
Det civile beredskab kendt som det lokale civilforsvar eksisterer ikke længere i sin oprindelige form. 
 
I januar 2016 blev Nordjyllands Beredskab (NOBR) oprettet. NOBR er et I/S bestående af de 11 kommuner i 
Region Nordjylland. NOBR er nu den samlede og eneste myndighed på beredskabsområdet med 
hovedkontor i Aalborg. De lokale beredskabsforvaltninger i de enkelte kommuner er samtidig nedlagt. 
 
Den administrative struktur består af hovedkontoret i Aalborg og to satellitkontorer i henholdsvis Haverslev 
og i Brønderslev. 
Den operative struktur udgøres af et uændret antal brandstationer (36), hvoraf 32 drives af Falck samt det 
frivillige beredskab.  
 
Det frivillige beredskab (tidligere det lokale civilforsvar) er organiseret med 4 samlende afdelinger. 
Frederikshavn, Aalborg, Løgstør og Hobro. Til NOBR er knyttet ca. 200 frivillige med kontrakt.  
 
I Frederikshavn indgår ca. 80 frivillige i det supplerende frivillige beredskab. Disse er uddannede i brand- og 
redning, førstehjælp og forplejningstjeneste.  
Sammen med deltidsstyrkerne af brandfolk i Frederikshavn, Aalbæk og Skagen udgør de grundstammen i 
beredskabet i området.  
Brandstationen i Frederikshavn råder over 24 mand m/k, i Aalbæk over 12 m/k og i Skagen over 16 m/k. I 
Sæby rådes over 14 m/k, medens der i Østervrå rådes over 12 m/k. Brandfolkene på disse stationer er alle 
deltidsansatte brandfolk. De tilkaldes fra hjem eller arbejdsplads og skal stille på stationen, så 
udrykningskøretøjerne kan forlade brandstationen senest 5 minutter efter alarmering.  
Stationerne er ikke udstyret med specialpumpemateriel, men med almindeligt opsamlingsudstyr. 
Brandstationerne her vil udelukkende indsættes i førsteindsatsen for at standse ulykken, medens 
frivilligenheden vil blive indsat ved en længerevarende indsats. 
 
Frivilligenheden er udstyret med ekstra pumpekapacitet, medens enheden i Aalborg råder over kraftigere 
udstyr. Egentlige kraftige specialpumper skal rekvireres fra Beredskabsstyrelsens kaserne i Thisted. 
I Aalborg rådes over en maskine, der kan fylde sand på sandsække. Her opbevares såvel sække som sand. 
Dette udstyr kan rekvireres og kan fremkomme med ca. 1 -1½ times varsel. 
 
I og med NOBR er det samlede redningsberedskab i Nordjylland, vil der hurtigt kunne rekvireres 
supplerende styrker fra andre steder i Nordjylland.  
 
 


