Udflytningslokaliteter i vestre landsdel
Tilbage til forsiden.
De tre elementer i det civile sektors beredskab havde udflytningslokaliteter i såvel Vest- som Østdanmark. Her gennemgås
udflytningslokaliteterne i Vestdanmark.
Læs mere om det civile beredskab generelt på landsdelsniveau her.
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Læs mere om det civile beredskab på landsdelsniveau her.

Regeringens og centraladministrationens vestre landsdelsledelse
I 1960 besluttede man at inddele det civile beredskab i en regional struktur af hensyn til samarbejdet med forsvarets, politiets
og civilforsvarets tilsvarende regionale organer (Læs mere om det civile beredskab på regionalt niveau her).
På baggrund af efterretninger under Den kolde krig ansås det for nærliggende, at Danmark i tilfælde af krig ville blive delt i to
ved Storebælt.
Under hensyn til denne risiko oprettedes der derfor tillige en landsdelsledelse (”landsdelsskyggeadministration”), der havde til
formål under krise eller krig at sikre et ledelsesorgan på begge sider af Storebælt.
Sekretariatet udpegede Hobro civilforsvarskaserne som lokalitet til landsdelsledelsen.

Den tidligere Hobro civilforsvarskaserne, som den ser ud i dag.
Retningslinjerne for samarbejde i krigstid på landsdels- og regionalt niveau mellem forsvaret, civilforsvaret, politiets og de
(øvrige) civile beredskabsadministrationschefer blev revideret i 1984 eftersom REGAN VEST siden åbningen i 1969 havde givet
plads til, at nøglepersoner fra alle de vigtigste ministerier og styrelser kunne arbejde i bygningsmæssigt sikrede faciliteter vest
for Storebælt. Man kunne derved placere samme antal embedsmænd i hver landsdel og således også dække arbejdsområderne
lige godt i de to landsdele, uanset til hvilken landsdel regeringen valgte at flytte hen.
Læs mere om REGAN VEST i bogen ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker”.

Civilforsvarsstyrelsens Vestre landsdelskommando
Civilforsvarsstyrelsen Vestre landsdelskommando fik aldrig etableret egne udflytningslokaliteter og var derfor samplaceret med
Civilforsvarsregionens kommandocentral i region II.
Læs om denne her.

Politiets Vestre landsdelskommando
Helt frem til 1980’erne blev der overvejet og rekognosceret for en udflytningslokalitet for politiets vestre- landsdelsfunktion – og
alternative centrale politiledelse – gerne placeret i den nordjyske Region I. Der blev i dette arbejde også overvejet muligheden
for at etablere en fælles kommandocentral med Civilforsvarsstyrelsens Vestre Landsdelskommando, der heller ikke havde egne
lokaliteter jævnfør ovenstående.
Der blev aldrig fundet en løsning hvorfor politiets Vestre landsdelsfunktion skulle varetages fra REGAN VEST, hvor der var
disponeret lokaler til denne funktion. Læs mere i bogen ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST – regeringens og
kongehusets atombunker”.

Forsvarets vestre landsdelsledelse
Forsvarets Vestre Landsdelskommando havde sit militære krigstidshovedkvarter i Thors Mølle ved Aarhus.

Foto: Dines Bogø, http://www.kriminalsager.dk/Lock-Hansen/Bunker/
Læs om kommandocentralerne i Østre landsdel her.

Poul Holt Pedersen og Karsten Pedersen forfatterne@reganvest.dk. Se ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST –
regeringens og kongehusets atombunker” Billesø & Baltzer 2011, www.reganvest.dk og www.facebook.com/reganvest

