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Høringssvar Erhvervsplan for Aarhus 2020-2023  
 
Østjyllands Brandvæsen har med stor interesse læst ”Forslag til Erhvervs-
plan for Aarhus 2020-2023” og ser mange positive og visionære takter.  
 
Østjyllands Brandvæsen ser frem til at bidrage til, at den bæredygtige vækst 
sker sikkert, så Aarhus fortsætter med at udvikle sig som en robust by klar til 
at møde fremtidens udfordringer. Det er særligt inden for emnerne 3) Infra-
struktur, 4) Byudvikling og 8) Energi, Klima og Miljø, hvor Østjyllands Brand-
væsen ser frem til at bidrage til planens målsætninger og udvikle sig med 
Aarhus. 
 
Velfungerende infrastruktur 
Ud over at være en væsentlig ramme for vækst og udvikling er en velfunge-
rende infrastruktur også afgørende for hurtige ankomsttider for udryknings-
køretøjer.  
 
Kattegatbro, Marselistunnel, en udbygget havn samt flere og større veje for-
udsætter et samarbejde om, at sikkerheden udvikles sammen med projek-
terne. Østjyllands Brandvæsen ser frem til drøftelser om forventninger og 
krav i forbindelse med de store anlægsprojekter fx specialkompetencer ved 
brandvæsnet og den efterfølgende drift af fx en lang tunnel. 
 
En tættere og højere by 
Med urbaniseringen og den medfølgende fortætning og opførelse af højhuse 
følger nye opmærksomhedspunkter, så trygheden og sikkerheden oprethol-
des. I den levende storby er der også mange besøgende samt hyppige og 
store arrangementer, som kan bidrage yderligere til øget kompleksitet og 
sårbarhed.  
 
Som en del af velfærdsinfrastrukturen i Østjylland ser Østjylland Brandvæ-
sen frem til samarbejdet om at beskytte menneskeliv, central infrastruktur, 
store værdier og væsentlige samfundsinteresser samt til at tilegne sig de 
nødvendige kompetencer for at imødekomme kravene i en tættere og højere 
by.  
 
En sikker by er en attraktiv by at besøge, bo og investere i. 
 
Sikker grøn omstilling 
Aarhus Kommunes ambitioner på klimaområdet er store, og skal bidrage til 
både at implementer kendte grønne løsninger samt udvikle fremtidens 
energi. 
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De grønne transportformer, nye batterityper og udvikling af fx solcelleparker 
stiller nye krav til Østjyllands Brandvæsen. Hvad fremtidens energiformer vil 
bringe af risici er endnu ukendte, men tidlige involvering og strategiske sam-
arbejder med Østjyllands Brandvæsen er en forudsætning for, at sikkerhe-
den i byen er fulgt med, når nye transportformer og ny energi bliver en del af 
hverdagen. 


