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Baggrund
I forbindelse med de to hændelser i Aalborg i februar 2022, hvor to unge mennesker så tragisk mistede deres liv i
nattelivet, blev samarbejdet i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”, og i særdeleshed de prioriterede
tryghedsfremmende indsatser ”Et Trygt natteliv” og ”Sikkerhed på havnefronten”, særligt aktiveret. Rådmand
Nuuradiin Salah Hussein fra Job og Velfærd opfordrede, via pressemeddelelse den 15. marts 2022, befolkningen til
at bidrage med forslag til at understøtte trygheden i nattelivet. Som en del af opfordringen inviterede Rådmand
Nuuradiin Salah Hussein og Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen i regi af ”Tryg Aalborg – en mere tryg
kommune”, unge over 18 år der bruger nattelivet, til ”Idé- og dialogmøde” den 9. marts 2022. Der er ligeledes
afholdt møde mellem Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og restauratørerne i Jomfru Ane Gade. Der har været
stor omsorg og engagement fra befolkningen, hvilket har resulteret i 71 henvendelser/møder med langt flere input,
der kan prioriteres imellem, i forhold til at bidrage til et trygt natteliv i Aalborg.
Nedenstående er input fra befolkningen, der er modtaget via ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” eller direkte
henvendelse til tovholderne for henholdsvis ”Et trygt natteliv” og ”Sikkerhed på havnefronten”, samt input fra
restauratørerne og fra unge på Idé og Dialogmødet. Inputtene er modtaget i perioden fra den 8. februar 2022 til den
17. marts 2022. Enslydende forslag er indsendt flere gange. Input fremgår i forkortet og kategoriseret form og der er
i notatet påført, hvem der har den overordnede prioritering, vurdering og initierer samarbejde indenfor hver enkelt
kategori.
Det er Nordjyllands Politi der er overordnet tovholder og ansvarlig for den prioriterede indsats ”Et trygt natteliv” og
By og Land der er overordnet ansvarlig for ”Sikkerhed på Havnefronten”. Samarbejdet i begge indsatser indbefatter
et tæt samarbejde mellem mange forskellige aktører. Aalborg Kommune støtter op om den retning der udpeges af
Nordjylland Politi i forhold til ”Et trygt natteliv” og samarbejder i de enkelte kategorier. By- og Land har
administrativt og politisk drøftet handlinger i forbindelse med sikkerhed på havnefronten.

Input fra befolkningen i forkortet og kategoriseret form
1.
a.
b.

Et forebyggelsesspor, der retter sig mod de unge
Informationskampagne
Arbejde med kulturen i forhold til det at gå i byen i Jomfru Ane Gade og ansvarlighed overfor
hinanden

2.
a.

Et sikkerhedsspor
Hele problematikken omkring havnen

b.

 Belysning/overvågning/nudging
 Kamera
 Sikring på og i havn
 Toiletter
Safe-zone: Et centralt overvåget og oplyst sted, hvor de unge kan blive afhentet af deres forældre,
og hvor busser og taxa også holder
 Befordring

3.
Restaurationsmiljøet i Jomfru Ane Gade
Samarbejdet i regi af Et Trygt Natteliv
a.
Håndtering af berusede unge
b.
Fokus på bredere uddannelse af dørmænd
c.
Safe Space/bemanding
d.
Åbningstid i Jomfru Ane Gade
Der arbejdes i skrivende stund med at nedsætte en arbejdsgruppe under ”Et trygt natteliv” bestående af
Forebyggelse, Nordjyllands Politi, Operativ Efterforskning, Nordjyllands Politi, SSP-samarbejdet, MidtbySjakket v.
CFTF, Job og Velfærd, Aalborg Kommune og Natteravnene. Repræsentanter for unge bliver inviteret med ind i
arbejdsgruppen. Denne arbejdsgruppe skal sætte fokus på de tematikker, som de unge synes er aktuelle og som skal
løftes ind i den prioriterede indsats ”Et trygt natteliv”, hvor der arbejdes videre med løsning og håndtering af
tematikkerne i et tæt samarbejde mellem parterne.
Nedenfor udfoldes sporene yderligere:

1. Et forebyggelsesspor, der retter sig mod de unge
a.







Informationskampagne
Kampagner/kampagnemateriale, ølbrikker, kort over redningsnumre/redningsudstyr og urinaler som i
Aarhus Kommune https://koldtvanddraeber.aarhus.dk/
Sætninger (Ex: ”Styr dine lyster, før de bliver til laster”) som skal stå på bordene i nattelivet
Iværksætte oplysningskampagner om Natteravne og deres funktion (red. ”Tryg Aalborg – en mere tryg
kommune” har tidligere haft omtale af Natteravne)
Direkte telefonnummer til natteravnene
Iværksætte oplysningskampagner om risikoen ved kombinationen af alkohol og nedkøling (hypotermi)
Kunne man anvende Snapchat/TikTok og evt. en influencer til kommunikation i forhold til info til unge om
et trygt natteliv?

b. Arbejde med kulturen i forhold til det at gå i byen i Jomfru Ane Gade og ansvarlighed overfor hinanden








Ungeinddragelse på uddannelsesinstitutioner
Unge samaritter i hver sin ende af Jomfru Ane Gade
Unge på Universitet arbejder med ”Kom sikkert hjem” projekt
Alternativ til at mødes i Jomfru Ane Gade
Tryghedskald og tracking til natteravnene
Forslag om køretøj til natteravnene, så de kan bruge det som en mobil base
De kørende natteravne - et forum for frivillige (ligesom GoMore), hvor man tilbyder at køre de unge hjem
gratis eller billigt. De unge downloader en dertilhørende app

Job og Velfærd vil være tovholder. Prioritering og finansiering afklares, tiltag forsøges finansieret via SSP-regi
og/eller fonde. Der arbejdes med synergi til det øvrige forebyggende samarbejde.
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2. Et sikkerhedsspor
a. Hele problematikken omkring havnen
Belysning/overvågning/nudging
 Bedre/mere belysning
 Bedre/mere kameraovervågning
 Tryghedsskabende belysning
 Benyt ”nudging” til at lokke folk væk fra havnen ved at ændre gademiljøet
 Fokus på at få lys op de mørke steder. F.eks. ved Limfjordshotellet og indgangen til P-huset
Kamera
 Flere termiske kameraer på havnefronten
Sikring på og i havn
 App der afgiver høj alarm, hvis man nærmer sig inden for en meter fra havnekajen
 Hegn langs havnefront, der kan fjernes af myndigheder ved evt. skibsanløb
 Rækværk som ved Rhinen i Köln
 Stakit/hegn
 Net (der kan foldes ud og ind langs havnefronten), så man bliver ”grebet” af nettet, hvis man falder – kan
foldes ind, hvis der anløber skibe
 Et værn, der måske kan flyttes i forbindelse med Tall Ships Races arrangementet
 Software der detekterer om personer falder i havnen, eller en bil kører i, og dermed hurtigt kan advisere
rette myndigheder
 Kunne man sætte noget, der sender stråler til en modtager, der sender videre til næste “
modtager/afsender” og indstille til alarmere, når strålen afbrydes?
 Et net ved havn
 Hegn med strøm i, så unge får elektrisk stød hvis de klatrer over hegnet, hegnet skal opsættes til hver
weekend
 Net ved vandoverfladen som man kan hage sig fast i, en bred rebstige der har forbindelse til en alarm til
Falck/Politi
 Lysspots langs kajkanten. Lyset skal pege mod himlen, så man på den måde laver et visuelt rækværk, så
man kan se hvortil man kan gå
 Andre redningsstiger
 Kunne man sætte noget, der sender stråler til en modtager, der sender videre til næste “
modtager/afsender” og indstille til alarmere, når strålen afbrydes?
 Granitpiller der står langs havnen bør være spidse i toppen, så de ikke indbyder til at sætte sig på
 Anlæg til at forhindre drukneulykker
 Sætte bander op ved de stier og veje der leder ned til fjorden i en vinkel på omkring 90 gr.
 Jernnet under havoverfladen, der kan fange mennesker der falder i vandet.
Toiletter




Flere offentlige toiletter/urinaler
Flere offentlige toiletter i området omkring Nytorv/Toldbod Plads og mellem Jomfru Ane Gade og havnen
Synlige gammeldags pissoir i Jomfru Ane Parken

b. Safe-zone: Et centralt oplyst/overvåget sted, hvor de unge kan blive afhentet af deres forældre, og hvor
busser og taxa også holder (red. bemærk Kiss and Goodbye” og Sikker hjemtransport bliver der arbejdet
med fra By-og Land i forbindelse med den ny Plus-busforbindelse)



Tryghedszone omkring Jomfru Ane Gade og busholdepladser med overvågning eller personale
Centralt busstoppested og tryghedszone
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Samle holdepladser for natbusser til ét sted (Vesterbro eller Nytorv)
Opsamlings- og afsætningsplads (Kiss and Goodbye)
Alle holde- og opsamlingspladser overvåges

By- og Land er tovholdere. Prioritering og finansiering afklares.
Den 24. marts 2022 præsenteres en række mulige indsatser for By- og Landskabsudvalget. Når der i udvalget er
taget beslutning om hvilke ekstra indsatser der ønskes, iværksættes de vedtagne initiativer til mere
havnesikkerhed umiddelbart herefter.
Befordring
 Fokus på mulighed for taxa og offentlig transport
 Shuttlebus til/fra banegård til nattelivet – med faste holdepladser
 Flere natbusser
 Flere busser til små byer, eks. Horsens nær Bælum og Skørping
 Åbne gågaden (Bispensgade) for taxaer
 Shuttlebusser (evt. taxaminibusser), som kører pendulfart til forskellige bydele i Aalborg, fx Vejgaard,
Nørresundby, Aalborg Vestby mm. Busserne har måske 1-3 afsætningspladser i pågældende bydele, og
turen kan evt. koste 50 kr.
Klima og Miljø/NT er tovholdere i samarbejde med Nordjyllands Politi. Prioritering og finansiering afklares.

3. Restaurationsmiljøet i Jomfru Ane Gade



Samarbejde i regi af ”Et trygt natteliv”
Håndtering af berusede unge
Fokus på bredere uddannelse af dørmænd
Ansvarlig udskænkning og markedsføring af alkohol i nattelivet
Bartenderne øger opmærksomheden omkring de unge og deres promille. Undgå at putte alkohol i drinken,
hvis man kan se, at den unge er alt for beruset
Kropsvisitering for stoffer, tjekke barer for stoffer
Sæt aldersgrænsen for køb af alkohol op til 18 år. Undersøgelser viser at de lande, der har en fast 18årsgrænse drikker mindre, end de gør i Danmark
Dørmænd alle ugens dage
Evt. civile dørmænd, der kan kontaktes på tværs af restaurationer, de dage der ikke er pålagt dørmænd
nattelivet
Voldelige dørmænd er et problem
Kropsvisitering for stoffer, tjekke barer for stoffer
Arbejde med alkoholkultur og grænsesætning
Sæt aldersgrænsen for køb af alkohol op til 18 år. Undersøgelser viser at de lande, der har en fast 18årsgrænse drikker mindre, end de gør i Danmark
Club Mafia – civile dørmænd/civile bartendere og civile på dansegulv m.v. med uddannelse i at holde øje
med unges velbefindende
Genoplive arbejdsgruppen, der arbejder med sexisme, homofobi og racisme i nattelivet
App – hvor der bliver tilføjet et peer to peer-netværk til at følges hjem fra byen (red. bemærk der findes en
Skytsengel-App der har samme funktion https://danskstalkingcenter.dk/skytsengel/, henvises til på ”Tryg
Aalborg – en mere tryg kommune”)
Genindføre skytsengle konceptet (tidl. drevet af Regionen)

c.

Safe Space/bemanding

a.
b.
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Fremskudt samaritrum
Nødbar – et socialt og sundhedsmæssigt tilbud med omsorgsteam – ansatte og frivillige, evt. mobilt tilbud
med opsyn, hjælp.
Safe space med natteravne, unge kan være her til de bliver hentet eller kan tage bussen
Et sted i Jomfru Ane Gade, hvor man kan henvende sig, hvis man har behov for hjælp
Lokal politistation i Jomfru Ane Gade
Hoteller rækker hånden ud, hvis en ung er kommet i nød
Øget bemanding i nattetimerne ved havnen
Forslag om frivillige nattevagter
Stationære ”gammeldags” telefonbokse i begge ender af Jomfru Ane Gade

d.
Åbningstid i Jomfru Ane Gade
 Luk Jomfru Ane Gade kl. 03.00
 Ændring af lukketid til kl. 05.00
Nordjyllands Politi er tovholder. Prioritering og finansiering vurderes.

Faglige anbefalinger fra samarbejdet i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”
De overordnede faglige anbefalinger fra ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” er følgende:












Kampagne – kommunikationskampagner er oplagte, hvis man ønsker at påvirke adfærden eller
holdningerne hos en målgruppe. Kommunikationskampagner skaber opmærksomhed omkring problemet
og sikrer et øget vidensniveau på et faktuelt grundlag
Arbejde med kulturen og ansvarligheden overfor hinanden når man er i byen i nattelivet. At appellere til, at
alle kan og skal bidrage til et mere trygt natteliv. Det kræver at vi samarbejder, løfter i fællesskab og tage
hånd om os selv og hinanden
Safe-zone – der arbejdes med muligheden for at tænke konkrete løsninger ind i den nye byudvikling og
arbejdet med Plus-bus
Samarbejde med restaurationer om ansvarlig udskænkning. Ifølge restaurationsloven §29 er det ikke tilladt
at servere eller lade servere alkohol for personer, der ved yderligere indtagelse af alkohol vil være til fare
for sig selv eller fare eller ulempe for andre. Det vil sige, at udskænkning af alkohol skal foregå på ansvarlig
vis og i tråd med sundhedsfaglige anbefalinger. (Underbygger det øvrige forebyggende arbejde på alkoholog misbrugsområdet, der foregår i Aalborg Kommune)
Samarbejde med restaurationer om bredere uddannelse af dørmænd
Samarbejde med restaurationer om tidligere lukketider i Jomfru Ane Gade, bl.a. begrundet i et SSP
forebyggelsesperspektiv og et kriminalpræventivt sigte. COVID-19 pandemien har haft positiv indvirkning
på kriminalitetsudviklingen. Det bliver påvist i Det Kriminalpræventive Råds undersøgelse af effekten af
nedlukningen, heraf fremgår det, at kriminalitetsniveauet generelt er faldet også i nattelivet**. Dette
understøttes af en undersøgelse omkring vold i nattelivet*** hvor det er påvist, at da nattelivet lukkede
ved midnatstid under COVID-19 pandemien, faldt volden med 66 procent i områder med mange
udskænkningssteder, og at volden ikke rykkede andre steder hen. Dette viser, at der er et
kriminalpræventivt potentiale i at arbejde med tidligere lukketider i Jomfru Ane Gade
Der kan være en bekymring i forhold til det sundhedsfaglige aspekt, i forhold til forslaget omkring et
fremskudt samaritrum.

* § 29 På serveringssteder er det forbudt enhver at servere eller lade servere, herunder gennem automater, stærke drikke for personer, der
1)ikke er fyldt 18 år, eller
2)om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe
for andre.
Stk. 2. På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, har bevillingshaveren pligt til på et sted, der er iøjnefaldende for gæsterne, at
anbringe opslag om, at det er forbudt at servere stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år.
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Stk. 3. På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, har bevillingshaveren pligt til at drage omsorg for, at der også er mulighed for at få
serveret andre drikke.
Stk. 4. Politiet kan, såfremt det er nødvendigt af hensyn til den offentlige ro og orden, midlertidigt forbyde, at stærke drikke serveres og
forhandles i nærmere angivne virksomheder eller i hele politikredsen.
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, gælder ikke servering i selskabslokaler og virksomheder omfattet af § 21, medmindre de lokaler, der benyttes
som selskabslokaler, normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling.
** Mannov, Jonas, Christian Østergård, Linda Kjær Minke (2020). ”Kriminalitetsudviklingen i Danmark under COVID-19 pandemien”. Det
Kriminalpræventive Råd.
*** Natteliv og vold. En geografisk analyse af udviklingen i nattelivsrelateret vold under coronapandemien, (2021), Anders Ejrnæs og Rune H.
Scherg, Forskningsprojektet (GEONATVOLD) som denne rapport udgår fra er støttet økonomisk af Det
Kriminalpræventive Råd.
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