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Midtjysk Brand & Redning   

 

18. december 2015 

Nyhedsbrev nr. 15 

Så er det tid til årets sidste nyhedsbrev.  

Nu er der ikke mange dage tilbage inden Midtjysk Brand & Redning, for alvor 

er en realitet. 

Det betyder jo også et farvel til de to stolte og traditionsrige brandvæsner 

Silkeborg Brand & Redning og Viborg Brandvæsen. Jeg er dog ikke i tvivl om, 

at Midtjysk Brand & Redning, med jeres engegement og entusiasme også 

bliver et stolt brandvæsen til glæde for borger og virksomheder i Viborg og 

Silkeborg kommuner. 

Jeg vil her benytte lejligheden til at takker hver eneste af jer for jeres indsats i 

de to brandvæsner og ønske alle velkommen i Midtjysk Brand & Redning 

1.januar kl. 00.00. 

Der vil inden nytår komme en lille hilsen ud på alle stationer, hvormed jeg 

håber vi sammen kan fejre ”fødselsdagen” for Midtjysk Brand & Redning. 

I vil modtage besked om hvornår I kan hente denne lille hilsen. 

Status. 

Der er tre vigtige ting klar til den 1.januar kl. 00.00.  

Du kan få udbetalt løn, du er forsikret og vi er som altid klar til en hver 

tænkelig beredskabsmæssig hændelse. 

Udover dette, arbejdes der på at blive klar med IT, sammenlægning af 

vagtcentralen, lokalaftaler mv. 

Jeg har flere gange lovet en tidsplan for hvornår vi starter op på døgnvagt i 

Silkeborg. Mit håb var, at jeg kunne melde dette ud i denne uge. Der er dog 

nogle netværks og IT udfordringer, der gør at det er lidt kompliceret med 

vagtcentralsammenlægningen og derfor forsinker denne udmelding. 



2 
 

Vi arbejder dog fortsat med en tidsplan der hedder omkring 1. februar, men 

helt præcist en dato, bliver jeg nødsaget til at vente lidt endnu med at melde 

ud. Jeg forventer at der kommer yderligt information om dette først i det nye 

år, da der også skal være styr på vagtplaner, ombygning mv. 

I starten af januar flytter myndighed og forebyggelse sammen på 1. sal på 

stationen i Viborg, er bibeholdes dog to arbejdspladser i Silkeborg til 

myndighed og forebyggelse som ”gæste arbejdspladser”  

Sammenlægningen af administrationen følger til dels også sammenlægningen 

af vagtcentralen, men også afslutning af regnskab mv. for Viborg brandvæsen 

og Silkeborg Brand & Redning. Derfor er endelig dato ikke fastsat endnu. 

Designguide 

Sammen med dette nyhedsbrev er også Midtjysk Brand & Rednings 

designguide. Guiden er behandlet på fællesforum og viser retningslinjerne for 

brug af navn og logo. Vedlagt er også logoet i file format. 

Huske det er ikke meningen af vi skifter alle uniformer og stafferinger på biler 

med det sammen, dette gøres løbende af hensyn til økonomien. 

Hjemmeside og Facebook 

Der er også oprettet hjemmeside og efter 1/1 også en Facebook side. 

Hjemmesiden virker allerede. Du kan smugkigge på 

www.midtjyskbrandogredning.silkeborgkommune.dk 

Siden er dog ikke flyttet til vores eget domæne endnu, derfor 

”.silkeborgkommune.dk” Den vil snarest blive flyttet. Vent derfor med at 

distribuerer navnet til den endelig hedder www.midtjyskbrandogredning.dk 

eller www.mjbr.dk   

Adresse og telefonnummer 

Der er nogen der har efterspurgt adresse og telefonnummer på Midtjysk Brand 

& Redning.  

Officiel adresse: 

 

Midtjysk Brand & Redning 

Administrationen 
Kejlstrupvej 99C 
8600 Silkeborg 
Hoved tlf.: 89703599 

 

Midtjysk Brand & Redning 

Myndighed og forebyggelse 
Industrivej 3 
8600 Silkeborg 
Hoved tlf.: 89703599 

 
Oversigten over dirkete telefonnummer til ledelsen, administationen og inspektører mv. samt mail adresser 

følger. 

http://www.midtjyskbrandogredning.silkeborgkommune.dk/
http://www.midtjyskbrandogredning.dk/
http://www.mjbr.dk/
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Den risikobaseret dimensionering. 

Her følger en ultrakort beskrivelse af indholdet i dimensioneringen. 

 

 

Midtjysk Brand og Redning råder over en kombineret udrykningsstyrke af deltidsansatte, 

fastansatte og døgnvagt, fordelt ud på i alt 10 brandstationer. Den er primært baseret på 

deltidsansatte brandfolk. Silkeborg og Viborg er forstærket med fastansatte i dagtimerne og med 

en kombineret døgnvagt, der alle har forskellige arbejdsfunktioner i dagtimer/nattetimerne. Alle 

stationerne betjenes af 1 Vagtcentral som er placeret i Silkeborg. 

Udrykningsområde er Silkeborg og Viborg kommuner, dertil er der aftale med Favrskov 

kommune om 2 slukningsområder. Det samlede areal udgør 2.286 km² (Silkeborg kommune, 864 

km², Viborg kommune, 1422 km²) 

 185.003 indbyggere; Silkeborg kommune 90.018 indbyggere, Viborg kommune 94.985 

indbyggere (2015 data). 

 Samlet set skal Midtjysk Brand & redning rykke ud til 940 indsatser om året. 

 Der er indsatsledervagt i begge kommuner med base i henholdsvis Silkeborg og Viborg. 

Udrykningsinstruksen er lavet som et hjælpeværktøj for at få overblik og ressource anvendelse 

for det operative beredskab. Ud fra 112-picklisten er der sat en minimums bemanding på til de 

forskellige hændelser. Vagtstrukturen på den enkelte station kommer til at være en medvirkende 

faktor for hvordan vi kan opfylde minimumskravene. Dette pågår pt. ved lokalaftale 

forhandlingerne.  

Symbolmål; Midt og vestjylands politi, OPU - Operativ Planlægning & Uddannelse, har 

tilkendegivet en række områder der kan være særlige mål for personer, der har intentioner om at 

udøve samfundsskadelige aktiviteter. Dette er der som udgangspunkt allerede taget højde for i den 

normale risikoprofil at objekterne. 

Midtjysk Brand og Redning vil etablere et fælles frivillig beredskab. 15 frivillige fra Beredskabs 

Forbundet har tegnet kontrakt med Station Viborg og der skal ligeledes etableres lignende ordning 

i Silkeborg. Alternativt skal der oprettes en samlet kreds. 

Forebyggende opgaver, lovpligtige og frivillige; Midtjysk Brand og Rednings arbejde med 

forebyggelse, er delt op i to områder. De lovpligtige myndighedsopgaver eks: Brandteknisk 

byggesagsbehandling og de frivillige opgaver som fx undervisning, informationer og kampagner 
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Uddannelse; Der gennemføres minimum 12 obligatoriske øvelser á 2 timer om året. I disse 

øvelser deltager, alt operationelt personale. På enkelte stationer sammenlægges et antal øvelser, 

så øvelsernes varighed er på 3-6 timer. 

Øvelserne består fortrinsvis af faste, tilbagevendende emner som f.eks. førstehjælp og betjening af 

maskiner, slangeudlægninger og frigørelse. Herudover gennemføres der uddannelse i brug af 

særligt materiel, eksempelvis frigørelsesværktøj, redningsbåd eller andet. 

 

Glædelig jul 

Fra mig skal der lyde et hjerteligt:  

 

Denne hilsen vil jeg gerne have at du sender videre til din familie, for uden 

deres opbakning til dit job som brandmand, vil det være næsten umuligt at 

have så robust et beredskab som vi har.  

 

HUSK Har du spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til mig. 

kvh@viborg.dk også hvis du har kommentar, ros eller ris til processen. 

 

Klaus V. Hebsgaard 

Beredskabschef / projektleder 

mailto:kvh@viborg.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0ptjS2-LJAhXM2SwKHQfVBbEQjRwIBw&url=http://discusforum.dk/forum/viewtopic.php?p%3D60744%26sid%3Ddee4007b7bb4a94130b9674d4c051da4&psig=AFQjCNGof_iK4UicHjYzKLoPVhSAto2qcA&ust=1450435436112166

