
 
 

 
 

RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND   
 

NYHEDSBREV december 2017 
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet redigeres af Majken Machon 
Aabenhus og det udkommer via intranettet så ofte, der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til 
indhold i nyhedsbrevet, så er du meget velkommen til at kontakte Anja eller Majken på post@bsik.dk  

 

Nytårsparoler 2018 – Husk tilmelding – det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristen! 

Nuværende fuldtidsansatte og deltidsansatte brandmænd med ægtefæller samt frivillige og seniorer 
inviteres til parole sammen med medlemmerne af Beredskabskommissionen og vores samarbejdspartnere. 
 
Nytårsparole hos Falck for station Hammel og Hinnerup 
Den 31. januar 2017 kl. 08.30-10.00 på station Hammel. 
Favrskovs viceborgmester deltager. 
 
Nytårsparole hos Falck for station Randers, Langå og Øster Tørslev 
Den 31. januar 2017 kl. 12.30-14.00 på station Randers. 
Borgmester Claus Omann Jensen deltager. 
 
Nytårsparole for station Rønde, Knebel og Ebeltoft: 
Lørdag den 6. januar 2017 kl. 9.00-11.00 
Afholdes med brunch i Grønfeld Forsamlingshus, Grønfeld Bygade 16c, 8400 Ebeltoft. 
Tilmelding på anjma@bsik.dk med dit fulde navn, navn på evt. ledsager og station. 
Senest den 20. december 2016. 
Borgmester Ole Bollesen deltager. 
 
Nytårsparole for de frivillige på Langvang: 
Lørdag den 6. januar 2017 kl. 12.30-14.00. 
Borgmester Torben Hansen deltager. 
 
Nytårsparole for station Hadsten, Allingåbro og Hornslet: 
Lørdag den 13. januar 2017 kl. 9.00-11.00 
Afholdes med brunch i Mejlby forsamlingshus, Gammel Kaløvej 15-17, Mejlby 8530 Hjortshøj. 
Tilmelding på anjma@bsik.dk med dit fulde navn, navn på evt. ledsager og station. 
Senest den 2. januar 2017. 
Borgmester Nils Borring deltager. 
 
Nytårsparole for station Fjellerup, Kolind, Grenaa samt frivillige på Djursland 
Lørdag den 20. januar 2017 kl. 9.00-11.00 
Afholdes med brunch i Nørre Djurs Hallen, Idrætsvej 2, 8585 Glesborg.  
Tilmelding på anjma@bsik.dk med dit fulde navn, navn på evt. ledsager og station. 
Senest den 9. januar 2017.  
Borgmester Jan Petersen deltager. 
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Nu er det altså lige om lidt…kun 22 dage til… 
Af Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl 

 

Først og fremmest ønskes I og jeres familier en rigtig glædelig jul! Jeg håber julefreden vil sænke sig over jer 

i de kommende uger – måske lige afbrudt af en enkelt udrykning eller to en gang imellem ;o) 

 

I dette nyhedsbrev kan du læse om, hvordan vores værdi om åbenhed kommer til udtryk i beredskabets 

udviklingsarbejde. Du kan også læse om vores arbejde med opgradering af radiokommunikationen for 

røgdykkerne, du kan se nogle af de nye køretøjer, som er på vej i drift og i presseklippet bagerst kan du læse 

om samarbejdet med Østjyllands Beredskab, der giver 20 udrykninger mere om året for station Hornslet. 

God læselyst! 

 

Om ganske få uger er ÅR 2 i det nye beredskab slut.  Fik vi gjort det vi ville? JA! Nåede vi det hele? NEJ!  

For opgaver er der vitterligt nok af.  

 

Arbejdsbelastningen har nogle steder i beredskabet været ganske overvældende – derfor omfordeler vi også 

opgaver og ansætter mere personale i den kommende tid. På brandstationerne er der i 2017 åbnet op for 

ansættelse af afløsere og dagtids-brandmænd, som gerne skulle gøre vagtbytte lettere og sikre en bedre 

beredskabsdækning i dagtimerne. I staben af fuldtidsansatte trådte Majken i februar ind af døren til stor 

glæde for os alle og til aflastning for Anja på kontoret. Den 8. januar byder vi velkommen til Per Thomas 

Sørensen, der pt. er ansat på Grønland, men som fra januar vil være tilknyttet Salg & Service som instruktør 

og servicemedarbejder. Per Thomas er uddannet brandmand, holdleder, indsatsleder, indsatsleder-FLY og 

instruktør i førstehjælp, instruktør i let- og tung frigørelse, røgdykker-instruktør samt RITS-medarbejder. Tag 

godt imod ham, når han kommer rundt på stationerne.  

 

Fra medio 2018 forventer jeg, at vi kan byde velkommen til vores nye Fagkoordinator for Uddannelse – 

stillingen slås op i april. Ved den lejlighed bliver Salg & Service opdelt i Uddannelse og i Logistik, så vi får 

reduceret arbejdsbelastningen for Jan, Bruno, Anders og Per Ballegaard. 

 

Fik vi gjort det vi ville i 2017? 

Det korte svar er klart JA.  

Vores Strategi & Forretningsplan 2017-2021 blev vedtaget i Beredskabskommissionen tilbage i januar.  

Tre vigtige strategiske mål skulle der arbejdes på:  

 

For det første skulle vi sikre vedtagelse af Politik og Plan for fortsat drift (de kommunale krisestyrings-planer) 

i alle fire byråd og egentlig skulle implementeringen af planerne først påbegyndes i 2018, men det ser ud til, 

at vi når rundt med undervisning til alle fire direktioner og 22 chefgrupper i kommunerne allerede i 



               
 

 

indeværende år. Det giver os så tid i 2018 til at afvikle de fire krisestyringsøvelser for kommunernes 

direktioner.  

 

For det andet skulle vi påbegynde arbejdet med en klimadimensionering, som skal klarlægge, hvad 

beredskabet skal kunne håndtere i forbindelse med klimarelaterede hændelser i fremtiden. Dette arbejde 

er Niels Freudendahl projektleder på, og sammen med kommunernes repræsentanter er han allerede nu så 

langt, at Beredskabskommissionen kan behandle klimadimensioneringen sammen med den nye 

risikobaserede dimensionering i foråret 2018.  

 

For det tredje skulle vi påbegynde arbejde med ny vagtcentralstruktur, så der kan træffes beslutning herom 

i Beredskabskommissionen i løbet af 2018. Dette arbejde er Niels Henrik Nielsen projektleder på, og et 

færdigt beslutningsoplæg er ligeledes klar til behandling i Beredskabskommissionen inden sommeren 2018. 

 

Styr på butikken 

Da jeg startede tilbage i juni 2015 som beredskabsdirektør var det helt afgørende for mig, at vi hurtigt fik 

”styr” på beredskabet. ”Styr på”… betyder 1) At der er styr på Jeres sikkerhed, når I slukker brand. 2) At vores 

drift er stabil og 3) At der er styr på økonomien.  

 

Jeg tror ikke på, at nogen længere er i tvivl om mit fokus på jeres sikkerhed, når I arbejder for Beredskab & 

Sikkerhed. Safety First vil altid være vores Prioritet nr. 1, så længe jeg er i butikken.  

 

Den stabile drift afspejler sig i vores 

overholdelse af de politisk vedtagne servicemål. 

Derfor glæder jeg mig også over at kunne dele 

den til dato absolut FLOTTESTE driftsrapport 

med jer. Grøn betyder, at både første og andet 

køretøj afgår inden for de 5 minutter. Gul 

betyder, at første køretøj afgår til tiden. Og som 

den skarpe kan se, så er der ikke længere røde 

stationer. Det er ekstremt flot arbejde ude på 

alle stationer. Tak for det. 

 

Økonomien i beredskabet ser også ud til at hænge fornuftigt sammen her i år 2. I 2016 kom vi ud med et 

mindreforbrug på kr. 1,2 mio. som bliver investeret i nyt udkaldssystem til Randers og Favrskov samt 

indførelse af bippere med tilbagesvar på de sidste 6 stationer.  

 

I 2017 ser det ud til, at vi også kommer ud med mindreforbrug. Igen et bevis på, at vi sammen har styr på 

butikken.  

  

Station Vurdering 
Udkald 
ÅTD 

Gennemsnitlig 
afgangstid 1. 
køretøj 

Gennemsnitlig 
afgangstid for alle 
køretøjer 

Gennemsnitlig 
responstid for 
alle køretøjer 

Randers   417 00:01:01 00:01:33 00:07:00 

Langå   19 00:03:33 00:03:33 00:09:22 

Øster Tørslev   33 00:04:18 00:04:18 00:11:00 

Hadsten   38 00:04:21 00:04:47 00:13:06 

Hammel   41 00:04:08 00:04:18 00:10:23 

Hinnerup   36 00:04:38 00:04:43 00:11:05 

Allingåbro   49 00:04:32 00:04:51 00:12:14 

Fjellerup   28 00:03:54 00:03:54 00:10:52 

Grenaa   159 00:04:41 00:05:08 00:12:30 

Hornslet   54 00:04:52 00:05:05 00:12:53 

Rønde   42 00:04:44 00:04:59 00:11:27 

Kolind   44 00:04:18 00:04:32 00:11:28 

Knebel   32 00:04:48 00:05:33 00:11:48 

Ebeltoft   43 00:04:46 00:05:06 00:10:13 

Anholt   2 00:01:34 00:01:34 00:04:35 

 



               
 

 

Udviklingsprojekt: Kan vi lave et 1-minuts beredskab på Djursland? 
Af Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl 

 

Hvordan laver man udvikling i beredskabet? Ved at samle ganske få ledere bag en lukket dør indtil de finder 

de vises sten og derefter implementere gennemgribende forandringer ved at fortælle mandskabet, at ”det 

bliver sådan her…”? Næppe!  

 

Vi har en alvorlig og meget konkret udfordring. En udfordring, som alle har kendt til i 30 år, men som ingen 

har fundet en løsning på endnu. Faktum er, at vi mangler brandmænd i dagtimerne. I alle byer, hvor stationen 

er baseret på deltidsmandskab. Mindst 53 gange i 2017 var vi for få brandmænd på nærmeste brandstation. 

Derfor har vi allerede tilbage i 2016 indført bippere med tilbagesvar, så vi kan sammensætte 

udrykningsstyrken fra flere stationer. Det giver forsvarlige indsatser, men det understreger også, hvor 

sårbart vores beredskab er mellem kl. 07.00 og kl. 17.00. 

 

Derfor har jeg på møder med de fuldtidsansatte og på alle stationsmøderne her i efteråret præsenteret idéen 

om, at vi skal etablere et 1-minutsberedskab på Djursland i dagtimerne. En deltidsstation koster ca. 1,9 mio. 

at drive. En fuldtidsstation koster 8-9 mio. at drive. Den sidste får vi aldrig råd til på Djursland. Men måske 

kan vi i fællesskab udvikle en løsning midt imellem de to yderpunkter. 

Åbenhed er en bærende værdi i vores beredskab. I stedet for at samle få mennesker og udtænke en løsning 

i ly af mørket, så har jeg valgt at fortælle vidt og bredt om vores udfordring. Og der skal lyde en opfordring 

til alle frivillige, deltidsansatte og fuldtidsansatte om at bidrage til at udtænke den helt rigtige løsning på 

udfordringen med for få brandmænd i dagtimerne. 

 

En model kunne være at vores administration og servicefaciliteter flyttes fra station Grenå til station Kolind. 

At et dagtidsberedskab kommer til at bestå af to brandmænd, som kan rykke ud på 1-minut i dagtimerne 

med en tankvogn, der kører som sikringshold til 1+3, der så afgår fra nærmeste station. 

 

Det her udviklingsprojekt udløser en LANG række af spørgsmål: Hvad stiller det af krav til personalet? Hvad 

stiller det af krav til bygninger? Hvad stiller det af krav til køretøjer? Kan vi løse opgaven på andre måder? 

Skal et 1-minuts beredskab køre fra Kolind? Skal de køre fra Grenå? Skal vi køre med tung frigørelse fra Kolind 

i dagtimerne og om natten fra Grenå og Hornslet, når der er folk nok til det? 

 

Lige nu er der flere spørgsmål end svar. Derfor er processen også FULDSTÆNDIG åben. Der er ikke truffet 

beslutning om noget som helst endnu. Jo flere spørgsmål – jo flere svar skal vi finde. 

  

Men vi skal finde svar sammen. Vi kommer til at udvikle det her beredskab sammen. Den eneste ting, vi ved 

lige nu er, 1) at vi har et problem i dagtimerne og 2) at vi ikke kan løse det problem ved at blive ved med at 

gøre det, som vi har gjort i 30 år. Hovedet skal ud af busken. Nu! Så hvis du vil hjælpe med at stille spørgsmål 

eller hvis du kan hjælpe os med at finde svar, så send dine tanker og overvejelser til mig på kaso@bsik.dk 
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Opgradering af radioudstyr til røgdykkerne 

Igennem mange måneder har Salg & Service kæmpet for at finde den bedst tænkelige løsning på 

røgdykkernes radiokommunikation til stationerne på Djursland. At tale i radio, når brandmanden er iklædt 

indsatsdragt, røgdykkerhætte og maske bliver aldrig rigtig godt. Salg & Service har sammen med stationerne 

testet en lang række af forskellige radioer, mikrofoner og headset-løsninger. Resultatet af dette arbejde er, 

at der fra januar foretages en opgradering af radioudstyret på alle Djursland-stationerne.  

 

Hidtil har der kun været radio på den ene røgdykker selvom man altid går ind 2 mand. Uforsvarligt, vil nogen 

sige. Og jeg er enig. Derfor er der nu indkøbt radioudstyr, så der altid er radio på alle røgdykkere incl. 

sikringshold. Fra januar installeres en ny radio (MTP 3550) med ny type mikrofon (PTT Titan med højttaler i 

front) i alle autosprøjter og tanksprøjter. Det nuværende udstyr til 1’eren, rykker over på 2’eren. Derudover 

får alle røgdykkerne deres eget headset monteret i egen hjelm, så man kan lave de nødvendige individuelle 

tilpasninger. Brug af headset bliver således valgfrit – man kan fremover vælge, om man vil anvende 

mikrofonen med eller uden headset. Der monteres ekstra håndradio i alle tankvogne, så der også er radio 

på sikringsholdet.   

 

Generelt var der stor tilfredshed med vores sikkerheds-niveau i APV2016. Men netop radioudstyr var ét af 

de absolut største kritikpunkter. Det er mit store håb, at vi med denne opgradering er kommet væsentlig 

tættere på en velfungerende og forsvarlig løsning. Der er tale om den største, enkeltstående 

sikkerhedsforbedring i meget lang tid. Anskaffelsen af det nye udstyr koster knap kr. 300.000 og pengene 

findes inden for beredskabets eksisterende budget. 

 

 

 
  



               
 

 

Jens Otto takker af 

Med virkning fra 31. december takker Jens Otto Hansen af, som fuldtidsansat 

medarbejder hos Beredskab & Sikkerhed. Jens Otto har det seneste år primært 

været beskæftiget hos Syddjurs Kommunes Biblioteker som chauffør på bogbussen 

og servicemedarbejder. Fra årsskiftet overgår Jens Otto til at være 

fuldtidsbeskæftiget hos bibliotekerne og han har derfor opsagt sin fuldtidsstilling 

hos beredskabet. Heldigvis vil vi stadig få glæde af hans årelange erfaring, for han 

fortsætter som deltidsansat holdleder på stationen i Knebel. 

 

Nye køretøjer på vej 

De to nye kombi-køretøjer til Redning & Miljø til Hornslet og Grenaa er i gang med den allersidste indretning 

i disse dage. Alt materiel bliver pakket på modulvogne, så man hurtigt kan tage den del ud, der skal anvendes 

på skadestedet. De kommende weekender afvikles uddannelse af mandskabet på de to stationer. 

 
 

 

  



               
 

 

Den nye indsatslederbil til Randers er lige på trapperne og den sidste opbygning foregår i disse dage. Vi 

forventer, at den kan sættes i drift hen over julen.  

 

Den nye kroghejser bliver leveret allerførst i det nye år til station Grenå: 

 

Station Anholt 

Brandstationen på Anholt trængte til en kærlig hånd, og det har den fået henover sensommeren. Vi lader 

billederne tale for sig selv. 

Før:    Efter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



               
 

 

Strategidage for de fuldtidsansatte 

I Beredskab & Sikkerhed er det medarbejderne, der omsætter STRATEGI til VIRKELIGHED. Derfor er 

medarbejderne også dybt involveret i beredskabets strategiske udvikling på alle niveauer.  

 

Medio november var Pindstrup Centeret midt på Djursland en fin ramme om vores strategiseminar for 

beredskabets fuldtidsansatte. Beredskabets strategi er selvfølgelig vedtaget i vores Beredskabskommission, 

der er beredskabets øverste ledelse. På strategiseminaret gennemarbejder vi så de konkrete tiltag, der skal 

føres ud i livet i form af udviklingsplaner, som er affødt af strategien.  

 

På seminaret drøftede vi Udviklingsplan for rekruttering, Udviklingsplan for frivilligenheden, Udviklingsplan 

for Salg & Service, Udviklingsplan for sikkerhedskulturen, Udviklingsplan for løbende effektivisering af 

beredskabet og Udviklingsplan for forebyggelse. 

 

I januar kommer turen så til MED-udvalget, stationskoordinatorudvalget, Arbejdsmiljøgruppen og de 

frivillige som alle skal bidrage til at udviklingsplanerne realiseres. 

 

Og ja... som det fremgår af billederne, så blev der også tid til opdatering af de fuldtidsansattes 

førstehjælpskompetencer på strategiseminaret. Fordi det er afgørende for os, at vi kan træde til og gøre en 

forskel - hver dag. I januar kommer turen så til MED-udvalget, stationskoordinatorudvalget, 

Arbejdsmiljøgruppen og de frivillige som alle skal bidrage til at udviklingsplanerne realiseres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



               
 

 

Nær-ved-ulykke 19.11.17 Lecagrav skruer i plader 

Mandskabet er på Brandskolen til en øvelse i lecagraven - Redning fra løst oplag, hvor de skal træne 
udfrielsen af en begravet person. Pladerne bruges til øvelsen som et redskab til redningen i det løse oplag, 
og de genbruges fra øvelse til øvelse og står placeret på loftet. 
Da skadelidte skal hente en plade til øvelsen ridser vedkommende sig på en af de mange skruer der stikker 
ud fra en stor del af de plader, der er til rådighed for øvelsen. 
 
Det mindre sår bliver renset for urenheder og påsættes plaster. 
 
Det skal påpeges, at man i forbindelse med afholdelse af alle øvelsesmomenter skal huske, at have korrekt 
indsatsbeklædning og udstyr på. Håndtering af disse plader skal udføres iført handsker. 
Derudover skal det sikres, at pladerne til øvelsen er klar til øvelsesformålet og ikke skaber en 
sikkerhedsrisiko. Pladerne skal før og efter brug tjekkes for skruer eller søm. Pladerne bør ved oprydning 
efter øvelsen blive efterset, og fejl og mangler meddeles til Salg & Service, så de kan udbedres. 
 

Arbejdsulykke 10.11.17 Hoved mod tag 

En medarbejder ramte hovedet mod en tagplade på den lille garage på brandskolen i forbindelse med 
arbejde omkring bygningen. 
Skadelidte var ved at fjerne genstande liggende tæt ind ved huset, da vedkommende banker hovedet mod 
en tagplade på hjørnet af tagfladen og pådrager sig en mindre flænge i panden. Hændelsen skete ved 
uopmærksomhed på omgivelserne samt et ufærdigt tagarbejde, der afstedkom den skarpe kant. 
 
Såret blev blot skyllet og påsat plaster for at standse en mindre blødning. 
 
Hjørnet på tagpladen blev bukket umiddelbart efter hændelsen for at undgå lignende uheld. Desuden er der 
bestilt materialer for at kunne få lavet vindskede, således at taget får en ordentlig afslutning.  
 

Nær-ved-ulykke 25.10.17 Klargøring af overtændingscontainer  

I forbindelse med klargøring af overtændingscontaineren, er der ikke de rette arbejdsforhold for 
håndtering af spånplader og bæringer til ”loftet”. 
 
Der skal oplægges bæringer i en højde af ca. 220cm, bæringerne er 2 stk. 38x73mm lægter og 1 stk. 
100x100mm tømmer, alle ca. 220cm lange. Oplægning af disse foregik med strakte arme og helt oppe på 
tæerne. Efter bæringerne er lagt på plads lægges 2 stk. spånplader á ca. 120x300cm ovenpå bæringerne. 
 
Der er blevet indkøbt en pladehejs og 2 trappestiger for at kunne løfte pladerne på plads på forsvarlig vis. 
Desuden skal der ved klargøring tilrettes nogle lægter til løfte- og skubbeværktøj for at få pladerne helt på 
plads. I forbindelse med øvelserne i containeren bør der efter hver brug renses grundigt ud, køles samt 
ventileres med overtryksventilatoren, således at det er muligt at markere op i containeren umiddelbart 
efter brug, uden røgdykkerapparat (dog med en støvmaske for at beskytte mod partikler). Alt for at lette 
det ellers tunge arbejde med klargøring af containeren. Det skal sikres at disse ting er på plads ved 
bestilling af overtændingscontainer til uddannelse. Dette vil kunne fremgå af bestillingsseddel og 
arbejdsseddel for Salg & Service ved klargøring før uddannelse. 



               
 

 

Der er yderligere forbedringstiltag for at holde sidepladerne på plads. Dette kan løses fremadrettet med 
påsvejsede, vægtede kæder. Der kan ydermere også skæres gamle beslag og bolt-ender af på loftspladerne 
for at få bedre plads til loftspladerne. 

 
Nær-ved-ulykke 28.10.17 Gennemgang brandhus 

Som led i opgradering af sikkerheden for øvelserne på Brandskolen laves der inden start en 
sikkerhedsgennemgang af stedet og øvelserne.  
Som start på øvelsesdagen blev mandskabet inddelt i tre hold, hvoraf det ene hold skulle starte med teori 
og derfor ikke skulle i indsatsbeklædning. Da de to andre hold havde skiftet til indsatsbeklædning, får alt 
mandskab besked om at komme med ud i øvelsesterrænet og igennem brandhuset. Mandskabet fra 
teoriholdet har ikke fået skiftet tøj og sko, og de ledes igennem øvelsesterrænet iført civiltøj, badesandaler 
og kondisko. Alle har dog hjelm på. 
Der skal sikres at denne sikkerhedsgennemgang ved øvelser understøttes af handlingerne udført og beordret 
af instruktørerne. Tid må ikke være en faktor som forhindrer, at man får mulighed for at have sikkerheden i 
orden. 
Kursister på brandskolen bliver også bedt om at have fornuftigt fodtøj på til Elementær brandkursus, hvor 
der er færdsel i øvelsesområdet. Desuden får de udleveret en hjelm.   

 

Presseklip  

Politi frygtede selvmordsforsøg i Randers: Et helt andet syn, ventede dog i den tilrøgede 
garage 

Mystisk røg fra en garage i Randers fik både naboer og politi til at frygte et selvmordsforsøg. 
Søndag klokken 11.58 blev både Østjyllands Politi samt Beredskab og Sikkerhed kaldt til en privatadresse i 
Randers, hvor naboer havde observeret, at røg strømmede ud fra husets lukkede garage. 
Straks frygtede man, at en beboer i huset var i færd med et selvmordsforsøg ved hjælp af udstødningsrøg, 
og derfor hastede man til hjemmet på Husarvej i Randers. 
Men her stod det hurtigt klart, at der hverken var tale om et selvmordsforsøg eller om et, men blot almen 
skødesløshed. 
- Det var slet ikke et færdselsuheld med redning, og der var heller ikke fastklemte. Det var en bil, der stod 
med motoren tændt, så vi overlod sagen til politiet med det samme, siger beredskabsinspektør Per Allan 
Nielsen fra Beredskab og Sikkerhed Randers til Randers Amtsavis. 
Det samme bekræfter vagtchef og politikommissær ved Østjyllands Politi, Bo Christensen, der forklarer, at 
politiet i første omgang frygtede et selvmordsforsøg. 
- Det er klart, når man kommer til en garage, hvor der kommer masser af røg ud, og der er låst, siger han og 
fortsætter: 
- Mens vi var der, kom bilejeren selv gående og forklarede, at han bare var i gang med at varme sin bil op. Så 
han fik lige en påtale om, at det skal han ikke gøre igen, siger vagtchefen. 
Dermed slap den hovedløse bilejer med en advarsel, mens politiet gerne vil understreger for andre, at man 
selvfølgelig ikke lader sin bil stå med motoren i gang i en aflåst garage - heller ikke selvom den bare -skal 
varmes op. 



               
 

 

Lisbjerg får brandstation: Bedre dækning i Aarhus og Østjylland 

LISBJERG: Østjyllands Brandvæsen inviterer nu interesserede entreprenører og investorer til en såkaldt 
markedsdialog om at opføre og drifte en helt ny brandstation i Lisbjerg. 
Station Aarhus Nord bliver navnet på den nye station på op til 1.000 kvadratmeter, som skal dække behovet 
for en bedre beredskabsdækning i en hastigt voksende Aarhus Kommune og i Østjylland. 
Stationen skal ligge på Klokhøjen i det sydlige Lisbjerg. Fra Lisbjerg er der hurtig adgang til 
Djurslandsmotorvejen, E45 og det overordnede vejnet foruden de nye byområder i den nordlige del af 
Aarhus Kommune samt hospitalet i Skejby. 
På forhånd ligger det fast, at brandvæsnet kan tilbyde mellem 500.000-600.000 kr. i årlig husleje på en 
langtidskontrakt for 30 år, og at bygherren skal erhverve byggegrunden af Aarhus Kommune. 
 
Tryghed og robusthed 
Østjyllands Brandvæsen ønsker opført en ny brandstation, der signalerer tryghed og robusthed. Stationen 
skal samtidig fungere som base og en attraktiv arbejdsplads for brandfolk, da stationen er døgnbemandet 
året rundt. 
Stationen skal bestå af en bygning med plads til garager, indendørs vaskeplads, kontorfaciliteter, 
overnatningsværelser, køkken, opholdsrum, motionsrum, mødefaciliteter og udendørs ophold. Bygningen 
kan være i to etager. 
Udenfor skal der være parkering og opholdsarealer. 
Allerede 18. december holder Østjyllands Brandvæsen et informationsmøde om udbuddet. Man forventer 
til maj 2018 at kunne forhandle pris med den valgte entreprenør og udarbejde en kontrakt. 
 
Station forsinkes 
I første omgang forventede brandvæsenets ledelse, at den nye station kunne bygges inden udgangen af 
2018, men på grund af flaskehalsproblemer med byggematerialer forventer man først at kunne tage den nye 
station i brug i første halvår af 2019. 
 
Den nye Station Aarhus bliver fuldtidsbemandet. 
Den kommer til at erstatte stationen med deltidsbrandmænd i Lystrup. Stationen i Lystrup bliver lukket ned 
allerede 31. marts 2018 og i overgangsperioden vil en midlertidig station, der åbnede 1. oktober 2017 på 
Kirstinesminde dække det meste af den nordlige kommune. 
- Vi overholder servicemålene med udrykningstider, men vil få problemer i den nordligste ende af kommunen 
ved Løgten-Skødstrup. Derfor har vi indgået en samarbejdsaftale med det fælleskommunale brandvæsen 
"Beredskab og Sikkerhed" om at dække det nordlige Aarhus Kommune fra stationen i Hornslet, fortæller 
Lene Mossin, projektleder i staben hos Østjyllands Brandvæsen. 
 
Foruden den nye station Aarhus Nord arbejder Østjyllands Brandvæsen på en plan om at oprette en ny 
station i Aarhus Syd tæt på Ringvej Syd. Den skal erstatte stationen på Trindsøvej i Åbyhøj, som Falck er 
operatør på. En kommende ny Station Syd vil kunne give hurtigere køretider og dermed en bedre dækning 
af sydbyen og Odder. 

 

 

  



               
 

 

Kontaktoplysninger 

Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Kasper på: kaso@bsik.dk  

eller ring mellem 07-17 på 5116 7709. 

 

Ansatte i Beredskab & Sikkerhed med spørgsmål til driften skal primært trække på stationskoordinatorerne.  

 

Kan du ikke få svar på dit spørgsmål her, så er du velkommen til at trække på områdekoordinatoren: 

Område Vest: Niels Freudendahl: omrvest@bsik.dk         

Område Nord: Kirsten Dyrvig: omrnord@bsik.dk 

Område Syd: Niels Henrik Nielsen: omrsyd@bsik.dk 

 

Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften. 
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