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Forord 
 
Kredsrådet besluttede på deres møde den 10. juni 2018, at kommunerne 
skulle udarbejde en plan for badesikkerheden. 
 
Plan for badesikkerhed i Vejen Kommune, er udarbejdet på baggrund af en 
undersøgelse af indendørs badeanlæg, udendørs badeanlæg samt åbne 
badesøer m.v. Undersøgelse er gennemført som en spørgeskema- 
undersøgelse. 
 
 
Planen forelægges Beredskabskommissionen til godkendelse. Efterfølgende 
sendes den i høring ved politiet og de 7 badeanlæg i 4 uger.  
Planen forelægges Byrådet sammen med eventuelle høringssvar til endelig 
godkendelse. 
 
 
 
 
 
Ole Nøhr Christensen 
Beredskabschef 
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Baggrund for badesikkerhedsplan 
 
Politiet og kommunerne i Politiregion Syd- og Sønderjylland, har på et 
kontaktrådsmøde den 10. juni 2008 besluttet, at kommunerne skal udarbejde 
en plan for badesikkerheden i de enkelte kommuner. 
I Justitsministeriets bekendtgørelse Nr. 511 af 20. juni 2005 ”Bekendtgørelse 
om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners 
og den offentlige sikkerhed m.v., samt politiets adgang til at iværksætte 
midlertidige foranstaltninger” står der i § 14 ” For offentlige badestrande og 
badeanstalter skal politiet efter forhandling med kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang 
træffe bestemmelse om, hvilket redningsmateriel der skal være til stede, og hvilke 
foranstaltninger, herunder tilsyn, der i øvrigt skal iværksættes til afværgelse af fare for de 
badendes liv og helbred. 
   Stk. 2. Politiet kan efter forhandling med kommunalbestyrelsen ved skiltning eller på 
lignende tydelig måde fastsætte regler om badning, herunder regler om, at badning på 
nærmere angivne områder er forbudt.” 
 

Nuværende forhold 
 
I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der i 2007 udført en 
spørgeskemaundersøgelse omkring badesikkerheden. Der er i forbindelse med 
udarbejdelsen af denne badesikkerhedsplan foretaget en opfølgende 
undersøgelse, hvor de forskellige badeanlæg er blevet bedt om at svare på 
stort set de samme spørgsmål. Der manglede enkelte badeanlæg i 
undersøgelsen fra 2007, bl.a. Badesalen på Højmarkskolen i Holsted, 
Svømmebadet på Holmeaa Camping. Desuden er der kommet en badesø i 
Københoved. 
I Vejen Kommune er der i dag følgende badeanlæg. 
 

Type Navn
Adresse

Svømmehal (I-O) Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1, 6600 Vejen
Svømmehal (I-O) Rødding Centeret Søndergyden 15, 6630 Rødding
Svømmesal (I-O) Højmarkskolen Højmarksvej 16, 6670 Holsted
Svømmebad (U-O Brørup Svømmebad Nørregade 106, 6650 Brørup
Svømmebad (U-P)Holmeaa Camping Torpet 6, 6682 Hovborg
Søbad (U-O) Jels Søbad Søvej 5, Jels, 6630 Rødding
Badesø (U-P) Badesø i Københoved Københoved Skovvej 5, Københoved, 6630 Rødding

(I-O) = Indedørs offentlig (U-O) = Udendørs offentlig (U-P) = Udendørs privat  
Skema 1 - fortegnelse over badeanlæg i Vejen Kommune 

Disse 7 steder er alle blevet bedt om at deltage i undersøgelsen.  
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Ud over disse 7 anlæg, findes flere andre steder hvor det er muligt at bade, 
men disse er typisk ikke officielle, og er mere brugt af de lokale beboere i 
områderne.  
 

Spørgeskemaundersøgelse 
 
Der er indkommet besvarelser på alle skemaer. 

Resultatet af spørgeskemaet 

 

 
Sikkerheden i dag virker i det store hele, som værende i orden, der kan 
enkelte steder gøres lidt mere for at sikre at tilkaldelse af redningsmandskab, 

Besvarelser af spørgskema
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Livredder tilsluttet Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej
Tidsrum for livreddere ***** **** *****  **
Uddannelse
-Erhvervslivredder- og bassin prøven Ja
-Erhvervslivredderprøven Ja Ja
Erhverlivredderprøven  og en prøve i 
dykning og teori omkring åben vand Ja

Redningskrans Nej Ja Nej
Førstehjælpsudstyr forefindes Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej
Hjertestarter forefindes Ja Ja Nej * Nej Ja Nej Nej
Er der adgang til en nødtelefon? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej

***
Er der opsat ordens- og sikkerhedsregler? Ja Ja Ja ja Nej Nej Nej
Er der opsat skilte med bade- og hygiejneregler? Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Er der udarbejdet Alarmerings- og evakueringsplan? Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej

Udfylder i uheldsrapport i forbindelse med uheld? ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej
Foretages der uheldsrapportering til politiet? Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej

**** - I åbningstide samt efter aftale med brugere

Livreddere

Skiltning

Rapportering af uheld

*** - Der er opsat skilt om at badning foregår på eget ansvar. Samt med badevandskvaliteten på stedet

** - I skolerne sommerferie, I tidsrummer  10-18 * - Aftale med Nordisk Dæk der ligger 300 meter fra stedet

***** - I den off. åbningstid

Redningsudstyr
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ambulancer m.v. sker til den rette adresse. Det er oplyst at der i forbindelse 
med det igangværende projekt omkring Jels Søbad, kan ske ændringer 
omkring badesikkerheden. Der gives generelt ikke besked til politiet ved 
ulykker, dog er der flere der gør opmærksom på at de ikke har haft uheld, og 
derfor ikke har informeret politiet. Der bør ses på om praksis på dette område 
kan gøres ensartet, så uheld af en vis type indberettes til det lokale politi. 
Dette drøftes med politiet. 

 
Kontrol med badesikkerheden 
 
Der er i dag ingen aftale mellem Vejen Kommune og det lokale politi omkring 
kontrol med badesikkerheden. Der er fra politiets side rejst et spørgsmål om 
dette. I forbindelse med et fællesmøde mellem Syd- og Sønderjyllands politi og 
kommunerne, er der aftalt at der udarbejdes en plan for badesikkerheden, og 
at der i den forbindelse indgås en aftale mellem politiet og den enkelte 
kommune, om tilsynet med badesikkerheden i kommunen. 
Politiet har i forbindelse med høringssvaret, oplyst at man umiddelbart efter 
den endelig godkendelse af planen, agter at besøge de enkelte badeanlæg. 
 

Afhjælpende beredskab 
 
Selvhjælp 
 
I Vejen Kommune er der kun et sted der er sat redningspost op – det er ved 
Jels Søbad.  
 
 

  

Foto 2 – Redningspost ved Jels Søbad Foto 3 - Redningspost ved Jels Søbad 
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Tilsynet med denne redningspost beror hos Vejen Kommunes vejvæsen, som 
tilser at redningsposten er i orden.  
 
 

Redningsberedskabet 
 
Bådberedskabet i Vejen Kommune varetages af Jels Frivillige Brandværn. 
Bådberedskabets formål er at foretage redningsopgaver (overfladeredning) i 
søer, moser og vandløb. I tilfælde af behov for assistance, kan der tilkaldes et 
bådberedskab fra Ribe Brandvæsen. 
 
Beredskabets materiel 
 
Jels Frivillige Brandværn råder over et 
terrængående køretøj og en redningsbåd. 
 
Bådberedskabet aktiveres ved henvendelse  
til 1-1-2 alarmcentral, som  
via Falcks vagtcentral i Kolding kalder 
brandmændene ud ved hjælp af pagere. 
 
Beredskabet er til rådighed hele året rundt. 
 

Strandnummerering 
 
I tilfælde af ulykker hvor man har brug for hjælp fra en ambulance, politi eller 
redningsvæsnet er det afgørende at man kan angive helt præcis hvor man 
befinder sig. Så redningsberedskabet kan 
komme hurtigt frem til stedet.  
Da der ikke altid er en fast adresse på de 
steder hvor folk befinder sig ved 
badesteder er der på landsplan udviklet et 
”strandnummereringssystem”, hvor der 
de steder hvor folk bader eller på anden 
måde er tæt på vand (søer og større åer) 
er opsat et skilt – se foto 5. Nummeret 
består af et bogstav og et 3 cifret tal. I 
Vejen Kommune er bogstavet A og tallene 
går fra 250 til 299.  
 

Foto 4 - Redningsbåd 

 

Foto 5 - Strandnummer 
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Der er opsat skilte på følgende steder i Vejen Kommune (se skema 2) 
 
 

Nummer Sø/å Placering
A251 Jels Midtsø Koldingvej 2
A252 Jels Midtsø Over Jelsvej 1
A250 Jels Nedersø Søvej 5b
A260 Vejen Å Søengvej
A262 Kongeåen Knagmøllevej 8
A264 Kongeåen Frihedsvej
A263 Kongeåen Haderslevvej 1
A265 Kongeåen Foldingbrovej 111
A266 Kongeåen Nielsbygårdvej
A266 Kongeåen Nielsbygårdvej
A267 Kongeåen Ribevej 

A270* Badesø Københoved Skovvej 5
* Under sagsbehandling  

Skema 2 - Strandnummereringsskilte 

Skiltene er opsat i et samarbejde mellem Trygfonden, politiet og kommunen. 
Trygfonden har bevilliget penge til fremstillingen af skiltene, politiet har 
koordineret projektet, herunder sørget for de nødvendige tilladelser fra 
centrale myndigheder m.m.. Kommunen har lavet aftaler med lodsejere, og 
sørget for opsætningen af skiltene. 
 
Systemet fungere ved at nummeret på skiltet er registreret ved 1-1-2 og ved 
en alarm til 1-1-2 behøver anmelderen kun at oplyse skiltets nummer, og hvor 
han befinder sig i forhold til skiltet, så vil 
f.eks. en ambulance få koordinaterne på 
skiltet at køre efter. Der kan være en 
beskrivende tekst tilknyttet på 
vagtcentralen.  
 
Såfremt der er steder(ved vand), hvor et 
sådan skilt ville kunne gøre en forskel kan 
kommunen opsætte et sådan skilt efter 
ansøgning fra lodsejeren. Skiltene skal 
rekvireres via Syd- og Sønderjylland 
politi.  
 
  

Foto 6- Badesø ved Københoved skov 
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Link til Rådet for større badesikkerhed m.v.  
 
Link:  
 
Rådet for større badesikkerhed: www.badesikkerhed.dk 
Vejen Kommunes hjemmeside: www.vejenkom.dk  
 

Plan for badesikkerheden 
 

Plan for badesikkerheden i Vejen Kommune 
 
Følgende anbefalinger gives om: 
 
Livreddere og førstehjælp 
 

• I offentlige svømmehaller og ved offentlige svømmebade skal der enten 
være livreddere i hele den offentlige åbningstid, eller være tydeligt skiltet 
med at badning sker på eget ansvar, samt opsat en 
alarmeringsprocedure. 
 

• Livredderen bør mindst have taget Erhvervslivredderprøven. 
 

• Der skal ved alle badesteder være adgang til førstehjælpsudstyr, som 
minimum en førstehjælpskasse. 
 

• Hvor der er opsat hjertestarter, skal personalet eller en væsentlig del 
heraf være uddannet i betjeningen af denne. 
 

Adressering ved uheld 
 

• Hvor der ikke er personale i åbningstiden skal det sikres evt. ved 
skiltning, at badene og andre gæster 
orienteres om hvordan de kan tilkalde 
redningsmandskab herunder ambulancer 
til den rigtige adresse. Dette kan gøres 
med et skilt hvor det angives hvilken 
adresse der skal opgives til 1-1-2. Skiltet 
eller skiltene bør stå ved indgangen til 
badeområdet. Skiltet kan erstattes med et 
strandnummereringsskilt ved udendørs 
anlæg – se side 7-8. 
 Foto 7 - Holme Å Camping 

http://www.badesikkerhed.dk/
http://www.vejenkom.dk/
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Kontrol af badesikkerhed 
 

• Der indgås en aftale mellem Vejen Kommune og det lokale politi om et 
årligt tilsyn med de nævnte badesteder.  
Kommunen bør efterfølgende modtage en kortfattet rapport om 
forholdene på badestederne i kommunen. 
 

• Der skal altid ske en indberetning fra badestederne til politiet hvis der 
har været en ulykke eller en nærved drukneulykke eller lignende, 
såfremt politiet ikke har været involveret i selv hændelsen.  
 

 
Nye badesteder  
 

• Såfremt der rettes henvendelse om et badested – ved en å eller sø i 
kommunen, skal det tilbydes, at opsætte et strandnummereringsskilt på 
stedet. Dette sker i samarbejde med politiet. 

 
 

Godkendelse og offentliggørelse 
 

Godkendelsesprocedurer for plan for badesikkerhed. 
 
 
Handling Dato 
Behandlet af Beredskabskommissionen 30. maj 2013 
Planen sendt i 4 ugers høring 04. juli 2013 
Økonomiudvalget 01. oktober 2013 
Byrådet 08. oktober 2013 
Offentliggørelse af planen 10. oktober 2013 
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Udsendelse og offentliggørelse af badesikkerhedsplan 
 
 
Udsendes til Antal 
Vejen Idrætscenter 1 
Rødding centeret 1 
Brørup Svømmebad 1 
Højmarkskolen 1 
Holmeaa Camping 1 
Jels Søbad, v/Kulturforvaltningen 1 
Københoved Badesø 1 
Vejen Politi, Rådhuspladsen, 6600 Vejen 2 
Jels Frivillige Brandværn 2 
 
Desuden offentliggøres badesikkerhedsplanen på Vejen Kommunens 
hjemmeside. 
 

Revidering af Badesikkerhedsplan 
 
Planen skal optages til revision efter behov, dog mindst en gang i hver 
byrådsperiode. 
 
 
 
Badesikkerhedsplanen godkendt af Byrådet den 08. oktober 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Egon Fræhr /  
borgmester  Ole Slot 

  Kommunaldirektør 
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