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Svar på 10 dages forespørgsel fra SF om sikkerhed på havnen  
 
 

SF har sendt en 10 dages forespørgsel vedrørende sikkerhed på havnen. 
 
Teknik og Miljø har nedenfor besvaret de to stillede spørgsmål. Østjyllands 
Brandvæsen har bidraget med indhold til besvarelsen, da der spørges til 
data, som Teknik og Miljø ikke er i besiddelse af.  
 
 
 
Spørgsmål 1:  
Der er dags dato kommet tal frem i pressen om, at der har været over 100 
redningsaktioner ved det aarhusianske havneområde. Dette er data, vi ikke 
tidligere er blevet præsenteret for. Hvorfor er disse data ikke tidligere kom-
met frem sammen med antal af drukneulykker? 
 
 
Svar: 
Østjyllands Brandvæsen har opgjort antallet af redningsaktioner pr. år i ne-
denstående tabel. Som det fremgår, svinger det årlige antal hændelser mel-
lem 7 og 25. Over de sidste 10 år giver det samlet 157 hændelser i alt, heraf 
96 i postnummer 8000 Aarhus C. 
 

År Antal hændelser  

2021 14 

2020 20 

2019 24 

2018 25 

2017 21 

2016 13 (14) * 

2015 15 

2014 7 

2013 7 

2012 11 (12) ** 

I alt 

157 

Heraf 96 i postnummer 8000 

Tabel 1: Antal hændelser til ”redning, drukneulykke” i Aarhus Kommune pr. år.  

*Ændring i 2014, en hændelse var registreret med forkert kommune, da hændelsen var assistance til Silkeborg 

**Ændring i 2012, en hændelse var registreret med forkert kommune, da hændelsen var assistance til Randers 
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Havnearealerne i Aarhus er ejet af såvel Aarhus Havn, Kultur og Borgerser-
vice og Teknik og Miljø.  
 
Teknik og Miljø har senest i 2020 i svaret på en 10-dages forespørgsel fra 
Radikale Venstre oplyst, at Østjyllands Brandvæsen har cirka 8-10 rednings-
aktioner ved Teknik og Miljøs havnearealer om året.  
 
På bilag 1 er redningsaktionerne opgjort på postnummer, mens bilag 2 er et 
kort, som viser lokationen for udkald til meldinger om ”redning/drukneulykke” 
i postnummer 8000. Hændelserne i postnummer 8000 er særligt i tiden efter 
2016 koncentreret omkring de bynære havnearealer, hvor Teknik og Miljø og 
Kultur og Borgerservice er arealejer. Omkring 2/3 af de 96 udkald er sket på 
Teknik og Miljøs arealer.  
 
 
 
Spørgsmål 2:  
2) Hvor højt er antallet af redningsaktioner i andre større danske byer med et 
havneareal? 
 
 
Svar:  
Østjyllands Brandvæsen har været behjælpelig med at indhente data fra ne-
denstående beredskaber. Der skal gøres opmærksom på, at de fysiske for-
hold er forskellige, hvorfor oplysningerne ikke er direkte sammenlignelige.  
 
 

Beredskab Antal redningsaktioner 
i perioden 2012-2021 

Gennemsnit-
lige årligt an-
tal rednings-

aktioner 
Østjyllands Brandvæsen 
– hele Aarhus Kom-
mune 

157 redningsaktioner 16 

Beredskab Fyn - ulykker 
hvor havnemiljøet er en 
del af bylivet 

33 redningsaktioner 3 

Nordjyllands Beredskab 
- hændelser i Nordjyl-
lands større og mindre 
havneområder 

236 redningsaktioner 24 

Beredskab og Sikkerhed 
Randers, Favrskov, 
Djursland – data fra hele 
Randers Kommune  

62 redningsaktioner 6 
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Beredskab og Sikkerhed 
Randers, Favrskov, 
Djursland – data fra hele 
Norddjurs Kommune 

58 redningsaktioner 6 

Hovedstadens Bered-
skab 

87 redningsaktioner 
(OBS tal fra perioden 

2018-2021) 

29 (OBS gen-
nemsnit base-
ret på tre år) 

Tabel 2: Antal hændelser til redning/drukneulykke i perioden 2012-2021 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Steen Stavnsbo 
Rådmand  / Henrik Seiding 
   Direktør 


