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Status på arbejdet med et trygt natteliv og sikkerhed på havnefronten
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 efterfølgende befolkningen til at bidrage med forslag til at
understøtte trygheden i nattelivet. 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.
Der er i regi af Tryg Aalborg udarbejdet et notat med kategorisering af indkomne forslag fra befolkningen. Der er i
notatet påført, hvem der har den overordnede prioritering, vurdering og initierer samarbejde indenfor hver enkelt
kategori. Notatet er behandlet og godkendt på Økonomiudvalget den 28.03.22. Økonomiudvalget ønskede, at der
blev arbejdet videre med de indkomne forslag i respektive indsatser. Økonomiudvalget ønskede ligeledes en
opsamling i et notat fra respektive indsatser. Opsamlingen skal indeholde de punkter, der er prioriteret at arbejde
videre med, og hvorledes der arbejdes videre med disse. Opsamlingen skal behandles på Fællesmøde mellem
Økonomiudvalget, Politiledelse og Psykiatriledelse, Region Nordjylland den 13.06.22 samtidig med, at der er
behandling af status for 2021 og forlængelse af samarbejdet i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”.
I nedenstående status følges samme systematik som i notatet hvor input fra befolkningen er kategoriseret.

Opsamling/status på arbejdet med et trygt natteliv og sikkerhed på havnefronten pr. 18.05.22

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

Informationskampagne



Der har været iværksat en workshop med unge som repræsenterer uddannelsesinstitutioner og
interesseorganisationer, samt unge som i deres fritid færdes i nattelivet. Der har desuden deltaget
medarbejdere fra ungdomsuddannelser, Midtbysjakket, fritidscentre, SSP og Center for Tværfaglig
Forebyggelse. Workshoppen har resulteret i en række konkrete forslag til såvel fysiske som digitale
løsninger på informationskampagnen, som skal anvendes i det videre arbejde, herunder andre platforme og
virkemidler, klistermærker/unge influencers og ung til ung. Et kommunikationsbureau har modtaget det
materiale, der blev udviklet i forbindelse med workshoppen, og vil derudfra videreudvikle og konkretisere




kampagnen. I mødet med kommunikationsbureauet er der drøftet såvel den økonomiske som den
tidsmæssige ramme for det videre forløb. Kampagnen vil være klar til eksekvering senest inden
sommerferien. For at opretholde et fokus på de unges perspektiv i kampagnen, vil der, når kampagnen er
udarbejdet, blive lavet en workshop eller afprøvning af kampagnen sammen med de unge, der har været
med til at udvikle den. Dette for at sikre at kampagnen rammer den relevante målgruppe og for at sikre, at
de perspektiver, som har været inddraget indledningsvist, også ses i den færdige kampagne
Der er udarbejdet omtale af natteravnene og deres funktion på ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”
https://tryg.aalborg.dk/
Der samarbejdes med Rusmiddelafsnittet omkring fakta/forebyggelse i forhold til anvendelse af rusmidler
og alternativer til at anvende disse

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







Der er aftalt 2 dialogmøder med unge på ungdomsuddannelser/AAU – en opsamling på ”Idé- og
dialogmøde” i marts i regi af ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” foranlediget af Rådmand Nuuradiin
Salah Hussein og Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen
I SSP-regi arbejdes der med øvrige forebyggende samarbejde på skolerne og med forældrene, således at
der bliver en god overgang til ungdomsuddannelserne
Der har været drøftelse med rektorerne på ungdomsuddannelserne vedr. konkrete handlinger i forhold til
rusmidler og alkohol. Det er aftalt med ungdomsuddannelserne om at indgå i det langsigtede arbejde
Der arbejdes med elementer fra kampagnen og fra arbejdet med social pejling og flertalsmisforståelser
Natteravnene har fået til huse i Aalborg Kommunes lokaler i Prinsensgade i Aalborg

2. Et sikkerhedsspor
a.

Hele problematikken omkring havnen
Der er bevilget midler til at opsætte 11 nye termiske kameraer, flere søgekameraer, 2 pissoirs, flere skilte
ved Obels kanal, belysning under Limfjordsbroen, By- og Land har inviteret til evaluering af samarbejde og
eventuelt øget samarbejde med TrygFonden, herudover er der fokus på det brede samarbejde omkring
Safe-zone

Belysning/overvågning/nudging
 Mere belysning omkring Limfjordsbroens landing i Aalborg. Her er der blevet installeret mere lys, som gør,
at rummet omkring Limfjordsbroen er endnu mere oplyst i de mørke timer
 Der er opsat mere skiltning. Der er opsat mere skiltning ved Obels Kanal, som signalerer til hovedsaligt
gående, at de møder en kajkant, når de har gangretning vinkelret hen mod kajen
Kamera
 Der er bestilt termiske kameraer. 2 forskellige typer:
2 stk. Panorama Tilt Zoom kameraer som kan styres manuelt fra Nordjyllands Beredskab.
 Termiske kameraer langs kajkanterne til bl.a. analyse: 8 stk. er bestilt, samt indkøbt mandetimer hos et
eksternt firma til at klargøre analyserne
 Øvrig infrastruktur: Der er ført fiber frem til alle installationerne og rejst master de steder, det er
nødvendigt
Sikring på og i havn
 Der er fortaget en sikkerhedsgennemgang af Havnefronten med eksternt firma, for at få nye øjne på, om
der er steder, hvor sikkerheden kan højnes endnu mere
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Toiletter
 Der er bestilt pissoirs hjem, som i en prøveperiode bliver opstillet mellem Jomfru Ane Gade og havnen
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” bliver der arbejdet med fra By-og Land i
forbindelse med den ny Plus-busforbindelse)


Fokus på det brede samarbejde omkring Safe-zone

Befordring
 I forbindelse med budgetprocessen beskrives forskellige muligheder for at opgradere natbuskørslen med
flere afgange. I dag er der ikke ren timesdrift på de forskellige natbuslinjer, som dækker det meste af
Aalborg Kommune. Der er forskellige grader af en opgradering af natbusnettet, som også koster forskelligt alt efter hvor mange afgange der indsættes mere i køreplanen. De forskellige modeller og hvad de koster
beskrives i budgetbrikker

3. Restaurationsmiljøet i Jomfru Ane Gade
Samarbejde i regi af ”Et trygt natteliv”
a. Håndtering af berusede unge
b. Fokus på bredere uddannelse af dørmænd













c.


Dørmændene er meget opmærksomme på svært berusede unge. Kontakter politiet, så der eventuelt kan
skabes kontakt til de unges pårørende med henblik på afhentning af den unge
Fokus på ikke at give svært berusede adgang til restauranterne og ingen udskænkning
Kropsvisitering for stoffer og tjekke barer for stoffer sker efter retsplejeloven, der angiver, at politiet kan
foretage bevisvisitering, dette kræver et mistankegrundlag
Det er lovgivning der regulerer aldersgrænse for køb af alkohol
Dørmænd alle ugens dage skal ske gennem frivillighed fra restauratørerne eller gennem bevillingsnævnet
Recom har bevilget 2 ekstra dørmænd, der kan gå i hele området samt på alle restauranter. Har givet
overskud til, at dørmænd kan bruge tid på at håndtere meget berusede unge
Restauratørerne vil forsøge at reetablere en restauratørforening, så man kan koordinere f.eks. lukketider,
informationskampagner med videre
Der er taget kontakt til Aarhus Kommune, som faciliterer et lignende netværk i Aarhus, hvor de har kørt
informationskampagner om det ”at gå i byen” – for eksempel at man bliver afvist i døren, hvis man er
meget beruset, besiddelse af narko eller voldelig optræden bliver anmeldt til politiet. Man skal huske at
tage ansvar for hinanden – også når man skal hjem fra byen
Der er etableret en arbejdsgruppe under Tryg Natteliv bestående af politi, SSP-medarbejdere fra Aalborg
Kommune, repræsentanter fra Midtbysjakket og Natteravnene, samt 12 unge ”brugere” af nattelivet
Politiet har fokus på sexisme og racisme i nattelivet. Alle der deltog i Idé- og dialogmøde og via mail har
ønsket samarbejde omkring sexisme, homofobi og racisme i nattelivet er blevet inviteret til møde om
eventuelt videre samarbejde
Der er henvist til Skytsengel-App på ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” https://tryg.aalborg.dk/
Safe Space/bemanding
Privat aktør har etableret Safe House. Der er indgået lejeaftale om lokaler i Jomfru Ane Gade. Projektet
kører i privat regi og for private midler

d.
Åbningstid i Jomfru Ane Gade
 Hvis lukketiden skal ændres, så ønsker restauratørerne, at det skal komme fra bevillingsnævnet.
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