med 91 frivillige. Der ud over er der 13 personer i ungdomsbrandkorpset.
Sidstnævnte kan ikke inddrages i operative opgaver, men bidrager til redningsberedskabets samlede
opgaver ved bl.a. større arrangementer som Karneval og Nibe Festival.
De frivillige har indtil 1. januar 2013 blandt andet løst opgaverne i forbindelse med
Beredskabsstyrelsens støttepunkt i Aalborg. Nu hvor den opgave er trukket hjem til
Beredskabsstyrelsen og der ikke længere findes et niveau II i regionerne arbejdes der på at tilbyde
Region Nordjyllands kommuner et samarbejde, hvor vores frivillige kan virke som lokalt støttepunkt med
special materiel og særlige kompetencer.
Der ud over har beredskabets frivillige opgaver indenfor brand- og redning, hundetjeneste samt
indkvartering og forplejning. Ét af kompetenceområderne er eftersøgning og redning af savnede i
sammenstyrtede bygninger. Et område staten ved det nye beredskabsforlig ligeledes trækker hjem.
Den tidligere opbygning af organiseringen af de frivillige ved Beredskabscenter Aalborg med
tjenestegrenene: Brand, Redning, Forplejning, Indkvartering, Signal m.m. ændres i denne
dimensioneringsplan.
Der oprettes støttefunktioner bemandet med frivillige indenfor 3 områder hvor under alle frivillige får
deres virke. Ungdomsbrandkorpset kan dog ikke anvendes til løsning af operative opgaver.
De tre funktioner benævnes:




Indsatslinjen, der omfatter alle former for supplerende hjælp under indsatser.
Støttelinjen, der omfatter logistik, forplejning, indkvartering, forebyggelsesopgaver m.m.
Eventlinjen, der skal dække Beredskabscenter Aalborgs forpligtigelser med
førstehjælpsstationer (samaritertjeneste), sikkerhed og øvrige opgaver i forbindelse med de
mange store events, der foregår i Aalborg Kommune med deltagelse af op til 400.000
mennesker.

Med hensyn til mandskabet og deres uddannelse vil de nye tjenestegrene være en styrkelse af det
samlede beredskab i kommunen.
Disse tjenestegrene vil sandsynligvis som en positiv sideeffekt generelt virke motiverende under
rekruttering og fastholdelse af frivillige i fremtiden.
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5. Uddannelse på de afhjælpende og forebyggende områder
For at opretholde Beredskabscenter Aalborgs høje beredskabsfaglige uddannelsesniveau bliver der
årligt udarbejdet uddannelsesplaner for såvel beredskabspersonalet som for det øvrige personale, med
fokus på de opgaver der skal løses under den enkelte funktion.

6. Øvelsesaktiviteter
På baggrund af en analyse af hvilke funktioner beredskabet har behov for, afdækkes øvelsesbehovet
og der udarbejdes årligt en samlet øvelsesplan.
Det vil blandt andet sige, at det operative personales deltagelse i relevante øvelser ofte overstiger det
lovfastsatte i Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet §§ 26 og 27.
I 2013 pågår der eksempelvis særlig uddannelse og øvelser indenfor kystredning og højderedning m.m.
Hvert år øves udvalgte elementer af Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift. Øvelserne planlægges af
Aalborg Kommunes Stabsplanlægger i samarbejde med Brand- & Sikkerhed, berørte forvaltninger og
andre samarbejdspartnere. Øvelserne tilrettelægges således, at de forskellige delplaner i Plan for
fortsat drift afprøves med passende interval. Det primære sigte er at styrke de respektive stabes
robusthed og evne til at samarbejde på tværs.
I 2013-14 er der desuden et særligt fokus på at øve scenarier i forhold til kommunens risikoobjekter.

7. Det videre forløb
I afrapporteringens del 1 introducerede vi Beredskabsstyrelsens procesmodel for kommunernes
risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet.
Afrapporteringens to dele, hvoraf denne er den sidste, har således udgjort de tre første trin i
procesmodellen. Her vil vi kort redegøre for det videre forløb jf. procesmodellen.

Figur 1: Beredskabsstyrelsens procesmodel for Risikobaseret dimensionering, som har dannet grundlag for
arbejdet i Aalborg Kommune.
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7.1 Beredskabsstyrelsens behandling
Efter Beredskabskommissionens behandling af Beredskabscenter Aalborgs oplæg til serviceniveau skal
Beredskabsstyrelsen have planen til udtalelse.
§ 4. Stk. 2. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab og senere revisioner heraf skal efter
behandling i beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Med henblik på
en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf.
beredskabslovens § 12, skal Beredskabsstyrelsen navnlig påse, om der i forslaget til plan, jf.
beredskabslovens § 25, er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets
organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, jf. § 2.
Kilde: Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005
om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.
7.2 Byrådets behandling
Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planen, men eventuelle bemærkninger fra
Beredskabsstyrelsen skal vedlægges dimensioneringsplanen, når denne efterfølgende skal behandles i
Magistraten og byrådet.
§ 4. Stk. 3. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et
møde, jf. beredskabslovens § 25.
Kilde: Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005
om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.
7.3 Planens implementering
Serviceniveauet ligger tæt op af det serviceniveau, der allerede i dag er gældende for beredskabet i
Aalborg Kommune.
Dimensioneringen udløser en operativ udrykningsplan, som vil indgå i Aalborg Kommunes samlede
beredskabsplan.
7.4 Løbende evaluering og opfølgning
Som procesmodellen illustrerer, er den risikobaserede dimensionering tænkt som en endeløs proces og
dimensioneringen tilpasses løbende efter behov. Mindst én gang i hver kommunal valgperiode skal den
gennemgå en revision og godkendes i byrådet, efter at Beredskabsstyrelsen har haft dimensioneringen
til udtalelse.
§ 4. Stk. 3. Planen (…) skal (…) revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én
gang i hver kommunal valgperiode.
Kilde: Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005
om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.
Denne anden udgave af risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Aalborg Kommune har
helt efter intentionen med loven resulteret i at Beredskabet i Aalborg er dimensioneret og tilpasset
Aalborg Kommunes lokale risici.
Vi kan derfor fagligt stå inde for, at Aalborg Kommunes redningsberedskab forsvarligt kan forebygge og
afhjælpe alle dagligdags hændelser som de er kendt til dato.
Beredskabet i forhold til ekstraordinære hændelser er tilsvarende robust med mulighed for hurtigt at
opbygge relevante krisestabe samt trække på naboberedskaber såvel som det nationale beredskab.
Der er som det ses ikke de store forandringer i forhold til det hidtidige serviceniveau, hvilket kan tages
som udtryk for, at der hele tiden har været - og er - fokus på at have et både beredskabsfagligt og
økonomisk forsvarligt serviceniveau i Aalborg Kommune.
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Bilag:
Bilag 1 – Eksempel på Alarm 112 Picliste med kapacitetstildeling til
førsteindsats.
Forkortelser:
Mandskab:

ISL = Indsatsleder,
HL = Holdleder,
BA = Beredskabsassistent/brandmand

Køretøjer: I = Indsatslederbil,
A = Automobilsprøjte,
V = Vandtankvogn,
S = Stigevogn,
M = Miljøvogn/-trailer,
P = Personelvogn
R = Redningsvogn
B = Båd

Det gælder generelt, at Indsatslederen afgår fra Aalborg og førsteudrykningen afgår fra den station, der
har kortest udrykningstid i forhold til det konkrete skadested.
Tilsvarende gælder det generelt, at bemanding ud over 1+5 fra lokalstationerne sker ved afsendelse af
2 mand i et til situationen passende køretøj fra hovedstation Aalborg. Dette er markeret ved (+2).
På lokalstation Mou er det bemandingen ud over 1+3, der afsendes fra Aalborg i ét eller flere til
situationen passende køretøjer.
Indsats
leder

ALARM

Hovedstation

Lokalstation

(Aalborg)

(Nibe, Mou, Hals)

HL

BA

Køretøjer

HL

BA

Køretøjer

BBMi

Bygn.brand - Mindre brand

-

1

5

A+V

1

5

A+V

BBEt

Bygn.brand – Etageejendom

1

1

7

A+S+P

1

5

A+V

BSFK

Str. Forurening –
Kemikalieudslip

1

1

5

A+M

1

5

A+M

BEAn

El-instal. Brand - Anlæg i det
fri

1

3

A

1

3

A
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