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Spørgsmål nr. 75 (Alm. del) fra Folketingets Forsvarsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for forløbet fredag den 15. marts 

2019, da varslingssirener lød to gange i store dele af Midt- og 

Vestjylland og herunder hvad der gik galt, og hvorfor der ikke 

var information at finde hos DR med det samme?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at der den 15. marts 2019 udbrød 

brand i en større industribygning i Viborg. 

Kl. 22.00 blev Rigspolitiets Nationale Situations- og Opera-

tionscenter (NSIOC) kontaktet af Midt- og Vestjyllands Po-

liti, der anmodede om, at der skete aktivering af en konkret 

sirene i området, og oplyste, at der blev udarbejdet en bered-

skabsmeddelelse. NSIOC modtog kl. 22.19 en skriftlig an-

modning om sirenevarsling og en beredskabsmeddelelse fra 

politikredsen.

Ved en beklagelig menneskelig fejl i NSIOC blev samtlige si-

rener i Midt- og Vestjyllands politikreds aktiveret i stedet for 

den ene sirene, som anmodningen gik på.

Kl. 22.23 kontaktede Midt- og Vestjyllands Politi på ny 

NSIOC og oplyste, at samtlige sirener i politikredsen var ble-

vet aktiveret. Kl. 22.38 var samtlige sirener afvarslet, og der 

blev herefter på ny varslet med den ene sirene, som anmod-

ningen oprindelig gik på.

Herefter blev der kl. 23.09 udsendt en beredskabsmeddelelse 

til DR, TV2 og TV MIDT-VEST, hvor det samtidig blev op-

lyst, at der var varslet i et større område end nødvendigt, hvor-

for der var foretaget en afvarsling, og at der herefter var sket 

varsling på ny af det relevante område.

Det er fast praksis, at der først varsles med sirenerne for hur-

tigst muligt at få folk i sikkerhed, og at videre information 

derefter med det samme sendes i form af en beredskabsmed-

delelse til DR, TV2 og berørte TV2-regionalstationer. 

I forbindelse med det konkrete forløb den 15. marts 2019 blev 

Rigspolitiets personale som beskrevet ovenfor hurtigt op-

mærksomme på, at der ved en fejl var sket varsling i et større 

område end tilsigtet og begyndte derfor straks at afvarsle. 
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Derfor gik der beklageligvis længere tid end normalt med at 

få fremsendt selve beredskabsmeddelelsen til medierne.

Der er efterfølgende fulgt op på procedurerne i Rigspolitiet 

med henblik på at minimere risikoen for, at en sådan fejl kan 

ske igen.”
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