
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notat - beskrivelse af projektet på Materialegården i Klakring 

 
Personalefaciliteterne for driftspersonalet på Klakring Materialegård er i meget dårlig 
stand. De er ikke blevet renoveret siden de blev bygget, og trænger derfor til istandsæt-
telse. På samme adresse, men i andre lokaler, holder Sydøstjyllands Brandvæsen til. De-
res personalefaciliteter trænger også til at blive forbedret, og de mangler bl.a. badefacili-
teter, og et ”rent og urent område” for håndtering af udstyr efter indsats i forhold til 
sundhedsskadelige røg- og sodpartikler.  
Håbet er at bedre faciliteter vil tiltrække nye, frivillige brandmænd. 
 
De to personalegruppers behov ligner hinanden, så derfor gav det mening at kigge på en 
fælles forbedret løsning. Driftspersonalet er oftest på arbejde om dagen, og vil f.eks. 
bruge spise- og mødelokalet i dagtimerne, mens Sydøstjyllands Brandvæsen oftere har 
brug for at samle mange til et møde om aftenen.  
 
Ud over en bedre udnyttelse af bygningerne, er der stor synergieffekt i at kende hinan-
den, og have et godt samarbejde. De store biler kan vaskes samme sted, der er altid 
ryddet sne, så brandvæsenet også kan komme ud om vinteren, og skal der bruges ma-
skiner til oprydning efter en af brandvæsnets opgaver, er det let at tilkalde hjælp hos 
Materialegården. Det kan bl.a. handle om oliespild, væltede træer og klimasikring. 
 
Som en tredje spiller på banen har Ambulancetjeneste fra Region Midt meldt sig. De 
mangler lokaler til både ambulance og personale. Behovet er på mange punkter lig drifts-
personalets og brandvæsnets. De har dog også brug for et par soverum, som kan etable-
res i forbindelse med ombygningen. 
 
Det samlede areal til personalefaciliteter bliver ikke meget større end det brandvæsnet 
og driftspersonalet har til sammen i dag, men det bliver væsentlig bedre udnyttet og alle 
parter vil opleve en væsentlig forbedring. Fremover vil der være 3 parter til at dele 
driftsomkostningerne, hvilket understreger at et bygningsfællesskab på længere sigt er 
en god forretning.      
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