
 

 1 

Generelt om regionskommandocentralerne 

Tilbage til forsiden. 

 

Dette er et kort uddrag af et kapitel i bogen ”Danmarks dybeste hemmelighed”. 

 

 

Læs om det civile beredskab på regionalt niveau her. 

 

 

Fra regionsordningen blev indført i 1960 var det meningen, at civilregionerne skulle have beskyttede udflytningsfaciliteter i 

lighed med regeringen og i lighed med forsvaret, der også havde deres egne regionsbunkere. Civilforsvarsregionerne havde 

endvidere også etableret flere regionsbunkere (læs mere om de fire elementer i totalforsvaret her). 

 

Kommandocentralerne var i lighed med regeringsanlæggene ”sikrede”, hvilket betyder, de skulle have: 

• Egen vandforsyning i form af brøndboring, der kunne forsyne indflytterne med drikkevand – enten som eneste 

vandforsyning eller som backup for det offentlige forsyningsnet. Dette blev dog sparet væk i civilregionernes bunkere, 

som derfor måtte nøjes med vanddunke og tørkloset. 

• Nødstrøm i form af generator, der kunne levere strøm, hvis det offentlige ledningsnet satte ud. 

• Nødbelysning. Belysningen blev drevet af den normale elforsyning eller nødstrømsforsyningen, men der skulle også 

være et nødbelysningsanlæg drevet af akkumulatorer. Dette system var dog kun tænkt som orienteringsbelysning, 

indtil nødstrømsaggregatet blev startet. 

• Ventilationsrum, hvor der kunne påmonteres et gaskredsløb, der kunne holde kemiske og biologiske våben samt atomar 

stråling ude.  

• Overtryksventiler, som åbnede, når ventilationen havde skabt overtryk i bunkeren. Overtryksventilerne slår automatisk 

i, hvis bunkeren skulle blive ramt af en trykbølge fra atomvåben.  

• Pumpe, der kunne pumpe spildevand ud.  

• Nødudgang inklusiv udbrydningsmateriel. 

• Beskyttelse mod brand. 

 

I regionerne i vestre landsdel var civilregionen og politiregionen placeret i samme udflytningsanlæg. 

Civilforsvarsregionerne havde sine egne bunkere. 

 

I regionerne i østre landsdel var civilregionen placeret sammen med både civilforsvarsregionen og politiregionen. 

 

Civilregionen skulle flytte ud med følgende: 

• Regionsamtmanden. 

• Regionsamtsmandens sekretariatschef (stedfortræder for regionsamtsmanden) og sekretariat. 

• Regional informationstjeneste  

• Amtskommunale og kommunale rådgivere. 

• Sundheds- og sygehusberedskab. 

• Regionstransportchef, entreprenørsektion, olie, gas- og elforsyning, forsyningskontor (fødevarer, råstoffer mv.), 

arbejdskraftsektion, Post- og telegrafvæsenet, repræsentanter fra DSB og busselskaber. 

• ABC-mandskab. 

• A/F sektion (administration og faglig tjeneste (dvs. logistik)). 

 

Politiet skulle flytte ud med følgende (læs om politiets rolle i det civile beredskab her): 

• Politiledelse, politistabschef og operationsleder. 

• Operations- og efterretningssektion. 

• A/F sektion (administration og faglig tjeneste (dvs. logistik)). 

• Varslings- og evakueringssektion. 

https://reganvest.dk/andre_bunkere.html
https://www.reganvest.dk/Det_civile_beredskab_paa_regionalt_niveau.pdf
https://reganvest.dk/Det_civile_beredskab_som_en_del_af_totalforsvaret_under_Den_kolde_krig.pdf
https://www.reganvest.dk/Politiets_rolle_i_det_civile_beredskab.pdf
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Civilforsvaret skulle flytte ud med følgende: 

• Beredskabsregionschefen og dennes kommandostab. 

• ABC mandskab.  

• A/F sektion (administration og faglig tjeneste (logistik)). 

 

I de bunkere i Vestdanmark, hvor de tre civile elementer ikke var samlet under samme tag, var der forbindelsesofficerer, der 

sørgede for kontakten og koordineringen. Der var ligeledes forbindelsesofficerer til militærregionens bunkere i alle de civile 

regionale bunkere. 

 

Da civilregionernes bunkere skulle have funktion som lokale civile krigstidsadministrationer, blev deres fysik, teknologi og 

placeringer holdt meget hemmelige. Ud over at de bl.a. af diskretionshensyn var placeret under offentlige bygninger, var der af 

sikkerhedshensyn helt frem til 1974 ligefrem forbud mod at holde øvelser i bunkerne (læs mere om øvelserne i totalforsvaret 

her). 

 

Læs mere om kommandocentralerne i Region I her. 

Læs mere om kommandocentralerne i Region II her. 

Læs mere om kommandocentralerne i Region III her. 

Læs mere om kommandocentralerne i Region IV her. 

Læs mere om kommandocentralerne i Region V her. 

Læs mere om kommandocentralerne i Region VI her. 

Læs mere om kommandocentralerne i Region VII her. 

 

 

 

Poul Holt Pedersen og Karsten Pedersen forfatterne@reganvest.dk. Se ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST – 

regeringens og kongehusets atombunker”, www.reganvest.dk og www.facebook.com/reganvest 

 

 

http://www.reganvest.dk/Totalforsvarsoevelserne_i_kommandocentralerne.pdf
https://www.reganvest.dk/Regionskommandocentral_I.pdf
https://reganvest.dk/Regionskommandocentral_II.pdf
https://reganvest.dk/Regionskommandocentral_III.pdf
https://reganvest.dk/Regionskommandocentral_IV.pdf
https://reganvest.dk/Regionskommandocentral_V.pdf
https://reganvest.dk/Regionskommandocentral_VI.pdf
https://www.reganvest.dk/Regionskommandocentral_VII.pdf
mailto:forfatterne@reganvest.dk
http://www.reganvest.dk/
http://www.facebook.com/reganvest

