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Side 3

1 (Åben) Livredningstjeneste ved kommunens badestrande 
  
Sags ID: EMN-2021-04121 
 
Resumé 
Sag om livredningstjeneste ved kommunens badesteder udgik af dagsordenen for 
Kommunalbestyrelsens møde i april, idet der inden stillingtagen var behov for en nærmere 
afklaring af sikkerhedsmæssige tiltag. Forvaltningen har siden arbejdet hermed, herunder 
indhentet en yderligere sikkerhedsrapport. Det indstilles at følge anbefalingerne i denne rapport fra 
Rådet for Større Badesikkerhed. Henset til at badesæsonen starter den 25. juni 2021 forelægges 
sagen på ekstraordinære møder den 21. juni. 
 
Der er i dag livredningstjeneste ved to af kommunens strande, Bellevue Strandpark og 
Charlottenlund Strandpark, som varetages af TrygFonden Kystlivredning. Det indstilles, at der i 
2021 ligeledes etableres livredningstjeneste i Hellerup Strandpark og Skovshoved Havn, og at 
denne varetages af kommunen i samarbejde med Gentofte Svømmeklub. Det indstilles samtidig, 
at der med virkning fra 2022 etableres en samlet livredningstjeneste for de fire badesteder, som 
varetages af kommunen og I/S Bellevue Strandpark i samarbejde med Gentofte Svømmeklub. 
 
Baggrund 
 
Afklaring af sikkerhedsmæssige tiltag 
 
Efter Økonomiudvalgets møde den 19. april 2021, punkt 2 modtog Gentofte Kommune fra 
TrygFonden Kystlivredning en risikovurderingsrapport – som Gentofte Kommune selv havde 
bestilt.  
 
Sag om livredningstjeneste ved kommunens badesteder udgik af dagsordenen for 
Kommunalbestyrelsens april møde, således at forvaltningen kunne vurdere rapporten og have en 
dialog med TrygFonden Kystlivredning og Gentofte Svømmeklub om de anbefalede 
sikkerhedsmæssige tiltag. Dette med henblik på, at der inden Økonomiudvalgets og 
Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen kunne foretages den fornødne afklaring om 
sikkerhedsmæssige tiltag.  
 
Der er pt iværksat en række tiltag, herunder opsat flere redningskranse og skilte, ligesom der 
været dialog med og foretaget besigtigelse af baneanlægget i Skovshoved Havn med TrygFonden 
Kystlivredning, Rådet for Større Badesikkerhed og Gentofte Svømmeklub, og der er indhentet en 
yderligere risikorapport om badesikkerheden ved baneanlægget på Skovshoved Havn fra Rådet 
for Større Badesikkerhed. 
 
Rådet for Større Badesikkerhed anbefaler, at der ved baneanlægget på Skovshoved Havn skiltes 
om særlig vanddybde, der fordrer at området kun anvendes af øvede svømmere, at områdets 
yderside afskærmes, at der opsættes flere badestiger, at undervandsplatformens åbninger lukkes 
med beton, at belysningen i området forøges og at nogle stålvendeplader mv. fjernes. 
 
Forvaltningen indstiller at anbefalingerne fra Rådet for Større Badesikkerhed følges.  
 
Herudover anbefales det, efter dialog med Gentofte Svømmeklub, at etablere flydebro mellem den 
eksisterende bro til kajakpolobane og selve havneanlægget. Herved skabes der et samlet 
afgrænset område som primær badezone, som livreddere kan overvåge, og samtidig en 
redningsvej direkte fra badezonen til selve havneanlægget. Oversigtsbilag vedhæftes. 
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Livredningstjenesten  
 
De senere år har der været et stigende antal badende i Hellerup Strandpark og ved baneanlægget 
på den nordlige del af Skovshoved Havn. Det indebærer en stigende risiko for uheld og ulykker. 
Det anbefales derfor at etablere livredningstjeneste i badesæsonen også på disse badesteder. 
 
Der er i dag livredningstjeneste i Bellevue Strandpark og Charlottenlund Strandpark, som 
varetages af TrygFonden Kystlivredning. TrygFonden ønsker ikke at stå for livredning i Hellerup 
Strandpark og på Skovshoved Havn. 
 
Det foreslås derfor, at livredningstjenesten i Hellerup Strandpark og Skovshoved Havn i 2021 
varetages af kommunen i samarbejde med Gentofte Svømmeklub, der gerne vil og kan påtage sig 
opgaven. På vegne af kommunen vil Gentofte Svømmeklub ansætte og uddanne livredderne, som 
vil være til stede i Hellerup Strandpark og Skovshoved Havn i badesæsonen på 8 uger fra medio 
juni til medio august i tidsrummet kl. 10:00-18:00 alle ugens dage – det er samme periode og 
tidspunkter, som livredderne i Bellevue Strandpark og Charlottenlund Strandpark er til stede. 
 
Efter april mødet har forvaltningen haft en uddybende dialog med Gentofte Svømmeklub og det 
foreslås nu, at der kommer to faste livreddere på baneanlægget i Skovshoved Havn, da det her er 
en mere krævende opgave for livredderne end ved strandene.  
 
Der vil fra og med 2022 således være én livredder på Bellevue Strandpark, Charlottenlund 
Strandpark og Hellerup Strandpark, to livreddere ved baneanlægget på Skovshoved Havn og én 
supportlivredder på Skovshoved Havn, der i løbet af få minutter kan tilkaldes til de andre strande.  
 
 
Fremadrettet vil det være hensigtsmæssigt med samme organisering af livredningstjenesten ved 
alle fire badesteder. En samlet kommunal livredningstjeneste vil gøre det muligt at skabe synergi 
mellem de fire lokationer samt at ansætte og uddanne livreddere med et større lokalkendskab og 
en bredere opgaveportefølje end i dag. Livredderne vil kunne løse andre kommunale opgaver, når 
det ikke er badevejr, og behovet for livredning som følge heraf er begrænset. Samtidig vil der ikke 
skulle stilles overnatningsfaciliteter til rådighed, som det er tilfældet med TrygFondens livreddere. 
 
Økonomi 
 
Udgiften til udvidelse af livredningstjenesten i 2021 udgør ca. 600.000 kr. til lønudgift til fire 
livreddere samt til etablering af mobilt opholdssted til livreddere, uniformer, radioer, skiltning, 
brandslukkere, vandscooter, trailer mv. De 600.000 kr. for 2021 kan afholdes inden for budget ved 
omprioritering af driftsmæssige opgaver. 
 
Der søges en anlægsbevilling på 550.000 kr. til at etablere de tiltag Rådet for Større 
Badesikkerhed anbefaler samt til etablering af flydebro. Finansiering kan ske over 
anlægsbevillingen til renovering af kystsikring langs Øresund 2021. 
 
Udgiften ved at have TrygFondens livredningstjeneste på Bellevue Strandpark og Charlottenlund 
Strandpark udgør 150.000 kr. om året. Merudgiften ved at have en kommunal ordning i stedet for 
TrygFondens ordning på disse strande udgør ca. 50.000 kr. om året.   
 
Det foreslås således, at livredningstjenesten i Bellevue Strandpark, Charlottenlund Strandpark, 
Hellerup Strandpark og Skovshoved Havn fra 2022 varetages af kommunen og I/S Bellevue 
Strandpark i samarbejde med Gentofte Svømmeklub, og at udgiften til udvidelse af 
livredningstjenesten fra 2022 indarbejdes med 450.000 kr. om året i budgetforslag 2022 og frem. 
Den samlede udgift til livredning vil således i 2022 og frem udgøre 600.000 kr. om året. 
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Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der etableres en livredningstjeneste i Hellerup Strandpark og Skovshoved Havn i 2021, 
som varetages af kommunen i samarbejde med Gentofte Svømmeklub, idet udgiften i 2021 
afholdes inden for budgettet.  

2. At den samlede livredningstjeneste i kommunen fra 2022 varetages af kommunen og I/S 
Bellevue Strandpark i samarbejde med Gentofte Svømmeklub, idet udgiften på 450.000 kr. 
årligt til udvidelse af livredningstjenesten indarbejdes i budget 2022 og frem. 

3. At der anlægsbevilges 0,55 mio. kr. til etablering af badezone på Skovshoved Havn med 
finansiel dækning over anlægsbevillingen til kystsikring langs Øresund 2021. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 
1. Kopi af Skema 1 - Livreningstjeneste ved kommunens badesteder (003) (4015410 - EMN-
2021-04121) 
2. Tegning af badezone ved kajakpoloanlæg (4015409 - EMN-2021-04121) 
3. RISIKORAPPORT VANDSIKKERHED Skovshoved Havbad (4015408 - EMN-2021-04121) 
4. RA Hellerup Strand 2021 (4015407 - EMN-2021-04121) 
5. RA Skovshoved Havbad 2021 (4015406 - EMN-2021-04121) 
 
 

2 (Lukket) Indkøbsaftale 
 
Sags ID: EMN-2021-04123  
 
 

3 (Åben) Underskrift 
  
Sags ID: EMN-2021-00615 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
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. 
 
 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
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