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og hændelser i Limfjordstunnelen

AF EMELIE BJERKANDER 
Vejdirektoratet

ebj@vd.dk

Tirsdag den 6. december var der et større uheld i Limfjordstunnelen. Uheldet 
involverede flere biler med adskillelige tilskadekomne og fastklemte. 
Hændelsen udviklede sig, da beredskabet blev opmærksom på, at der var en 
transport med farligt gods, der lækkede en syreholdig væske ud i tunnelen og 
udsatte nogle af de tilskadekomne for giftige dampe. 

BROER OG TUNNELLER
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 O 
venstående hændelse kun-

ne godt have været den 

ægte vare, men var en af 

Limfjordstunnelens plan-

lagte fuldskalaøvelser. På denne øvelse 

trænede beredskabet kombineret trafik-

uheld og kemikaliespild samt indsats-

håndtering og tværfagligt beredskabs-

samarbejde. Fremrykning og koordine-

ring af ankomst til skadestedet samt rens 

af forurenede tilskadekomne var nogle af 

fokuspunkterne for øvelsen. Øvelsen blev 

gennemført under koordinerende ledel-

se af Nordjyllands Politi. 

Årets fuldskalaøvelse var oprindeligt 

planlagt til afholdelse den 11. marts 2020 

og dermed fire år efter sidste store øvelse 

i Limfjordstunnelen den 6. september 

2016. Men på grund af covid-19 blev det 

nødvendigt at udskyde afholdelsen af 

øvelsen til 2022. 

Følgende beredskabsaktører 
deltog i årets fuldskalaøvelse:
• Nordjyllands Politi

• Nordjyllands Beredskab

• Region Nordjylland

• Beredskabsstyrelsen Nordjylland

• Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland

• Miljøvagt

Derudover deltog:
• Figuranter

• Vejdirektoratet

• Tunnelens driftsentreprenør 

(Strøm Hansen)

Læring og evaluering
Afviklingen af øvelsen forløb planmæs-

sigt, og alle de involverede parter har ef-

terfølgende givet udtryk for, at de hver 

især har fået tilegnet sig ny viden eller be-

kræftet eksisterende viden, som fx hvor »

BEKENDTGØRELSE OM 
MINIMUMSIKKERHEDSKRAV  
FOR TUNNELER I DET 
TRANSEUROPÆISKE VEJNET  
BEK NR. 726 AF 03/07/2008

Bilag II, afsnit 5. a).
Mindst hvert erde år afholdes der i hver 
enkelt tunnel øvelser i naturlig størrelse 
under forhold, der er så realistiske som 
muligt. Der kræves kun lukning af 
tunnelen, hvis der kan træffes acceptable 
foranstaltninger til omdirigering af 
trafikken. Der afholdes simuleringsøvelser 
eller dele af simuleringsøvelser i hvert af de 
mellemliggende år. I områder, hvor flere 
tunneler ligger tæt på hinanden, skal 
øvelsen i naturlig størrelse gennemføres i 
mindst én af disse tunneler. 
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vigtigt fremrykningsveje er, og at en tunnel med ventilation kan 

være en meget kold omgang for figuranter i december måned. 

I en skarp situation vil beredskabet (sundhed) have fokus på 

dette ved håndtering af tilskadekomne.  

Tværfagligt samarbejde
En anden meget vigtig del i forhold til håndtering af uheld og 

hændelser i Limfjordstunnelen er det tværfaglige samarbejde, 

der foregår i løbet af året. Vejdirektoratet har i forbindelse med 

alle fire vejtunneler etableret en beredskabsgruppe. Denne 

gruppe består af repræsentanter fra politi, brandvæsen, sund-

hed, driften og tunnelens sikkerhedsansvarlige. Limfjordstun-

nelens beredskabsgruppe mødes tre gange årligt til bered-

skabsmøder, hvor man blandt andet drøfter håndtering af hæn-

delser, igangværende eller kommende driftsopgaver og sik-

kerhed generelt. 

Derudover indkalder Vejdirektoratet til evalueringsmøder 

ved større eller længerevarende hændelser, og der afvikles un-

dervisning samt fremvisning af tunnelens installationer og kon-

struktioner. Beredskabsgruppen har et tæt og meget velfunge-

rende samarbejde. 

Forberedelse
Inden man kan afholde en fuldskalaøvelse, bliver der afholdt en 

række planlægningsmøder. Her drøfter beredskaberne deres 

BROER OG TUNNELLER

GENERELT OM FULDSKALAØVELSER

Fuldskalaøvelserne foregår i tunnelen med repræsentanter fra 
brandvæsenet, sundhedsberedskab, driften, sikkerhedsansvarlige 
samt politi som den ansvarlige myndighed. Øvelserne bidrager til god 
læring om de faktuelle forhold i og ved en tunnel samt belysning af 
nogle af de udfordringer, der kan være ved en indsats i en tunnel. 
Deløvelser kan være planspilsøvelser/skrivebordsøvelser eller øvelser, 
der kun involverer dele af beredskabet.
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træningsbehov, mulige scenarier samt 

mere detaljeret, hvad der skal til for at 

kunne afholde selve øvelsen (forplejning, 

ressourcer, køretøjer samt frivillige figu-

ranter). 

Vejdirektoratets opgave er at sørge for 

følgende:

1. Inden der afvikles en fuldskalaøvelse:

• At indhente accept af omkørselsru-

te ved Aalborg Kommune.

•  At indhente tilladelse til spærring 

af vej ved relevante myndigheder.

• At der ansøges om Rådighed over 

Vej (ROV).

• At udarbejde en pressemeddelelse.

• At information er tilgængelig på Vej-

direktoratets hjemmeside.

• At der indgås aftale med afspær-

ringsentreprenør.

2. Under afvikling af fuldskalaøvelse:

• At overvåge tunnelens styresyste-

mer (Styring Regulering Overvåg-

ning, SRO-anlæg). 

• At observere beredskabets fremryk-

ning.

• At observere håndtering af ”ulykken” 

i og uden for tunnelen.

• At overvåge afspærringsmateriel.

• At overvåge trafikafvikling på om-

kørselsrute.

• At håndtere pludseligt opståede hæn-

delser som fx behov for akut åbning 

og gennemkørsel for saltspredere. 

3. Efter fuldskalaøvelsen:

• At evaluere på øvelsen internt samt 

med beredskabsaktørerne. 

• Løbende at følge op på eventuelle 

læringspunkter i tunnelens bered-

skabsgruppe. 

• Eventuelt at opdatere tunnelens be-

redskabsplan med ny viden.

Hvorfor er det vigtigt med 
øvelser?
Øvelserne giver beredskabsaktørerne og 

Vejdirektoratet en mulighed for at teste 

tunnelens beredskabsplan og er god læ-

ring om de faktuelle forhold i og ved en 

tunnel. Øvelser er ligeledes et godt værk-

tøj til at belyse nogle af de udfordringer 

og muligheder, der kan være ved indsats 

i en tunnel. 

Øvelserne er med til at sikre en hurti-

gere indsats, korrekt organisering af et 

skadested og giver en øget indsigt i en 

tunnels tekniske installationer. Træning 

af det tværfaglige samarbejde er ligele-

des vigtigt og prioriteres meget højt. 

LIMFJORDSTUNNELEN

Lim ordstunnelen er Danmarks første 
motorvejstunnel og forbinder Nørresundby 
med det østlige Aalborg under Lim orden. 
Lim ordstunnelen er den længste (582 
meter) af de fire vejtunneler, 
Vejdirektoratet administrerer, og er den 
eneste af Vejdirektoratets nuværende 
vejtunneler over 500 meter lang, 
beliggende på det transeuropæiske vejnet 
og dermed omfattet af ”Bekendtgørelse om 
minimumsikkerhedskrav for tunneler i det 
transeuropæiske vejnet” (BEK nr. 726 af 
03/07/2008). 


