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Fakta: Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen: Risikobase-

ret dimensionering 

 

Bestyrelsens ønsker til Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen 

- Det bedst mulige beredskab for borgerne inden for den økonomiske 

ramme 

- Østjyllands Brandvæsen skal ses som én samlet organisation 

- Medarbejderne skal inddrages 

- Tidligere byrådsbeslutninger i hjemkommunerne skal håndteres. 

Bl.a. ønske fra Aarhus Kommune i 2013 om en analyse af mulighe-

den for et 3. fuldtidsslukningstog 

- Der skal tages højde for væksten og udviklingen i Østjylland 

- Serviceniveau skal udarbejdes i tråd med Østjyllands Brandvæsens 

vision: 

 
Vision for Østjyllands Brandvæsen 

- ”Borgere, virksomheder og institutioner oplever Østjyllands Brand-

væsen som en moderne, professionel og effektiv organisation, der 

medvirker til et trygt og sikkert Østjylland. ” 

 

 

Med Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen opnås blandt andet 

 

Udvikling med sikkerhed 

Fremadrettet vil der være løbende fokus på tæt sammenhæng mellem Øst-

jyllands Brandvæsens planlægning og byudviklingen og væksten i Østjyl-

land. Fremtidig planlægning følger en række beredskabsmæssige plankate-

gorier, der bygger på hjemkommunernes kommuneplaner. 

 

Serviceniveau 

Fremadrettet fokuserer det politisk vedtagne serviceniveau på effekten hos 

borgerne, fremfor hvordan Østjyllands Brandvæsen er organiseret internt, og 

hvordan stationerne er udstyret med materiel. 

 

Serviceniveau for ankomsttider splittes op i Tryghed, Kapacitetsopbygning 

og Assistance. Tryghed er ankomst med første basisenhed på et skadested 

og kapacitetsopbygningen er ankomst af de resterende køretøjer. 

 

Der er fremadrettet større fokus på bedre udnyttelse af ressourcer ved ud-

rykningens sammensætning. Det medfører blandt andet: 

- Risikovurdering af objekter og ABA 

- Risikovurderet udrykningssammensætning til picklistens punkter 

- Flere udrykninger standardiseres i vagtcentralen, dvs. færre indivi-

duelle skøn 
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- Nuværende slukningsgrænser for hver station gentænkes i forhold til 

bl.a. byudvikling og objekter – opgør med historiske grænser 

- Indsatsleder skal fremadrettet ikke køre til bagateller 

 

Fremtidssikret stationsplacering 

Antallet af brandstationer i Østjylland bevares. To stationer flyttes, hvoraf 

den ene samtidig ændrer status fra deltids- til fuldtidsstation, således der rå-

des over tre fuldtidsslukningstog.  

 

Stationsplaceringen bliver fremtidssikret i forhold til byudvikling og vækst i 

Østjylland. Med fremtidssikrede placeringer kan bestykning og materiel på 

de enkelte stationer fremadrettet løbende tilpasses i takt med byudviklingen.  

 

Stationsplaceringen giver generelt en bedre dækning. Langt flere borgere vil 

fremover opleve hurtigere hjælp fra Østjyllands Brandvæsen sammenholdt 

med i dag (Tryghed). 

 

Ingen stationer skal fremover klare alt selv. Stationerne hjælper fremadrettet 

hinanden med sammensatte udrykninger til nogle hændelsestyper samt med 

specialer og assistance. 

 

Stationsplaceringen giver forbedret drift. Blandt andet optimering af antallet 

af køretøjer og materiel på stationerne samt bedre mulighed for intern drift i 

dagtimerne. 

 

Gennemgang af de fremtidige stationer i alfabetisk orden 

Station Galten 

- Uændret placering og status  

- Nyt slukningsområde: Forbedret dækning i grænseområdet mellem 

Skanderborg og Aarhus Kommune 

 

Station Hørning 

- Uændret placering og status 

- Nyt slukningsområde: Forbedret dækning i grænseområdet mellem 

Skanderborg og Aarhus Kommune 

 

Station Odder 

- Uændret placering og status 

- Nyt slukningsområde: Robustheden i Odder øges ved, at stationen 

ikke længere skal dække så langt nordpå 

 

Station Ry 

- Uændret placering og status 

 

Station Skanderborg 
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- Uændret placering og status 

- I planperioden laves en analyse af det fremtidige behov for en fuld-

tidsstation i området set i lyset af udviklingen i byen og langs E45 

 

Station Tranebjerg og Station Nordby 

- Uændret placering og status 

- I planperioden laves en analyse af befolknings, sommerhus- og tu-

ristudviklingen på Samsø 

 

Station Aarhus C 

- Uændret placering og status 
- Nyt slukningsområde: Fastholder i højere grad end i dag styrken i 

den fortættede by inden for Ringvejen.  

- I planperioden laves en evaluering af organiseringen på stationen 

 

Station Aarhus N 

- Ny placering 

- Ændrer status til fuldtidsstation 

- Forbedret dækning af: Skejby Sygehus, Letbanen i nord, Lisbjerg, 

Nye, Trige og Djurslandmotorvejen 

- Fremtidssikret placering 

- En placering tættere ved motorvejsnettet betyder, at styrken hurti-

gere kan assistere i Aarhus og resten af Østjylland 

- Borgere i Lystrup vil stadig opleve opfyldelse af serviceniveauet men 

dog med en forringelse i ankomsttid på 1 minut. De dækkes med 

den nye placering inden for 6-7 minutter 

- Mindre sårbart i dagtimerne, hvor det i dag er vanskeligt at rekruttere 

deltidsbrandfolk i Lystrup 

- I planperioden laves en evaluering af organiseringen på stationen 

-  

Station Aarhus S 

- Ny placering 

- Forbedret dækning af: Beder, Malling, Tranbjerg, Solbjerg, Viby, til-

kørsel til E 45, Erhvervsområderne i Syd og Hasselager 

- Eventuel assistance fra Aarhus til Odder og Skanderborg Kommune 

forbedres 

- Kan hurtigt via ringvejsnettet sikre Kapacitetsopbygning eller Assi-

stance til Aarhus C, Aarhus V eller Aarhus N 

- I planperioden laves en evaluering af organiseringen på stationen 

 

Station Aarhus V 

- Ny placering 

- Ubemandet 

- Mulighed for at bemande med slukningsenhed på sigt, hvis udviklin-

gen i området tilsiger det 


