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Resumé af Østjyllands Brandvæsens udkast til udviklingsplan 
Østjyllands Brandvæsen er ved at udarbejde et oplæg til udviklingsplan frem 
mod 2030. Det foreløbige udkast indeholder en helhedsplan, som er en 
betydelig udvidelse af beredskabet i Østjylland. Helhedsplanen vil indebære 
et budgetløft på i alt 71 mio. kroner årligt, heraf 55 mio. kroner fra Aarhus 
Kommune. 
 
Et brandvæsen under pres 
I udviklingsplanen beskrives beredskabssituationen, som den ser ud i dag. 
Og der skitseres en række stigende udfordringer, som især er relateret til 
befolkningsudvikling og byudvikling. De væsentligste trusler og risici er: 

- Udbygningen af infrastruktur. Herunder udbygning af jernbanenettet, 
udvidelse af E45, Marselistunnel. 

- Stigende antal el-biler, større batterisystemer og andre elektriske 
installationer. 

- Store events og turistmagneter. Herunder nyt fodboldstadion, Salling 
Roof Top & Garden, Smukfest-udvidelse m.v.  

- Hyppigere klimahændelser. Tørke, stormskader, skybrud. 
- Udbygning af beredskab for indkvartering og forplejning ved 

storbrande, konflikter eller terrorhændelser. 
- Cybertrusler, cybersikring samt terrortrusler. 
- Udbygning af kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart beredskab. 
- Udbygningen af Aarhus Havn, herunder oliehavnen. 

 
I dag er det et scenarie med en brand på oliehavnen, der definerer 
minimumsbemandingen på 16 brandfolk, der skal være til rådighed i Aarhus 
døgnet rundt. Til sikring af en samtidig hændelse vil der i så fald kun være 6 
deltidsbrandfolk fra Ny Munkegade samt tilkaldt assistance fra f.eks. 
Skanderborg. Med den skitserede udvikling i risikoprofilen i de fire 
ejerkommuner, er der et behov for en betydelig udvidelse af bemandingen.  
 
Udover de udefrakommende trusler og risici er der også en række 
strukturelle og økonomiske udfordringer, som skal håndteres. Det drejer sig 
om manglende ressourcer i vagtcentral, sekretariat og i forebyggelsesregi. 
En station Nord i Aarhus, som kun er bemandet med 4 døgnpladser. 
Desuden er der et generationsskifte med mulige 
rekrutteringsvanskeligheder. 
 
Der er vedtaget en ny driftsfordelingsnøgle, hvor Aarhus’ bidrag fastholdes 
med samme numeriske niveau så længe det politisk fastsatte serviceniveau 
forbliver uændret. Det medfører i praksis, at Østjyllands Brandvæsens 
driftsbudget er reduceret i forhold til tidligere. Dette var delvist dækket af 
indtægter fra brandvæsenets sideordnede aktiviteter. Nogle af disse er faldet 
bort, f.eks. en aftale med Sundhed og Omsorg om låseservice hos sårbare 
borgere. 
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Øvelsescenteret bliver i 2024 flyttet fra Kirstinesminde til Bautavej, hvor der 
etableres mere klimavenlige forhold. Drift og vedligeholdelse af den nye 
brandskole vil medføre stigende driftsudgifter. 
Desuden er der en indtægt på gebyrer fra blinde alarmer som falder som 
følge af en god indsats for at modvirke uhensigtsmæssig adfærd. 
 
Helhedsplan 
Der er foreslået en helhedsplan, hvor der i de kommende år tilføres 
ressourcer til brandvæsnet, som har følgende elementer: 
 

Urgent    
2024 

Løft af bemandingen på Aarhus Nord, styrkelse af sekretariat, 
vagtcentral, IT, forebyggelse og analysekapacitet. Brandskolen 
tages i brug og indkvarterings- og forplejningsberedskabet 
udvides samt nye enheder med droneovervågning og mulighed 
for at anvende overfladevand til brandslukning. I alt 8,8 mio. 
kroner. 

Need to  
2026 

Ny døgnbemandet brandstation, Aarhus Vest, flytning af stationen 
fra Ny Munkegade til Sydhavnen. Udvidelse med et antal 
teamledere samt et generelt løft af antal brandfolk på de 
døgnbemandede stationer. I alt 39,6 mio. kroner. 

Investering 
2028-2030 

Udvidelse af stationen i Skanderborg til en døgndækket 
brandstation. I alt 22,0 mio. kroner. 

Klimavenligt 
beredskab     
2028-2030 

Etablering af beredskab håndtering af uroligheder, terror og 
klimahændelser samt at anskaffe en el-brandbil til brug på 
Samsø. Beløbet kendes ikke præcist, men foreløbig er det sat til 
0,2 mio. kroner.  

 
Helhedsplanen indebærer et budgetløft på 70,6 mio. kroner om året, når den 
er fuldt indfaset i 2030. Heraf skal Aarhus Kommune dække de 55 mio. 
kroner. Indregnet i den årlige driftsudgift er også anlæg og anskaffelser for i 
alt 176 mio. kroner, som ØJB kan anskaffe via Kommuneleasing. 
 
Frigørelse af areal og bygninger på Ny Munkegade kan udgøre et samlet set 
mindre finansieringselement for Aarhus Kommune. Dette afdækkes sammen 
med de øvrige elementer i nedenstående proces. 
 
Proces 
Udfordringerne har i april været drøftet i brandvæsenets Strategiske 
Følgegruppe. Efterfølgende er materialet ved at blive kvalificeret, og det skal 
forelægges for rådmand, borgmestre, direktører i ejerkommunerne.  
 
Videre drøftelser pågår frem mod Bestyrelsens temamøde i september 
2022, hvor Bestyrelsen træffer beslutning om, hvordan konklusionerne 
bringes til behandling i ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser. 
 
Dermed er der tid til endelige afklaringer af de konkrete beløb, inden den 
nye økonomiske ramme fastlægges ved budget 2024. Det bør indgå i 
processen, om der kan ske en nedskalering for nogle af elementerne, 
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forbedring af incitamenter og sideindtægter, men det er Borgmesterens 
Afdelings vurdering, at der grundlæggende er tale om et sobert oplæg og 
dermed en reel og omfattende budgetudfordring. 
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