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Fra: Dorte Ringgaard Simonsen

Sendt: 11. marts 2022 08:32

Til: Anders Jensen

Emne: SV: Kort referat af møde om alternative redningsveje på Havneområdet

Hej igen Anders.

Tak for præciseringen. 

Vedr. Yderhavnen (ny lokalplan) så vil jeg også gerne indarbejde en formulering om en sekundær redningsvej. Men 
da der endnu ikke er tegnet veje, så bliver det en formulering om, at der i forbindelse med indretningen af 
havnearealerne skal sikres en sekundær redningsvej, som til alle tider skal holdes fri, så redningskøretøjer kan 
passere. 

Med hensyn til den anden sammenhæng, så mener jeg, at vi talte om det overordnede planarbejde med 
redningsveje, som du er involveret i. Det ville jeg gerne følge op på, så vi kan se tingene i en sammenhæng. En 
lokalplan er ikke nødvendigvis et godt redskab til at sikre redningsvejes friholdelse. Det pointerede du vist også selv. 
Men jeg bringer det videre i vores planarbejde.

Med venlig hilsen

Dorte Ringgaard Simonsen
Byplanlægger
Dir. +45 41 85 94 20
Dir. mail dors@aarhus.dk

TEKNIK OG MILJØ
Plan
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
T + 45 89 40 44 00
E pbm@mtm.aarhus.dk
www.aarhus.dk

Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at 
kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens 
behandling af personoplysninger her: https://aarhus.dk/databeskyttelse

Fra: Anders Jensen <aj@ostbv.dk> 
Sendt: 10. marts 2022 20:48
Til: Dorte Ringgaard Simonsen <dors@aarhus.dk>



2

Cc: Kim H. Meilstrup <khm@portofaarhus.dk>
Emne: SV: Kort referat af møde om alternative redningsveje på Havneområdet

Hej Dorte

Jeg er som sådan enig, men du skrev bare ikke noget om et sekundært trace i din mail herunder:

Derfor ønskede jeg en præcisering af dette forhold.

Jeg forstod også at du ville snakke med dine kolleger om hvordan forhold i en ny lokalplan kan have konsekvenser i 
et eksisterende lokalplansområde?

Med venlig hilsen

Anders Jensen
Beredskabinspektør
M +45 2968 5703 E aj@ostbv.dk

Østjyllands Brandvæsen I/S

Bautavej 1, 8210 Aarhus V, Tlf. +45 8676 7676
www.ostbv.dk

Fra: Dorte Ringgaard Simonsen <dors@aarhus.dk> 
Sendt: 10. marts 2022 10:08
Til: Anders Jensen <aj@ostbv.dk>
Cc: Kim H. Meilstrup <khm@portofaarhus.dk>
Emne: SV: Kort referat af møde om alternative redningsveje på Havneområdet

Hej Anders

Tak for din mail.

Mødets formål var at få iværksat arbejdet med tracé til sekundær brand- og redningsvej via Oliehavnsvej. En opgave 
som kun kan realiseres af Havnen og evt. via aftaler med nuværende lejere, eller på anden vis langstidssikre denne 
adgangsvej. Lokalplanen for Yderhavnen kan ikke sikre en sekundær redningsvej på Oliehavnsvej. En lokalplans 
bestemmelser gælder kun indenfor lokalplanens afgrænsning. 

Med hensyn til varslingssystemet, så undersøger jeg muligheden for at sikre at dette. 
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Vh Dorte

Fra: Anders Jensen <aj@ostbv.dk> 
Sendt: 3. marts 2022 11:32
Til: Dorte Ringgaard Simonsen <dors@aarhus.dk>; Kim H. Meilstrup <khm@portofaarhus.dk>
Emne: SV: Kort referat af møde om alternative redningsveje på Havneområdet

Hej Dorte og Kim

Tak for et godt møde.

Dorte – Du mangler at anføre at det skal tilføjes i den kommende lokalplan at der skal udlægges et tracé til 
sekundær brand- og redningsvej via Oliehavnsvej mv. Du har fokuseret på to uafhængige tilkørsler til områderne, 
hvilket også er ekstremt vigtigt.

Yderligere har jeg netop snakket med nogle kolleger i et andet beredskab. Dette inspirerede til at det bør indskrives 
følgende i den kommende lokalplan: For områder med risikovirksomheder (altså også uden for virksomhedens 
matrikel) skal der etableres varslingsanlæg, der sikrer en hurtig erkendelse af fare for personer der opholder sig i 
området, således en evakuering kan begynde. Dette kan være sirener suppleret med blink og/eller en SMS-løsning, 
der advarer telefoner i et afgrænset geografisk område. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne med vejledning.

Med venlig hilsen

Anders Jensen
Beredskabinspektør
M +45 2968 5703 E aj@ostbv.dk

Østjyllands Brandvæsen I/S

Bautavej 1, 8210 Aarhus V, Tlf. +45 8676 7676
www.ostbv.dk

Fra: Dorte Ringgaard Simonsen <dors@aarhus.dk> 
Sendt: 2. marts 2022 13:50
Til: Anders Jensen <aj@ostbv.dk>; Kim H. Meilstrup <khm@portofaarhus.dk>
Emne: Kort referat af møde om alternative redningsveje på Havneområdet

Hej Anders og Kim

Tak for et fint møde. Her er et hurtigt referat:

Møde vedr. alternative redningsveje på havneområdet, 2. marts 2022
Deltagere; Anders Jensen, beredskabsinspektør, Østjyllands Brandvæsen, Kim Mejlstrup (Aarhus Havn), 
Dorte Ringgaard Simonsen (Aarhus Kommune) 
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Østjyllands Brandvæsen bemærker i et høringssvar vedr. Lokalplan for Yderhavnen, at infrastrukturen på 
Havneområdet er meget sårbar i forhold til redningsarbejde. Der skal tages stilling til en alternativ vej for 
redningskøretøjer til Yderhavnen i det tilfælde, hvor Østhavnsvej bliver lukket af. 

To forskellige situationer drøftet:
Eksisterende havnearealer - Østhavn:
Der skal reserveres en færdselsarealer, som i al fremtid kan være farbar som alternativ redningsvej. 
Kim og Anders tager denne opgave videre - dels tegner vejen op, og dels undersøger muligheden for at gøre 
redningsvejen permanent via dokumentation. 

Yderhavnen:
I lokalplanen som er i offentlig høring, skal der tilføjes bestemmelser, som sikrer, at redningskøretøjer kan 
komme gennem indhegningen. Der skal være to muligheder omkring containerterminalen.
Der skal også tilføjes mulighed for åbninger for redningskøretøjer i hegnet omkring etape. Evt. både én ud 
mod Østhavnsvej og én mod vejen nord for Aarhus Blueline.

Med venlig hilsen

Dorte Ringgaard Simonsen
Byplanlægger
Dir. +45 41 85 94 20
Dir. mail dors@aarhus.dk

TEKNIK OG MILJØ
Plan
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
T + 45 89 40 44 00
E pbm@mtm.aarhus.dk
www.aarhus.dk

Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at 
kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens 
behandling af personoplysninger her: https://aarhus.dk/databeskyttelse


