Med dette hefte har vi forsøgt at give de første, vigtige oplysninger om Deres
fremtidige arbejdsplads:

FLÅDESTATION FREDERIKSHAVN
Yderligere oplysninger får De af Deres arbejdsleder og af tillidsmanden.
Vi håber, De vil falde til i gruppen af medarbejdere, og at Deres Indsats vil
blive til glæde for Dem selv og til nytte for vor fælles arbejdsplads.
Velkommen til flådestationen -

venlig hilsen·

J. Stilling
kommandør
Chef for Flådestation Frederikshavn
og chef for Kattegats Marinedistrikt
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Frederikshavn
De første efterrretnlnger om bebyggelse på det sted, hvor Frederikshavn nu
ligger, stammer fra 1568. Det var uden tvivl oprindelsen til fiskerlejet Fladstrand, der med sine 600 indbyggere i 1818 fik købstadsrettigheder under navnet Frederikshavn (efter Frederik VI). Fladstrands udvikling fra fiskerleje til
købstad skyldtes i høj grad den fine naturhavn, som I tidens løb fik stor betydning som fæstningshavn. Fra at have bestået af nogle få fiskerhytter har byen nu vokset sig op til en driftig handelsby med ca. 35.000 indbyggere. Store
industrivirksomheder, mange forretninger og det pulserende liv på havnen
med færgeforbindelser til Norge, Sverige og Læsø sætter sit præg på byen.
Som turlstby er byen i stadig udvikling, hvilket ikke mindst skyldes den smukke omegn med skov og strand.
Søværnet har gennem historien haft stærk tilknytning til byen, Idet der allerede på Tordenskjolds tid blev anlagt et større fæstningsværk hvorfra bl.a.
krudttårnet endnu eksisterer. Siden har det maritime Indslag udviklet sig til
at omfatte en stor, moderne flådestation med depoter og den smukt beliggende Sergent- og Reserveofficersskole.

FREDERIKSHAVN
byen, hvor Norden mødes,

-

nu som før...

Frederikshavn er ikke nogen gammel by
målt med tidens alen . De første skriftlige meddelelser stammer fra 1668 og
omtaler fiskerlejerne Fladstrand og
Bangsbostrand.
I de følgende år startes den militære udbygning af Østvendsyssel, og det bestemtes at Fladstrand skulle være udgangspunkt for søforblndelsen mellem
Danmark og Norge.
Under Store Nordiske Krig var Fladstrand det vigtigste udgangspunkt for
bekæmpelsen af svenske kapere og for
mange af Tordenskjolds dristige ekspeditioner mod den svenske vestkyst.
Krigene mod England i begyndelsen af
1800-tallet betød udbygn ing af de militære anlæg og byen blev flådebase,
hvilket betød begyndelsen til en afgørende udvikling, der foreløbig kulminerede da byen i 1918 fik købstadsrettigheder og fik navnet Frederikshavn.
I 1871 indviedes jernbanestationen. I
1882 startede en vældig udbygning af
statshavnen og hermed fulgte en kraftig
industriel udbygning.
I årene efter 2. verdenskrig tog udviklingen yderligere fart med havneudvidelser, kraftig stigning i færgetrafikken til
Sverige og Norge ligesom indvielse af
flådehavnen i 1962 betød en yderligere
kraftig udvikling i byens vækst, Industrielt som handelsmæssigt.
I dag står Frederikshavn som det absolut førende trafikknudepunkt i Nordjylland med flere daglige forbindelser til
Læsø, Geteborg, Larvik og Oslo, ligesom byen er endepunkt for E3 og A 11. I
september 1979 indviedes byens nye moderne banegård, der er udgangspunkt for
den jydske længdebane samt banen til
Skagen.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE
Rådhus Alle 100

Tlf. 08 - 42 82 00

Flådestationens opgaver
Flådestationen (FLS) er et nationalt sømilltært etablissement I land, hvis hovedopgaver er at virke
- som operationsbase for sejlende nationale og NATO enheder.
- som forsynings-, reparations- og servicecenter for disse enheder samt
etablissementer
- som mobiliserings- og udrustnlngssted for danske enheder.

Ledelse
Flådestationen er underlagt Søværnets Materielkommando (SMK).
Chefen for flådestationen (CH FLS) er rettergangschef for personel ved FLS
og de under denne hørende depoter og tjenestesteder.
Chefen for Stationsafdelingen er stedfortræder for CH FLS.

Opgavefordeling
De respektive afdelinger varetager opgaverne Indenfor nedenstående hovedområder.
Stationsafdelingen (STA) varetager den interne basetjeneste til støtte for
øvrige afdelinger og koordinerer FLS samarbejde med og assistance til regionale militære og civile myndigheder inden for:
- beredskabs-, øvelses- og uddannelsesmæssige områder
- bevogtning, kupforsvar, nærforsvar og nærluftforsvar
- ordenstjeneste
- havne- og transporttjeneste
- kaserne- og sanitetstjeneste
- kommandantskabsforvaltning
samt øvrige tjenesteområder, der Ikke naturligt henhører under andre afdelinger.
Chefen for STA tillægges straffemyndighed for det på FLS tjenestegørende
militære personel, idet dog chefen for marinekasernen tillægges straffemyndighed for det kasernen tilkommanderede personel.
Ekvipageafdelingen (EKA) skal forestå tilsyn med og har ansvaret for de ved
FLS udrustnlngsbaserede oplagte skibe og landinstitutioner, herunder
- overholdelse af beredskabsvarsler for oplagte skibe og landinstitutioner
- opretholdelse af det materielle beredskab i oplagte skibe og landinstitutioner, herunder beholdnings- og vedllgeholdelsesansvar for beholdninger
oplagt om bord eller I EKA depoter I land.
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Teknisk Afdeling (TKA) varetager, på grundlag af de af SMK givne retningslinier,
- vedligeholdelse på værksteds- og hovedværkstedsniveau af Søværnets
skibs- og våbenmateriel,
- vedligeholdelse på værksteds- og hovedværkstedsniveau af tekniske anlæg på landetablissementer
- værkstedsassistance eller formidling af sådan til udenlandske NATO-enheder,
- teknisk vejledning til skibe under kommando.
Endvidere har TKA ansvaret for drift og brugervedligeholdelse af FLS tekniske anlæg og distributionsnet for levering af brændselsolie, el-kraft, varme,
fersk og destilleret vand samt højtryksluft.
Forsyningsafdelingen (FSA) er Indenfor det FLS tildelte geografiske støtteområde Jylland og Anholt ansvarlig for:
- forsyningsstøtte til danske og allierede orlogsskibe samt hjælpe- og
forsyningsskibe m.v.,
- forvaltning af den til FLS allokerede del af Søværnets materielbeholdning
(krlgsreserven),
- samarbejde med og assistance til øvrige værn samt civile myndigheder.
I tilslutning til Flådestationens forsyningsaktiviteter opererer FSA med en
ring af depoter - geografisk strækk~nde sig fra Bunken til Ebeltoft. Disse
depoter oplagrer og vedligeholder såvel de dagligt anvendte forsyninger som
en del af SVN krigsreserver.
Materielarterne omfatter ca. 100.000 forskellige Items spændende fra reservedele til diverse ammunitionstyper. For minedepot GRELSHEDE og
DRÅBY's vedkommende gør det særlige sig gældende, at man herfra udfører
mlneuskadeliggørelsestjenesten I Jylland.
Administrationsafdelingen (ADA) varetager og er ansvarlig for:
økonomisk forvaltning af de FLS tildelte pengemidler,
sekretariats- og posttjeneste,
personelforvaltning,
.
faglig bistand og konsultativ virksomhed til Søværnets enheder.
NATO publikationer
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Toftegårdsvej - 9900 Frederikshavn
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Vi råder over moderne turistbusser- og
kører overalt i ind- og udland.
Vi giver gerne tilbud uden forbindende

TURISTTERMINALEN • 9900 FREDERIKSHAVN
TELF. 08-420299- 420107- 420003'

Kattegats Marinedistrikt
Marinedistriktet (MAD) har som operativ myndighed til opgave at varetage:
- Farvandsovervågning
- Kontrol med søterritoriet
- Søredningstjeneste
- Lokal sømilitær kontrol med skibsfarten (NCS)
- Havneobservationstjeneste
- Anløbskontroltjeneste
- Nærforsvar og nærluftforsvar
- Operativ kontrol med Marinehjemmeværnet,
samt
- Evakuering og demolering m.v.

Ledelse
Kattegats Marinedistrikt (KGM) er underlagt Søværnets operative Kommando (SOK).
CH KGM er samtidig CH FLS FRH.
CH STA er næstkommanderende (NK) ved KGM.

Opgaver
Samarbejde med og yde assistance til
- Øvrige marinedistrikter samt søværnets flådestationer,
- danske og allierede skibe og fly, der - uden at være underlagt - befinder
sig Inden for marinedistriktet, og
- andre militære samt civile myndigheder, der på lokalt plan har berøring
med marinedistriktets virksomhed.
Sømilitære operationer med tildelte skibe og underlagte marinestationer og
kystdefenslonsanlæg, herunder
- farvandsovervågning
- kontrol med færden og ophold på dansk territorialfarvand
- søredningstjeneste, og
- assistance tll politi, toldvæsen og andre Ikke-militære myndigheder ved
løsning af opgaver på søen.
Lokal sømilitær kontrol med skibsfarten (NCS).
Havneobservationstjeneste og andet samarbejde med civile myndigheder
m.fl.

Anløbskontroltjeneste ved dertil designerede havne og farvande.
Nærforsvar af sømilitære etablissementer og anlæg samt - hvor etableret
- luftforsvar af samme, alt i samarbejde med vedkommende myndigheder af
Hæren eller Flyvevåbnet.
Operativ kontrol med enheder af Marinehjemmeværnet, når disse ved nHjemmeværnet på plads" underlægges Søværnets operative Kommando.
Evakuerings og demoleringsopgaver inden for Søværnets ressort samt
Fyrslukning og eventuel inddragelse af farvandsafmærkning.
Endvidere med de midler der er til rådighed i krig, medvirke til
- at beskytte og assistere danske og allierede enheder på enhver måde,
f.eks. ved tænding og slukning af fyr og ved at virke som kommunikationsled,
- at hindre fjendtlige styrker i at trænge frem gennem marinedistriktets farvandsområde,
- at afværge angreb eller Invasion på dansk område.

Flåderadio Frederikshavn
har været etableret på Pikkerbakken siden 1946. Den består af nModtageren11
i en bunker I Pikkerbakkerne og af nSenderen" syd herfor.
Flåderadio Frederikshavn (FLR FRH) er operativt underlagt Søværnets operative Kommando (SOK), administrativt og kommandantskabsmæssigt underlagt FLS FRH.
FLR FRH betjener Søværnets skibe såvel i indre danske farvande (skib/land)
som udenfor egentlige danske farvande (skib/land/skib) bl.a. inspektionsskibene under forlægning til og fra Grønland/Færøerne.
Også mange allierede skibe anvender FLR FRH til deres skib/land signaler.
FLR FRH varetager Søværnets radioforbindelser til Grønland (GLK) og Færøerne (FRK) og har daglig forbindelse med slædepatruljen SIRIUS på Grønlands østkyst.
FLR FRH er en operativ enhed, der arbejder i døgndrift.

I

•
lnspektionsskibseskadren
lnspektionsskibseskadren (ISE) er den eneste af Søværnets 5 eskadrer, der
har hjemsted i Frederikshavn. Eskadren består af 5 Inspektionsskibe (HVIDBJØRN EN, VÆDDEREN, INGOLF, FYLLA og BESKYTTEREN) og 5 inspektionskuttere (MAAGEN, MALLEMUKKEN, AGDLEK, AGPA og TULUGAQ), samt
en mindre stab.
Inspektionsskibene er på ca. 2000 tons og kan sejle ca. 19 knob. De er bevæb·
nede med en 75 mm kanon og dybdebomber, er forsynede med omfattende
og moderne navigationsudstyr og har helikopter ombord. Hvert skib har 2 besætninger på ca. 70 mand (næsten udelukkende fast personel), der skifter
hver 4. måned under skibets ophold i Frederikshavn, hvor man i løbet af 3
uger foretager eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder og udruster skibet til
næste togt, der varer 3 måneder. I disse 3 måneder er skibet på Grønland (2
skibe) eller Færøerne, hvor det udfører fiskeriinspektion, sørednlngsopgaver
og anden assistance, samtidig med at hævde landets suverænitet. Tjenesten
er meget krævende, specielt under vinterens meget barske vejrforhold, men
også afvekslende og interessant og derfor eftertragtet.
Inspektionskutterne er på ca. 400 tons med en besætning på ca. 15 mand, ligeledes af fast personel. Kutterne er også udrustnlngsbaserede i Frederikshavn, men kommer væsentlig sjældnere til byen, Idet de for det meste doksættes på Grønland eller Færøerne. Kutterne udfører også fiskeriinspektion
og søredningsopgaver og hævder suveræniteten, med 4 kuttere på Grønland
og 1 på Færøerne.

Kulde-, varmeog lydisolering
Bygningsisolering
Teknisk isolering
Støj dæmpning
Rum- og maskinakustik
Brandsikring
Akustiklofter
Køle- og frysehuse
Hulmursisolering

A/S IKAS isolering
Sjællandsvej 9
9900 Frederikshavn
Tlf. 08-42 06 33
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Søværnets Kampinformationsskole
I daglig tale AIS (ACTION INFORMATION SCHOOL) beliggende på flådestationens område har til opgave at uddanne Søværnets personel indenfor specialerne:
Kampinformation (herunder ledelse af skibe og fly)
Taktisk navigation
Anvendt radar og sonar
Elektronisk krigsførelse
Operativ elektronisk databehandling
ABC-varsling og rapportering
Naval control of shipping (Kontrol med skibsfarten)
Anvendelse af taktiske procedurer
Skolens elever kan være underbragt på skolen, på Søværnets Sergent- og Reserveofficerskole (SRS), på FLS eller ved egen foranstaltning.
Skolen kører kursus af varierende længder fra 1 uge til 6 måneder.
Kampinformationsskolen blev oprettet 1. juni 1953 I en bygning på Margretheholm, den tidligere luftmarinestation København. Skolens oprettelse forårsagedes af den opbygning og modernisering af den danske flåde der fandt
sted efter 2. verdenskrig, hvor det danske søværn overtog den engelske organisation man her hjemme betegnede 11Kampinformatlonstjeneste11.
Kampinformationstjenestens formål er 11Gennem Indsamling, bearbejdelse,
afbildning og vurdering af oplysninger, at gøre det muligt for den kommanderende at bedømme situationen og træffe beslutninger, samt at kunne assistere ved kontrol og ledelse af våben, skibe og flycc.
Skolen udviklede sig hurtigt, og fra en ret simpel træner bestående af sammenkoblede plotterborde råder skolen nu over en computerstyret overfladeog undervandstræner oprettet i oktober 1972 I Frederikshavn. Den består af
en række modelrum der kan simulere skibe eller fly.
I disse model rum kan man træne SVN personel I forhold der er lig virkeligheden suppleret med teoretisk undervisning I skolens klasseværelser og speciallokaler.
Skolen spiller også en væsentlig rolle under udvikling af nye skibstyper. Skolens stab er sagsbehandlere på forskellige områder bl.a. indretning af operationsrum. Til sidstnævnte formål har skolen indrettet et såkaldt »Mock-uprum« hvor man I størrelse 1:1 kan opbygge operationsrum og brobygnlnger til
kommende skibe I Søværnet.
· ·
AIS er underlagt taktikinspektøren på Holmen, men tilknyttet flådestation
Frederikshavn administrativt på grund af den geografiske pladsering.

L...---.
VI HAR NDGIT IMOD KULDI
Vort produktionsprogram
omfatter bl.a. parkas, anorakker, termotøj, brandhæmmende beklædning,
rednings- og overlevelsesbeklædning, redningsveste samt telte ti I MOBA og
SIRIUSm. m.

Under dette indregistrerede varemærke fremstiller
vi beklædning og anden
udrustning, også til Søværnet, efter principper
hvor høj kvalitet og god
service er vigtige faktorer.
Erfaringer igennem tiderne, siden 1946, fra arktiske
områder, har givet os
grundlag for at fremstille
et produkt man kan stole,
på.
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Søværnets Sergent- og
Reserveofficerskole
Søværnets Sergent- og Reserveofficerskole (SRS), der 11966 blev udflyttet fra
København er beliggende I det smukke Bangsbo skov område. I årene 197476 fandt en større udbygning sted med bl.a. en Idrætshal og moderne underbrlngelse til skolens elever. Skolen fungerer som en militær kostskole.
.
Det er skolens formål at uddanne menige, såvel værnepligtige som fast personel til sergenter, samt omskole værnepligtige styrmænd og maskinmestre
til sergenter med henblik på en videreuddannelse til officerer I Søværnets reserve.
Søværnets Sergent- og Reserveofficerskole er det sted hvor Søværnet giver
den grundlæggende befalingsmandsuddannelse, hvorfor der lægges vægt
på en korrekt militær op- og fremtræden, ligesom der ved uddannelsens gennemførelse skal tilstræbes at skabe Interesse for denne, udvikle en forståelse for, hvad godt samarbejde og en sund disciplin betyder, således at hver
enkelt forstår det ansvar og de pligter, der vil blive pålagt dem I deres tjeneste
I Søværnet.

•
Generelle oplysninger
· Personel ved flådestationen har mulighed for at få svar på evt. problemer ved
·hjælp af konsulentvirksomhed og har desuden adgang tll visse frltldsaktlvite•ter:
På marinekasernen (MKS) er der 2 timer ugentlig stillet en socialrådgiver tll
rådighed. Denne vll være behjælpelig med praktiske ting, så som akutte økonomiske og skattemæssige problemer. Også personlige vanskeligheder varetages under hensyntagen tll den almindelige tavshedspligt. Endvidere er en
orlogspræst tilknyttet flådestationen.
På MKS er der aktiviteter, som hovedsagelig er beregnet på personel, der opholder sig på stedet udenfor normal arbejdstid, såsom opholdsstue, TV-stue,
bordtennis, billiard, hobbyværksted og fremkalderrum samt bibliotek med
dagblade, tidsskrifter m.m. Een gang ugentlig vises der på Søværnets Kampinformationsskole (AIS) film.
I sommermånederne er der mulighed for at erhverve duelighedsbevis i sejlads.
Forsvarets cafeteria tilbyder dagligt morgenmad, frokost og middag. Med
hensyn til priser og åbningstider henvises til opslag I cafeteriet.
Flådestationens samarbejds- og sikkerhedsudvalg er oprettet efter statens
regler. Referater fra møderne udsendes efter~fastsatte bestemmelser.
Alle, der har behov for at vide mere, er velkommen tll at rette henvendelse tll
kontakt- og velfærdsofficeren (KVO).

MØBLER, GARDINER OG GULVBELÆGNING

KDRnJYnSX KØLE-

Vi yder 12 måneders garanti på alle nye isatte dele

Foranstaltninger mod brand
Alt personel skal værne FLS bygninger og de ved FLS liggende skibe mod
brand.
En enkelt gnist kan tænde en brand, der kan udvikle sig til en katastrofe. Derfor PAS PÅ ÅBEN ILD!
Hold orden på arbejdspladsen, sørg for at brandbart affald kommer bort.
Hold Især øje med twist og klude. Brug affaldsspandene.
Tobaksrygning:

Skilte med teksten nTobaksrygnlng Forbudt« skal respekteres. Desuden er tobaksrygning forbudt overalt, hvor der under arbejdet anvendes og opbevares
brandfarlige væsker, letantændelige stoffer, sprængstoffer og lignende.
Brandslukningsmateriel

FLS har eget brandværn med brandbil og andet materiel. Endvidere rådes
over andet brandslukningsmateriel såsom:
Brandbatterier (brandspande og håndsprøjte), kulsyreslukkere og pulverslukkere.
Læg mærke til, hvor brandslukningsmateriellet findes.
Hvis man ikke ved, hvordan det betjenes, så spørg en arbejdsleder eller en
sikkerhedsrepræsentant før det kan blive aktuelt.
Brandslukning:

Hvis en brand opstår, forsøg da at slukke med det samme.
Er branden for voldsom, slå alarm, først til dem, som kan komme I fare, derefter gennem nærmeste brandalarmtryk eller telefon tll vagthavende officer
(VO) lokal 204 eller 205.
Fjern trykflasker og brandfarlige materialer, hvis det er muligt.

LUCAS
C.A.V.
SIMMS
HOLSET

Elektrisk
Dieseludstyr
Dieseludstyr
Turbocharger

EL-DIESEL
aut. C.A.V. LUCAS service
Grønlandsvej 10 - 9900 Frederikshavn
(08) 422685

BØRGE

Sørtnstn

AUTOMOBILER A/S

GRØNLANDSVEJ 10 . 9900 FREDERIKSHAVN
TELEFON (08) 42 28 77. LAGER (08142 28 74 . GIRO 507 37 66

Alarmering af brandvæsen,
ambulance eller politi
Telefon • alarmerlng:

Brandvæsen - Ambulance - Politi
Drej vagthavende officer lokal 204 eller 205
Afgiv melding;
Hvem - melder
Hvor er der brug for hjælp
Hvad er der sket
Besvar eventuelle sprøgsmål fra den, der modtager meldingen.
Lad modtageren gentage meldingen.
Udendørs alarmtryk:

Der er politi og brandalarmtryk følgende steder på FLS område:
På mast ved MP vagt
På mast ved Nordkaj v/lsbryderne
På mast ved Nordkaj v/Bygn. 5
På mast ved Pier I v/Bygn. 18
På mast ved Pier li v/Bygn. 19
På mast ved Sydkaj v/Bygn. 20
Endvidere brandalarmtryk i tavlesal Bygn. 10 og alarmtryk varmecentral
Bygn. 13, MP Vagthytte og MP Vagtstue.
Disse betjenes således
1. Slå ruden ud.
2. Tryk på knappen.
3. Vent på hjælp.

