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Besvarelse af forespørgsel fra Radikale Venstre om forebyg-

gelse af ulykker ved å og havn 

 

Eva Borchorst Mejnertz (Radikale Venstre) har stillet følgende spørgsmål til 

Teknik og Miljø om forebyggelse af ulykker ved å og havn.  

 

Spørgsmål: 

Jeg er optaget af, hvad ulykkerne i Aarhus å og havn fortæller os. Vi kan 

bl.a. konstatere, at to seniorer er faldet i vandet ved Aarhus Ø indenfor de 

sidste tre måneder, men hvilke årsager har hændelserne, og kan de gøre os 

klogere på, hvordan vi bedst forebygger ulykker i fremtiden? 

 

Det ønskes belyst hvilke ulykker der har være med fald i Aarhus havn og å, 

samt hvilke årsager/hvilken adfærd der ligger bag de forskellige ulykker. For-

tæller adfærdsmønsteret på de forskellige placeringer os noget? Kan vi ved 

at studere de uheld/ulykker der har været få et billede af hvilken udvikling vi 

skal/kan forvente i fremtiden og hvad vi evt. kan gøre for bedre at forhindre 

forskellige typer uheld/ulykker? 

 

Svar: 

Indledningsvist skal det bemærkes, at Teknik og Miljø har et godt og kon-

struktivt samarbejde med blandt andet Østjyllands Brandvæsen, Trygfonden 

og Østjyllands Politi omkring sikkerheden ved Aarhus Havn og å. Det berø-

rer naturligvis os alle dybt, når der sker ulykker i byen. Medarbejdere i Tek-

nik og Miljø møder ofte pårørende, som står tilbage med spørgsmålet om, 

hvorfor og hvordan ulykken kunne ske. 

 

Østjyllands Brandvæsen oplyser, at de registrerer samtlige 1-1-2-udkald til 

drukneulykker i en national database. De oplyser yderligere, at der er hæn-

delser, som de ikke kender til, da der er tilfælde, hvor personer redder sig 

selv op eller får hjælp af forbipasserende, uden behov for hjælp via 1-1-2.  

 

Østjyllands Brandvæsen er en del af det afhjælpende beredskab. Det vil 

sige, at deres primære indsats er, når ulykken er indtruffet. Østjyllands 

Brandvæsens vurdering er, at hændelserne kan kategoriseres inden for føl-

gende fire årsagstyper:  

 

• Borgere som er påvirket af alkohol/stoffer. 

• Borgere som springer i vandet på eget initiativ (herunder selvmords-

truede samt borgere som overvurderer deres evner til at svømme/ 

klare sig i koldt vand) 

Teknik og Miljø 
Rådhuset, Rådhuspladsen 8100 Aarhus C 

Til Eva Borchorst Mejnertz, Radikale Venstre 

TEKNIK OG MILJØ 

Aarhus Kommune 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2 

8100 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

Direkte e-mail:  

post@mtm.aarhus.dk 

 

www.aarhus.dk 

 

Sag: 20/013438-3 

 



 

 

25. februar 2020 

Side 2 af 2 
• Borgere som er uheldige og falder i vandet.   

• Borgere der skubber hinanden i vandet (f.eks. i kådhed). 

 

Der er ikke et tilstrækkeligt datagrundlag til at lave statistik på årsagerne. 

Der forekommer omkring 8-10 ulykker om året, hvor Østjyllands Brandvæ-

sen rykker ud. Ulykkerne er sjældent ens og der er ofte særlige omstændig-

heder ved hver enkelt ulykke. Der er desuden flere hændelser, hvor der ikke 

ringes 1-1-2, fordi redningskranse, andre præventive indsatser eller andre 

personer hjælper de forulykkede og ikke gør det nødvendigt. Disse bliver 

ikke registreret og vil derfor ikke fremgå af statistikken. 

 

Teknik og Miljø fik i 2019 udarbejdet rapporten ”De bynære havnearealer og 

den bynære del af Aarhus Å. Forslag til forbedring af sikkerheden” med hen-

blik på at belyse, hvordan arealerne mod vandet kan sikres bedre. Rappor-

ten er vedlagt som bilag. 

 

Byrådet har afsat midler til at etablere de foreslåede sikkerhedsinitiativer.  

 

Rapporten er udarbejdet i et samarbejde med Østjyllands Brandvæsen, 

Trygfonden, Østjyllands Politik m.fl. efter en fælles nattevandring langs van-

det. 

 

Rapporten og dens anbefalinger bygger bl.a. på beredskabets og Trygfon-

dens erfaringer og den viden, der findes omkring årsagen til ulykker ved åen 

og havne.  

 

Rapporten dækker kun dele af de arealer, som Teknik og Miljø ejer. Der lig-

ger derfor en overvejelse i at arbejde med at udbrede sikkerhedstiltag på alle 

kommunalt ejede arealer med adgang til vandet. Dette gælder bl.a. fiskeri-

havnen og arealer ved Fiskerivej, hvor antallet af restauranter mv. øges i 

disse år. 

 

 

Bünyamin Simsek 

Rådmand 

  / 

   Tyge Wanstrup  

   Forvaltningschef 

 


