
Regionskommandocentraler i region II 

Tilbage til forsiden. 

 

Læs mere om det civile beredskab på regionalt niveau her. 

Læs mere om de regionale kommandocentraler generelt her. 
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Militærregionen 

 

Militærregionen havde krigshovedkvarter på Viborg Kaserne. 

Civilforsvarsregionen 

 

Civilforsvarsregionen (efter 1992 kaldet Beredskabsregionen) opførte en bunker ved Fuglebakkevej 81 i Aarhus i 1953. 

Den var ca. 40 x 20 meter og 4 meter høj.  

Bunkeren var fælles for Civilforsvarsstyrelsens civilforsvarsregion og for Civilforsvarsstyrelsen Vestre landsdelskommando (læs 

mere her).  

  

Foto til venstre: hegn omkransede bunkeren. Foto til højre: panserdør yderst og gastæt dør inderst. Foto: Birthe Bonde og Vagn 

Sørensen. 

 

https://reganvest.dk/andre_bunkere.html
https://www.reganvest.dk/Det_civile_beredskab_paa_regionalt_niveau.pdf
https://www.reganvest.dk/Generelt_om_regionskommandocentralerne.pdf
https://www.reganvest.dk/Beredskabsstyrelsens_Vestre_landsdelskommando.pdf


  

Situationsrummet. Foto: Birthe Bonde og Vagn Sørensen. 

 

 

Krypterinsudstyr. Foto: Birthe Bonde og Vagn Sørensen. 

 



  

EMP sikkert kommunikationsrum. Foto: Birthe Bonde og Vagn Sørensen. 

 

  

Foto til venstre: opholdsrum. Foto til højre: køjer i tre etager. Foto: Birthe Bonde og Vagn Sørensen. 

 



  

Ventilationsanlæg og nødgenerator. Foto: Birthe Bonde og Vagn Sørensen. 

 

Beredskabsstyrelsen nedlagde bunkeren i 2001 og i 2003 bad de Forsvarets Bygningstjeneste rive bunkeren ned, da grunden 

skulle tilbageleveres til Aarhus kommune i samme stand, som da den blev lejet.  

Nedbrydningsfirmaet P. Olesen & Sønner A/S udførte arbejdet i december måned 2003 med en stålkugle, som 

nedbrydningsfirmaet lod falde ned fra stor højde for at knuse betonkonstruktionerne. 

Civilregionen 

 

Civilregionen havde fredstidslokaliteter på Marselis Boulevard 1 i Århus. 

 

Regionsledelsen – og dermed også civilregionen – var i region II skulle i krigstid placeret i samme bunker som politiregionen. 

Udflytningsanlægget blev administreret af regionsamtmanden fra civilregionen.  Krigstidsadministrationen skulle varetages fra en 

forstærket kælder på Tietgensvej 5 i Silkeborg. 

 



  

Hovedindgangen. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigs forening 2013. 

 

 

Møderum i bunkeren. Foto: Martin Pagh 2012. 

 



 

Ventilationsanlæg, gasfiltre og nødudgang. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigs forening 2013. 

 

 

Nødgeneratoren. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigs forening 2014. 

 



 

Grundtegning udleveret af Silkeborg Arkiv. 

 

 

I dag har Silkeborg Arkiv overtaget bunkeren, men dieselgeneratoren afprøves stadig jævnligt. 

 

 

 

 

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 
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