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Abstract 
In this report we have investigated and analyzed drowning accidents, specifically in harbours. 

The empirical knowledge that was used for this report is accounted for in the form of collection 

and categorization of larger datasets from Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. An Expert 

Interview with Erik Bech, chairman of the council, will also be accounted for in this report. With 

these components we have described the harbor as a complex technological system and 

analyzed it through an Actor-Network-Theory Analysis and Complex Systems Analysis. This 

succeeded in gaining a greater understanding of how the interdependency between actors and 

networks in complex systems is crucial for the greater function of the system. 

We discovered that we cannot eliminate the dangers surrounding harbors and the water, with 

one solution. What we would have to do is combine legislation, development and 

implementation in order to make a difference. 

What we have done is come up with a solution, in the form of an application. This would be a 

tool for the decision makers at the harbor or the urban planning offices at the municipality. It 

would help the process of estimating the increase in safety and give an estimated price for the 

project.
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Introduktion 

En artikel vedrørende en drukneulykke ved Aalborg havn, beretter om den 21-årige Oliver Ibæk 

Lund som forsvandt om natten og blev ikke set igen. Han blev formodet druknet, som derefter 

skabte chokbølger igennem Aalborg og resten af landet. (Jakobsen, Døssing & Guerdali, 2022).  

Dette gav os et grundlag, for at vælge at gå i kamp med dette emne. Vi vil hel specifikt, se på 

hvilke slags realistiske foranstaltninger og ændringer man kunne tage fat på. Vores 

problemformulering udsprang fra den mere komplekse side, da en havn skal ses som ét stort 

samlet system af sikkerhedsforanstaltninger. Derfor vil vi se på, hvorvidt det er muligt at 

forebygge drukneulykker på baggrund af ændringer i systemets helhed. Hvis vi ser på Roskilde 

Havn og kigger på de forskellige foranstaltninger, teknologiske artefakter og byplanlægning på 

havnen; kan vi konstatere, at der ikke var gjort brug af andre foranstaltninger end stiger og 

redningskranse. På samme tid var disse stiger heller ikke de særligt nye eller moderniseret. Én 

kunne stille spørgsmålstegn til sikkerheden; da de er svære at få øje på. Specielt ved dårlig 

sigtbarhed. 

Motivation 

Motivationen for denne problemstilling kommer fra idéen om, at problemstillingen er meget 

hands-on samtidig med, at det er en presserende problemstilling. Selvom det ikke er mange der 

falder i havne og dør, så er det stadig vigtigt at forsøge at forebygge. Ikke nok med at det er 

presserende, så er det også en meget kompleks problemstilling. Én ændring et sted, kan have 

betydning for en hel række udfald andre steder i systemet, som enten kan føre til et godt eller 

dårligt udfald. Motivationen kommer fra hvor presserende problemstillingen er, samt hvor stor 

en udfordring det bliver at komme med realistiske bud på ændringer ved havne. Bud som reelt 

ville kunne give et bedre udfald og mindske risikoen for, at folk falder i, og i værste tilfælde 

omkommer. 
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Problemfelt 

Med sine 8.759 km lange kyststrækning, har Danmark den 17. længste kystlinje i hele verden. 

En stor del af vores historie og kultur drejer sig også om vores havne-og kystliv. Desuden har 9 

ud af de 10 største byer i Danmark tilhørende havne eller større byplanlægning ved kystlinjer. 

Disse store danske byer har derfor også været en måde for mange danskere til at samle sig, i 

nærheden af vand. Dette kan dog have en negativ konsekvens, eftersom der kan opstå farlige 

situationer i forbindelse med uagtsomt ophold ved vandet. Bland andet kan en bytur med lidt 

for meget alkohol i blodet, resultere i en drukneulykke (Sørensen, 2021). Ikke nok med at 

mange danske byer ligger tæt på vandet, har vi i Danmark ydermere mange kilometer strand, 

som om sommeren kan være propfyldt med vandhungrende badegæster, som derfor også kan 

udgøre en fare for drukneulykker. Ifølge en rapport for drukneulykker i Danmark, udført af 

Rådet For Større Bade- og Vandsikkerhed (2021), ser vi at det er oftest midaldrende mænd, i 

alderen 50 - 70 år, som færdes ved vandet, uden en gå-makker eller nogen forbipasserende. 

Altså, at vi her taler om solo-ulykker. Men det er nødvendigvis ikke kun en risiko at færdes ved 

vandet alene som 50 år (+), mand. Børn og unge udgør også en del af risikomålgruppen for 

drukneulykker. Både børn og den ældre befolkningsgruppe kan have svære forudsætninger i 

forbindelse med at tage hånd om sig selv ved en eventuel drukneulykke, i og med deres 

mobilitet kan være forringet som konsekvens af alderen og dermed ikke være i stand til at 

komme op fra vandet på egen hånd. 

 

I 2018 druknede 66 mennesker (Højer, 2018), og i 2021 druknede 70 mennesker. En 

problematisk stigning på en statistik der gerne skulle falde (Rådet for større badesikkerhed. 

2021). Disse ulykker påvirker både de druknedes pårørende og det omkringliggende samfund. 
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Billede 1: Stiger ved Roskilde Havn (bilag 1) 

 

I rapporten undersøger vi i hvor høj en grad problemstillingen er presserende. Selvom 

drukneulykker ved havne i Danmark ”kun” står for 3,91% af alle ulykker i Danmark, som man 

omkom af i 2020, og 3,32% i 2021 (Bilag 8), så er det i bund og grund menneskeliv der er på spil. 

I afsnittet omkring de forskellige sikkerhedsartefakter bliver der skrevet om, hvorvidt det er 

økonomisk forsvarligt for de forskellige kommuner at bruge så mange penge på 

foranstaltninger, når der ”kun” falder henholdsvis 3,91% og 3,32% i vandet og omkommer. 

 

For at undersøge denne problemstilling nærmere, har vi i projektet valgt at foretage en 

spørgeundersøgelse blandt borgere, helt bestemt borgere fra Roskilde. Vi valgte at afgrænse 

befolkningsgruppen på denne måde, da vi ville have fokus på Roskilde Havn som 

undersøgelseslokation. Dernæst foretog projektgruppen også et interview med 

bestyrelsesformanden for det råd, vi havde tilegnet førnævnte statistikker fra. Dette med 

henblik på at undersøge og understøtte vores resultater fra dataindsamlingen.  

 

Således leder dette problemfelt op til den følgende problemformulering, hvor vi som 

udgangspunkt har fokus på hvordan man kan forebygge drukneulykker ved havne, ved at kigge 

på det som hedder et teknologisk system. Dette begreb vil blive forklaret i næste afsnit 

sammen med den udvalgte problemformulering til projektet.  
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Problemformulering 

Hvordan kan et samlet teknologisk system forebygge drukneulykker i havne, med Roskilde Havn 

som undersøgelseslokation? 

Dette spørgsmål er den generelle problemformulering for opgaven, nemlig at vi vil prøve at 

udarbejde vores eget system med udgangspunkt i de nedenstående arbejdsspørgsmål. 

Kompleksiteten i problemstillingen er det vi vil analysere i dybden, da komplekse 

problemstillinger er svære at arbejde med, men med den rette teori, empiri og metoder kan 

det analyseres på den rigtige måde. Med kompleksitet menes der at der er utrolig mange 

variationer af måder, hvorpå man kan optimere et system, men dette er dog svært. Dette er 

også en af grundene til, at vi har valgt at arbejde med selve systemet som helhed, og ikke det 

enkelte artefakt såsom de individuelle sikkerhedsforanstaltninger, der findes på en havn. Vi 

kommer også til at kigge på, om vi kan løse problematikken ved hjælp af det allerede 

eksisterende system, eller om dette system allerede er for komplekst til at arbejde videre med, 

så vi derfor er nødt til at udarbejde vores egen version. 
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Arbejdsspørgsmål 

1. Hvordan påvirker de komplekse sikkerhedssystemer på en havn hinanden, og hvilke aktører 

og netværk er involveret? 

Dette spørgsmål vil vi bruge til at undersøge hvordan sikkerhedssystemerne på en havn 

påvirker hinanden. Vi undersøger hvordan og hvilke aktører og netværk der er involveret i 

systemerne, for at finde ud af om systemet er så komplekst at det er svært at optimere, og 

forebygge drukneulykker. 

2. Hvorfor er det svært at forebygge mod at folk falder i vandet? 

Dette spørgsmål vil blive undersøgt ved at bruge interviewet som projektgruppen har foretaget 

med Erik Bech, da han som bestyrelsesformand for Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed, 

forklarede om denne problemstilling og deres erfaringer med denne type drukneulykke. Dette 

spørgsmål vil blive uddybet i afsnittet om pathways. 

 

3. Hvordan har teknologien udviklet sig frem til nu, og kan man forudsige hvordan fremtiden ser 

ud for sikkerheden på havnene? 

Ved at kortlægge og redegøre for hvordan teknologiske artefakter har været med til at styrke 

sikkerhed på havne gennem årene frem til i dag, tænker vi at kunne finde frem til, hvilke 

artefakter der er relevante for vores system/app, som vi har tænkt at udarbejde i projektet. 

Samtidig ville vi kunne argumentere for, hvordan vi tager de valg, og måske også hvordan disse 

ville kunne have indflydelse på havnesikkerhed i fremtiden. 
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Afgrænsning 

Problemet med drukneulykker kan blive undersøgt på flere forskellige måder, og derfor har 

gruppen nøje overvejet, hvordan problemstillingen skulle gribes an. Vi har i gruppen valgt at gå 

med en systemteknologisk vinkel, for at kunne beskrive aktørnetværket 

Vi havde i sinde, at designe et produkt som er tiltænkt beredskabet på en havn, samt de 

personer der sidder i Plan- og Teknikudvalget i en kommune. Altså beslutningstagere som står 

for det overordnet ansvar; at styrke sikkerheden, ved havneområder. Efter flere overvejelser i 

gruppen valgte vi også at afgrænse det fokusområde, til en specifik havn. Vi har kigget på 

Københavns Havn, Islands Brygge, Kalvebod Brygge, Nyhavn og Ofelia Plads. Her valgte vi ud fra 

et logistisk synspunkt og derfor kun at fokusere på Roskilde Havn. Det ville blive for omfattende 

at analysere alle havne. Desuden havde projektgruppen også i første omgang tænkt at inddrage 

havne fra forskellige lande i Europa, men ligeledes vurderede vi, at dette ville blive for 

omfattende i forhold til dette projekt. 

Semesterbinding 

Inddragelse af semesterdimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) 

Projektet er forankret i dimensionen ”Teknologiske Systemer og Artefakter” (TSA), og 

projektgruppen har ud fra denne dimension valgt at inddrage metoder som pathways, 

profilanalyse samt enkelte dele af TRIN-modellen. Måden hvorpå vi kan gøre dette, er ved at 

analysere vores forskellige bud på sikkerhedsforanstaltninger, såsom droner eller infrarøde 

kameraer, ud fra forskellige modeller og allerede eksisterende teorier. 

Vi tænker også at inddrage TRIN-modellen fra kurset “TSA I”, da projektgruppen mener at 

denne del også er med til at styrke inddragelsen af TSA-dimensionen i rapporten. Vi tænker at 

inddrage TRIN-modellen ved at bruge delkomponenter af modellen til at analysere det samlede 

tekniske system ved en havns sikkerhedsforanstaltninger. Herunder vil der blive kigget på 

utilsigtede effekter. Desuden blev vi også undervist i programmeringssproget JavaScript, som vi 

i projektet brugte til udvikling af gruppens app. 
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Inddragelse af semesterdimensionen Design & Konstruktion (D&K) 

Vi har som anden semesterdimension valgt at inddrage dimensionen Design & Konstruktion. 

Grunden til dette er, at vi designer vores eget system/program ud fra en iterativ proces, idet vi 

prøver programmet af, for derefter at evaluere og dernæst idégenerere, med henblik på at lave 

en ny og forbedret version af programmet. Dernæst vil vi som nævnt i afsnittet 

“Problemformulering”, inddrage dele af teorien om “komplekse systemer”, som vi er blevet 

undervist i på kurset “D&K II”.   

 

Metode 

I følgende afsnit vil der blive redegjort for hvilke metoder som er blevet brugt undervejs i vores 

projekt, og ydermere vil der være en kort beskrivelse af hvordan metoderne er blevet brugt. 

Metoderne er brugt til henholdsvis indsamling af data, empiri og generel udarbejdelse af 

rapporten. Der vil blive gjort rede for hvordan gruppen har indsamlet empiri til projektet i form 

af kvalitativ indsamling med henblik på ekspertinterviews. Derudover er der også foretaget 

kvantitativ indsamling i form af en online spørgeundersøgelse. Dernæst vil denne empiri blive 

analyseret, og analyserne ville kunne bruges til vores diskussionsafsnit. Derudover har gruppen 

udarbejdet en profilanalyse, som er baseret på profiler af en bestemt type person, som 

statistisk set er i større risiko for at komme ud for en drukneulykke end andre. Disse profiler kan 

findes under afsnittet “Profilanalyse”. Desuden har gruppen også lavet “Pathways” ud fra disse 

profiler. Dette kan findes under afsnittet “Pathways”.  

Udover dette vil der også blive gjort rede for hvilke metoder, som er blevet brugt undervejs i 

vores projekt, og ydermere vil der være en kort beskrivelse af, hvordan metoderne er blevet 

brugt. Metoderne er brugt til henholdsvis indsamling af data, empiri og generel udarbejdelse af 

rapporten.  
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Dataindsamling 

For at kunne identificere drukneulykker i Danmark, har gruppen fundet data fra relevante 

offentligt tilgængelige rapporter. Dette gør sig gældende da projektgruppen har fundet data 

over antal druknede i henholdsvis 2020 samt 2021, i Danmark, fra Rådet for Større Bade- og 

Vandsikkerhed. Her har gruppen indsamlet den fornødne data og efterfølgende bearbejdet den 

i et Excel dokument. Dette har været essentielt i forhold til at få dannet et reelt overblik over 

drukneulykkerne, og for at finde de konkrete lokationer for hændelserne og hvad der eventuelt 

kunne ligge til grund for drukneulykkerne. Vi har derefter udarbejdet profiler og kortlagt 

pathways ud fra dataene. 

 

Kvalitativ metode 

Den kvalitative metode kan benyttes i et større omfang, da den indeholder flere forskellige 

fremgangsmåder til for eksempel empiriindsamling. Vi har brugt metoden til at udarbejde et 

interview, som vi har foretaget med henblik på at indsamle den nødvendige ekspertviden. Vi 

valgte at interviewe bestyrelsesformanden for Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed, som er 

en frivillig organisation. Ved at foretage et interview med netop denne slags interessent kunne 

vi få indblik i hvordan organisationen helt konkret på daglig basis arbejdede med forebyggelse 

af drukneulykker. Derfor var dette kvalitative ekspertinterview yderst givende for vores 

empiriindsamling.    

 

Ekspertinterview med Erik Bech – Ekspert på området for forebyggelse af drukneulykker  

Vi har i skriveprocessen interviewet bestyrelsesformanden for Rådet for Større Bade- og 

Vandsikkerhed, Erik Bech, som har arbejdet med forebyggelse af drukneulykker i mange år. Vi 

har også i projektet benyttet os af statistikker fra rådet, og har derfor på den baggrund også 

valgt at netop Erik Bech skulle være en fagperson som gruppen ville få meget empiri fra i form 

af et interview. 
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I interviewet med Erik Bech, brugte interviewer (Andreas) en interviewguide. Denne guide 

indeholdt vejledende spørgsmål, som skulle danne grundlag for hele interviewet. Selve 

interviewet blev udført semistruktureret ved, at interviewer og interviewperson begge fik 

mulighed for at tale. Fokus ville dog være på interviewpersonen, som skulle tale mest, ved at 

svare på interviewers spørgsmål. Formålet med interviewet var at indsamle empiri til vores 

projekt, som skulle være fungere som ekspertviden. Denne ville senere blive brugt som fagligt 

belæg for vores beslutninger og tilgange til projektet. Selve interviewet blev foretaget og 

optaget d. 14/5 2022, og der er givet samtykke fra Erik Bech til at vi må bruge interviewet til 

projektet. Transskriberingen af interviewet kan findes i et selvstændigt dokument, som er 

vedhæftet som eksternt bilag til denne projektrapport. I afsnittet “Interviewanalyse”, vil 

interviewet med Erik Bech blive analyseret i dybden. Resultaterne fra denne analyse, vil blive 

diskuteret under afsnittet “Diskussion” i denne rapport. 

 

Kvantitativ metode og spørgeskemaundersøgelse 

Til dette projekt har gruppen også benyttet sig af den kvantitative metode, til at indsamle 

empiri på baggrund af en spørgeundersøgelse, men også til at analysere større mængder af 

statistiske data fra internettet. Projektgruppen har undervejs i projektet kortlagt antallet af 

drukneulykker i hele Danmark i en periode på 2 år. Dette med henblik på at skabe et generelt 

overblik over hvor og hvornår ulykkerne sker, samt hvilke typer personer der drukner.  Herefter 

fandt vi frem til hvad der forårsagede drukneulykker specifikt i havneområderne. Dette kan i 

sidste ende hjælpe os med at udarbejde et produkt på baggrund af faktiske data af, hvem der 

hyppigst falder i vandet og drukner i havneområder. 

 

Da projektgruppen har valgt Roskilde Havn som undersøgelseslokation, vurderede vi at det ville 

være oplagt at lægge et spørgeskema ud på nettet omkring vores problemstilling, med henblik 

på at blive klogere på hvordan folk oplever sikkerheden på havnen. Projektgruppen har i løbet 

af projektet været i gang med at udarbejde et løsningsforslag, i form af en app. Derfor ville 

projektgruppen have en vurdering fra offentligheden. Dette med henblik på at få en idé om 
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vores løsningsforslag ville være brugbart med det formål at øge sikkerheden ved Roskilde Havn. 

Spørgeskemaet vurderede vi at være mest brugbart at sende ud til borgere i Roskilde, da vi 

vurderede at denne gruppe (borgerne) ville have et bedre kendskab til havnen end andre 

befolkningsgrupper. Helt konkret udarbejdede vi et spørgeskema, hvori der blandt andet blev 

spurgt ind til om de besøgende kendte til sikkerhedsforanstaltningerne på havnen og om de 

rent faktisk var i stand til at hjælpe en person, som var faldet i vandet. I afsnittet “Analyse af 

spørgeskema” vil dette spørgeskema blive analyseret i dybden. 

 

Iterativ designproces 

Da vores idé til en produktløsning har været at lave et virtuelt system i form af en app, ville 

processen til at designe dette produkt, være iterativ. Vi afprøvede først én version, og dernæst 

evaluerede på denne. Herefter justerede vi designet igen, og prøvede det af, for til sidst at 

evaluere designet. Da vi testede produktet af, fokuserede vi på at brugeroplevelsen skulle være 

så intuitiv som mulig. Vi har grundet tidspres ikke fået lavet eksterne brugertests, og har derfor 

selv blandt gruppens medlemmer testet det og givet feedback på den individuelle 

brugeroplevelse. Med denne feedback fra projektgruppen har det været muligt at kunne 

justere designet, så vi til sidst stod med en app, der var brugervenlig og intuitiv. Selve indholdet 

af appen, vil blive uddybet under afsnittet “Produktdesign” i denne rapport. 

 

Aktørnetværk 

Vi har i projektet kigget på et aktørnetværk omkring havnesikkerhed. Først har vi lavet et messy 

map med alle de mulige aktører, der kunne have en effekt på et samlet havnesikkerhedssystem. 

Overbygningen på vores messy map har vi videreudviklet et ordered relational map. Her har vi 

vurderet hvilke aktører der spiller den største rolle i en specifik situation. I dette tilfælde ville 

situationen være gældende når en person falder i vandet. Når en person falder i vandet, 

kommer systemet i spil og vi har derfor tegnet en masse pile til forskellige foranstaltninger, som 

har relation til hinanden. 
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Teoretiske overvejelser 

I dette projekt har gruppen arbejdet med diverse teorier inden for de to semesterdimensioner 

(TSA og D&K), og vil i dette afsnit gøre rede for disse, samt hvordan de bliver brugt i projektet. 

Teorien som relaterer sig til semesterdimension Design & Konstruktion, vil være omkring 

“Kompleks Systemteori”, som i projektet bliver brugt til at analysere de komplekse systemer 

der er på en havn. Af teori som relaterer sig til semesterdimensionen Teknologiske Systemer og 

Artefakter, ville der blive redegjort for hvordan TRIN-modellen bliver brugt i dette projekt. 

 

Kompleks systemteori 

Den amerikanske fysiker Yaneer Bar Yam, med speciale i komplekse systemer, beskriver i 

teksten “Introduction to the Study of Complex Systems” kompleks systemteori som 

indebærende følgende: “These studies enable us to understand and modify complex systems, 

design new ones for new capabilities or create contexts in which they self-organize to serve our 

needs without direct design or specifications.“ (Yaneer, 2018). Kompleks systemteori er derfor 

et felt som undersøger systemer der kan selvorganisere sig til visse krav fra brugeren, uden at 

det kræver et dissideret design eller en specifikation. Selve kompleksiteten i et system varierer 

af mængden af information som kan beskrive systemet. Dette beskriver Yaneer Bar Yam også 

som følgende: “The overall complexity of a system, or the amount of information required to 

describe a system, can be analyzed as a function of scale.” (Yaneer, 2018). Sammenhængen 

mellem dele (artefakter) i et system er også meget vigtig at forklare, for at forstå hvordan 

systemet fungerer og “opfører” sig. Ligeledes beskriver Yaneer Bar Yam denne sammenhæng 

som følgende: “If the parts of a system are independent, then the whole system exhibits fine 

scale random behavior. If the parts are highly correlated, the system has large scale coherent 

behavior.” (Yaneer, 2018). 

 

Ud fra disse beskrivelser af hvad kompleks systemteori er, kan vi i gruppen bruge denne viden, 

til at analysere og diskutere vores problemstilling samt vores produktløsning. I den forstand 
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arbejder vi med denne slags systemer. Komplekse systemer hører sammen med Design & 

Konstruktion, og vi kommer til at gøre brug af dette, i forbindelse med udarbejdelsen af et 

aktørnetværk. Aktørnetværket ville relatere sig til en specifik situation som omhandler en 

drukneulykke. Meningen med dette aktørnetværk er at skelne mellem et komplekst system og 

et kompliceret system, og lige præcist dette er vigtigt. I et komplekst system er der et stort 

samspil mellem alle foranstaltninger og artefakter, og hvis man ændrer på ét element, sker der 

en masse forandringer i resten af systemet. Men dette vil blive udarbejdet længere nede i 

rapporten, som omhandler de forskellige aktører der er eller kan være i et samlet 

havnesikkerhedssystem. 

 

TRIN-Modellen 

TRIN-modellen er udviklet af de 3 lektorer Niels Jørgensen, Thomas Budde Christiansen og 

Erling Jelsøe fra Roskilde Universitet, som alle har det til fælles, at de underviser på den 

Humanistisk-Teknologiske bacheloruddannelse. Der bliver undervist i TRIN-modellen på 

uddannelsens basisår, for at give de studerende en teknisk-videnskabelig baggrundsviden på 

kerneområdet Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). Modellen benyttes til at analysere 

teknologier, især med det formål at lægge vægt på teknisk-videnskabelige aspekter af 

teknologierne. Modellens akronym “TRIN” står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design 

i Netværk (Jørgensen, Niels, 2020).  

 

TRIN-Modellen er den teori der relaterer sig til TSA og vil i dette semesterprojekt blive brugt til 

at analysere de forskellige artefakter, der er involveret i havnesikkerhed. Ikke alle af TRIN-

Modellens seks trin vil blive benyttet i følgende projekt. I stedet vil de mest essentielle og 

relevante trin blive benyttet til at analysere problemstillingen omkring drukneulykker i havne. 

 

I udarbejdelsen af vores visuelle program vil vi gøre brug af TRIN-modellen, da har kigget på en 

funktion i programmet, som relaterer sig til forskellige utilsigtede effekter. Vi kommer til at tage 

eksempler i brug, som forklarer hvordan et teknologisk systems sammenspil kan resultere i 
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utilsigtede effekter ved, at man laver en ændring i systemet. Denne funktions formål er ikke at 

fjerne utilsigtede effekter, da de muligvis ikke er til at se, når man udarbejder et system. 

Derimod er meningen at formindske udbredelsen af disse effekter. Dette vil blive gennemgået 

senere med en beskrivelse af selve programmets fremtidige funktioner, som man kan 

udarbejde, hvis man har tænkt sig at arbejde videre med programmet. 
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Drukneulykker I Havne 
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1. Havne – et teknologisystem 

I dette afsnit vil vi redegøre for de artefakter som er en del af det sikkerhedsmæssige 

teknologisystem, som findes på en almindelig havn. Vi kigger også på nogle af de nye 

teknologier, som der også bliver forsket i. Vi inddrager både gamle og nye teknologier, som er 

implementeret med det formål at øge sikkerheden og sænke antallet af dødsfald ved 

havnefronter. Vi kigger på; fysiske barrierer, kameraer, redningskranse, stiger, både og droner. 

Vi går først igennem de enkelte artefakter, og til sidst ser vi det hele som et samlet system. 

Første del af afsnittet bliver delt op i 3 forskellige punkter: forebyggelse, prolongation, 

bjærgning. Efter det, redegøres der for droner; som er en vigtig aktør i de tre punkter. 

 

Forebyggelse 

Ved forebyggelse menes der, at; vi kigger nærmere på alt som kan være med til at bremse 

optakten til en ulykke. Det vil sige en slags barrierer til at ulykken kan indtræffe. 

Fysiske barrierer 

Fysiske barrierer forekommer i mange 

forskellige former og størrelser. De fungerer 

som en fysisk barriere mellem vandet og 

kajen, og med henblik på at minimere 

risikoen for at falde i.  

For eksempel er hegn sat op, således de gør 

det besværligt at kravle over. Størstedelen af 

hegn er sat op i industrihavne, hvor udsyn ud over vandet og æstetik ikke spiller en 

betydningsfuld rolle. Det er også derfor, at der kun er få steder rundt om i landet, hvor der er 

opsat hegn på lystbådehavne og marinaer. Her ville et hegn mellem kajen og vandet være til 

gene, da det rent visuelt ville blokere udsynet til vandet. I Aarhus er det dog blevet nødvendigt 

2. Hegn ved Aarhus Ø. stiften.dk (bilag 3) 
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at opsætte hegn på Aarhus Ø, da der har været 8 drukneulykker inden for de seneste 5 år 

(Hansen, Gitte et al, DR Nyheder).  

En anden form for barriere man kan tage i betragtning er; rækværk, gelænder eller hegn. Disse 

rækværker ses ikke som værende til gene for udsynet, da man både kan se over og igennem 

dem. Det skal dog siges, at selvom denne type foranstaltning ser flottere ud end høje hegn, så 

kan der stadig opstå problematikker. Da rækværk ikke skal være betydeligt høje, er de derfor 

ikke besværlige at kravle op på. I Aarhus har man taget debatten op, og der bliver forklaret 

hvorfor rækværk ikke er en optimal løsning på drukneulykker. Kim Gulvad Svendsen, Bylivschef i 

teknik og miljø, forklarer: “(…) en fuld man kan stadig gå ud gennem de åbninger for at tisse og 

risikere at falde I”. Kim forklarer efterfølgende: “Vi har også set eksempler på nogen, der kravler 

op på et hegn (rækværk) og falder i vandet derfra” (Willumsen & Christensen, 2022). 

En anden form for fysiske barrierer ser vi ved stenkastninger og -sætninger (bilag 4). De mange 

løse sten, gør det vanskeligere at passere kystlinjen og dermed falde i vandet. Skulle en uheldig 

person være fuld, så ville de højst sandsyndeligt falde og slå sig, før de rammer vandet. Dette 

kan også være en farlig ting, hvorfor det nok kan siges at være ”the lesser of two evils”. 

Tilmed så er stenkastningerne også mere æstetiske at se på, end de høje hegn. De tjener også 

andre formål. Det kunne for eksempel være hjem for mange forskellige dyr og alger, samt at 

være beskyttelse mod erosion og oversvømmelser. (Sørensen & Vikstrøm, 2018) 

De fysiske barrierer er altså en form for ”stopklods”, som værende første hindring, mod 

begyndelsen af et uheld. 

Infrarøde- og varmesøgende kamera 

Infrarøde- og termiske kameraer er en af de nye tiltag indenfor sikkerhedsforanstaltninger man 

kan investere i, når man kigger på generel havnesikkerhed. Infrarøde kameraer har mange 

egenskaber, herunder i form af brandsikkerhed, da disse kameraer kan tjekke 

temperaturændringer i et specifikt område (Secubi, N.D.). Man kan derfor se på, hvorvidt disse 

kan bruges i havnesikkerhed. Dette bliver allerede gjort i Aalborg. De har haft mange tilfælde af 
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drukneulykker, da det er en af de havne, hvor risikoen for at falde i vandet er højest (Jf. 

Database).  

Infrarøde kameraer, i modsætning til normale kameraer, opfanger temperaturforskelle. Selv om 

aftenen kan disse kameraer opfange varme. Hvilket er en smart funktion der kan benyttes i 

havnesikkerhed. Kameraerne fungerer således: Hvis disse opfanger, at varme krydser 

vandspejlet, så bliver der automatisk sendt et signal til Nordjyllands beredskab og Nordjyllands 

politi (Videbæk & Kosar, 2018). 

Dette tiltag i Aalborg har allerede reddet 2 liv, men der er også nogle problematikker ved lige 

netop dette tiltag. (Christensen, L., Tv2nord, 2022). En problematik man kan tage højde for, er 

den økonomiske side af tiltaget, da disse kameraer kan være relativt dyre. Aalborg kommune 

har brugt et to cifret millionbeløb på udvidelsen af havnesikkerheden. Det økonomiske aspekt 

er blevet taget op blandt beboerne i Aalborg (Lyck, 2022). Dog vil dette blive diskuteret i 

dybden i diskussionsafsnittet. En anden problematik der kan kigges på, er mængden af 

fejlalarmer dette tiltag munder ud i. “ (…) 100 fejlalarmer på en time” fortæller Kasper 

Sønderdahl, beredskabsdirektør fra Østjyllands brandvæsen (Willumsen, 2022). Disse 

fejlalarmer kommer fra specielt vejr, såsom tåge. Dog menes dette at være løseligt. 
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Prolongation 

Med prolongation forstås det som at forlænge tiden, fra at ulykken er sket og til at menneskeliv 

fortsat er til at redde. 

Redningskranse 

Redningskransen (bilag 5) er en anden type af sikkerhedsartefakt, 

som vi ser over hele verden. Der hænger i dag flere end 8000 

redningskranse rundt om i Danmark ved strande, søer og havne 

(Trygfonden, 2019). Redningskransen er blevet et symbol på 

sikkerhed i og omkring vand. Den er let at genkende, med sine 

markante farver, oftest i skrigende rød og hvid. Redningskransen 

er en næsten en 100% sikker løsning til at undgå dødsfald, ved 

drukning. Men det hjælper ikke den forulykkede, op af vandet. 

Ved koldt vand kan man overleve i et par minutter, men det er de første 20-30 sekunder der er 

de vigtigste. De få sekunder er essentielle, da man skal sikre, at man får sin vejrtrækning under 

kontrol (Yang, Sascha. 2018. Tv2lorry). Redningskransen kan derfor være god til at hjælpe med 

at få vejrtrækningen under kontrol, ved at hjælpe personen der er faldet i, med at undgå at gå i 

panik. Panikken kan forekomme fordi man mister følelsen af kontrol. Ved, at man kan “slappe 

af” i en redningskrans, kan man opnå følelsen af at få kontrollen tilbage. Redningskransen 

kræver dog udefrakommende hjælp, enten i form af en anden person eller en anden 

sikkerhedsforanstaltning, såsom dronen. Vi vil komme nærmere ind på denne og dens funktion 

i disse situationer, senere i afsnittet. 

 

Bjærgning 

Bjærgning er, når man bringer noget i sikkerhed. Og i dette afsnit ser vi på teknologi, som kan 

hjælpe med netop denne opgave. 

Billede 3 Bilag 5 (Redningskrans) 
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Stiger 

Stigen er et ret gammelt, simpelt og klassisk artefakt, brugt i havnesikkerhed. Med det 

traditionelle design af stigen, har den dog sine udfordringer. Første udfordring er, at stigerne 

kan være svære at se ved dårlig sigtbarhed. Eksempelvis kan dette være ved; mørke, tåge/dis 

og voldsomt sne- eller regnvejr. Her har nogle havne valgt at overmale deres stiger med 

selvlysende eller lysreflekterende maling i tillæg til LED-belysning på eller ved stigerne. Nogle 

producenter har også produceret stigerne i et let reflekterende materiale og med indbygget 

LED-lys. Vi ser for eksempelvis dette på Port-Safety’s ”LifeLadder” (Port-Safety, n.d.). 

Trygfonden sælger den traditionelle stige til havne. Disse stiger opfylder de lovmæssige krav, og 

ifølge Trygfonden øger deres egen stige sikkerheden betragteligt (Trygfonden, 2022). Men i 

hvor reelt en grad det er, skriver de ikke noget om. 

 

Billede 4: Port Safety "LifeLadder", port-safety.com (bilag 6) 

En anden udfordring er, at der ved kanten af platformen, hvor stigen sidder monteret, ikke er 

flere trin end, at den kan være på siden af kajen. Hvad gør man når brugeren skal trække sig op 

ad det sidste trin? Man kunne med fordel montere et håndtag i gulvet af kajen, da dette ville 

være en nem løsning at implementere. Det ville hjælpe den forulykkede med at trække sig selv 

op ad de sidste trin og op på sikker grund igen. Denne løsning er dog også farlig. Hvis en 

forbipasserende ikke er opmærksom og sigtbarheden er lav, så kunne det nemt ske, at 

vedkommende faldt over håndtaget. Alternative iterationer er derfor også nødvendige, ved 

denne løsning. 
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Redningsbåde 

Der findes 2 forskellige typer af redningsbåde, som hver især navigerer optimalt indenfor hav-, 

havne-, sø og kystområder. Her har vi gummibåde og det som kaldes en RHIB (Rigid Hull 

Inflatable Boat), som er en slags gummibåd med hård bund. Formålet med en redningsbåd er 

hurtigt at kunne reagere på udkald. I Marinehjemmeværnet har Danmark samlet 30 fartøjer 

fordelt omkring i landet. Ifølge Hjemmeværnskommandoen (n.d.) kan de være sejlklare 

indenfor én time, og ofte 30 minutter, efter alarm. Redningsbådene er udstyret med al 

materiel, som skal bruges ved redningsaktionerne, og kan også medbringe ekstra udstyr til 

specifikke redningsaktioner. 

Denne nye redningsbåd ses som værende et teknologisk opløft. Ikke nok med, at den er rigtig 

hurtig, så er den også udstyret med et infrarødt kamera, og alt andet udstyr udtænkt til hjælp 

ved mulige ulykker. Den gamle type redningsbåd tog 20 minutter før den kom i vandet, men 

den nye redningsbåd kan klare dette på skærene 8-10 minutter. En klar halvering, og dette er 

vigtigt, da alle minutter tæller, når det gælder mulige drukneulykker. Denne halvering hænger 

muligvis sammen med, at båden ikke længere bliver holdt ved brandstationen. Nu er 

redningsbåden en del af selve havnesystemet, og står ved bassin 3 ved Sydhavnen (Langkilde, 

2022). 

Den nye 800.000 kr. dyre redningsbåd ses som en nemmere løsning på havneulykker end den 

gamle redningsbåd. Den er hurtig, smart og er blevet til en permanent del af selve systemet, 

sammen med stiger, redningskranse og lignende. Derudover er Brandvæsenet også positivt 

stemt overfor denne nye sikkerhedsforanstaltning (Langkilde, 2022).  
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Dronen - “The Jack-of-all-trades” 

 

Billede 5: Lorenz AI Link drone, lorenztechnology.com (bilag 7) 

 

I udviklingen af nye sikkerhedstiltag, har dronerne fået en vigtig rolle og potentialet er 

stadigvæk stort. Det mener Stig Sørensen fra Teknologisk Institut. Han kommenterer her i en 

artikel fra Teknologisk Institut, at: ”Det er klart et marked i bevægelse, og flere virksomheder 

kommer i det kommende år til at skabe forretning ved at udnytte droneteknologi til fx 

overvågning, sikkerhed, logistik, kontrol, opmåling, underholdning mv”.  

I artiklen refereres der også til en kortlægning af droner i Danmark fra 2016, hvori det fremgår, 

at ”45% af de 249 virksomheder, der er identificeret som brugere af droner i Danmark, er 

medievirksomheder.” (Sørensen, S. Y., Teknologisk Institut, n.d.). Og vi kan allerede se den 

udvikling som S. Sørensen her har spået om. 

Ser vi til Australien, har virksomheden Ripper Corptm (n.d.) samarbejdet med Surf Life Saving 

Queensland siden februar 2016, hvor de bruger UAV’er (Unmanned Aerial Vehicles or Drones) 

til at patruljere de Australske kystlinjer. I USA kan vi også bekræfte en stor udvikling. 

Eksempelvis i San Mateo, Californien, har de i de seneste år investeret i 6-10 droner, som 

bruges til at sende redningskranse ud til forulykkede personer. (Weber, 2021) 
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Som S. Sørensen også er inde på, i kommentaren til Teknologisk Institut, så bruges dronen i dag 

som et slags “eye in the sky" i mediebranchen. Denne teknologi gør Ripper CorpTM sig også brug 

af. Deres droner er indbygget med infrarøde kameraer, som både kan vise et live-video-feed og 

analysere på, hvad der filmes. Dronerne kan også udstyres med foranstaltninger til at holde 

den/de forulykkede oven vande eller give dem en mulighed for at bjærge dem selv. 

 

Kunstig intelligens og droner 

Det danske firma Lorenz Technology har arbejdet med overvågningsdroner i samarbejde med 

Esbjerg Havn. (Lorenz Technology, N.D.). Dronerne er programmeret med kunstig intelligens. 

De er blevet brugt til overflyvninger af havnen, hvor de holder øje med eventuelle dele som skal 

repareres eller vedligeholdes. Og så kan de også holde øje med eventuelle nødsituationer ved 

kajen på havnen. 

Denne kunstige intelligens fungerer gennem platformen ”Lorenz AI Link” og ”Lorenz Hive” 

(Lorenz Technology, N.D.).  ”AI Link” er navnet på selve dronen, og Hive er det “web interface” 

som er det system dronen bruger til at sende video fra flyvningen direkte til den person, som 

holder øje med dronens færden på jorden (Lorenz Technology, N.D.). 

 

Når vi kigger på det sikkerhedsmæssige aspekt, er droner allerede i brug i mange situationer. 

Særligt når det gælder den første kontakt mellem beredskabet og de/den forulykkede. Vi kan 

med disse eksempler konkluderer, at droner i dag er en vigtig faktor når det gælder om at få 

adgang til lokationer, hvor det er vanskeligt og tidskrævende at få diverse køretøjer frem til 

ulykkesstedet. Men efter dens implementering blevet et utrolig effektivt værktøj til netop disse 

typer opgaver.  
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Samspil mellem teknologierne

 

Figur 1 Komplekst system for en havn (bilag 10) 

Havne er et komplekst system. Dette kan muligvis gøres mere simpelt ved at se på det, i et 

netværk af artefakter og aktører (bilag 10). Vi har valgt, i dette afsnit, at gå ud fra de 

teknologiske artefakter i havnen, og se på hvilke sammenhæng de har. 

Ud fra hvad vi allerede har gjort i dette kapitel, kan vi dele alle de teknologiske artefakter op i 

deres funktioner. Enten, at det er for at forebygge, forlænge eller redde liv. Her kan vi også få et 

bedre overblik over hvad de enkelte teknologier skal dække af behov. 

Men antageligvis mere vigtigt er de mennesker som omkommer ved ulykkerne. For at kunne 

finde den bedste løsning har vi analyseret den gennemsnitlige forulykkede.  
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2. Profilanalyse 

Profilanalysen vil blive brugt til at se, hvem der typisk bliver udsat for en drukneulykke i danske 

havne. Dette vil blive koblet sammen med en pathway-analyse, hvor vi har udarbejdet en 

hypotetisk hændelse ud fra de data vi har bearbejdet. Vores data kommer fra Rådet for Større 

Bade- og Vandsikkerheds (herefter RSBV) rapport fra 2020 og 2021, som omhandler 

drukneulykker.  

På baggrund af denne data kan der identificeres generelle profiler for det typiske drukneoffer. 

Vores data er bearbejdet i et Excel ark (bilag 9).  

 

Den generelle profil 

Den typiske profil der kan identificeres, er en mand fra 50- og frem til 70-årsalderen. Typisk 

færdes personen alene, og myndighederne peger på, at der ikke er tale om en forbrydelse. Ofte 

bliver profilen fundet tidligt om morgenen af en tilfældig forbipasserende, som ikke har en 

relation til profilen. Selvom årsagerne til, at ulykkerne finder sted, er ret forskellige, tegner der 

sig et billede af, at vedkommende falder i havnen som en soloulykke. I og med, at der er tale 

om en soloulykke, så er det generelt svært at forebygge mod en drukneulykke. Af de 36 

drukneulykker i havne som vi har identificeret i perioden 2020-2021, er der 11 tilfælde hvor der 

netop er tale om mænd i føromtalte aldersgruppe. Dermed kan det konkluderes, at det netop 

er denne profil, som kan siges at være den generelle profil, baseret ud fra data fra Rådet for 

Større Bade- og Vandsikkerhed.       

 

Den ovenstående information kan bruges til at identificere en generel profil for 

druknehændelserne. Ud fra selvsamme data fra RSBV, kan der ligeledes tegnes nogle bi-profiler 

som også relaterer sig til drukneulykkerne mellem 2020 og 2021. Her kunne et eksempel på en 

bi-profil være ældre kvinder. Her fremgår der tre tilfælde, hvor det er kvinder i aldersgruppen 

70-87 år. Tilfældene peger også på, at denne profil er faldet i vandet, og at der også her er tale 

om en soloulykke. Dette ses i et af eksemplerne, hvor en kvinde fik et ildebefindende og 
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derefter faldt i vandet. Generelt kan det tydeligt ses, at der er klart færre kvinder iblandt listen 

af druknede, hvilket stemmer overens med hvad Erik Bech udtalte i ekspertinterviewet, som vil 

blive gået i dybden med senere i rapporten.  

 

Den indsamlede data peger også på, at yngre voksne personer ligeledes drukner i havnene. Der 

ses fem eksempler i den indsamlede data, hvor aldersgruppen er mellem 20 – 30 år. Årsagen til 

drukneulykkerne er forskellige, men peger alle på, at der er tale om soloulykker. Der viser sig to 

hændelser, hvor unge mænd er omkommet som konsekvens af en drukneulykke, efter at have 

forladt en fest og efterfølgende er faldet i vandet. Der er ydermere et eksempel på, at en ung 

mand er omkommet efter en dykkerulykke. 

3. Pathways – En Hypotetisk hændelse 

Ud fra profilerne for den 

gennemsnitlige person der falder i 

havnene i Danmark, vil vi i dette 

afsnit sætte hver enkelt profil ind i 

et visuelt skema, som kaldes en 

pathway (bilag 11). Måden hvorpå 

projektgruppen har brugt pathways, 

er at identificere hvordan 

forskellige redningsteknologier i 

forskellige givne situationer kan 

være afgørende for at redde liv. I 

dette tilfælde vil der være tale om 

at kunne redde de beskrevne 

profiler fra forrige afsnit. 

 

  

Figur 2 Pathway for en hypotetisk drukneulykke 



26 

 

Vores model af pathways starter fra toppen ved at stille det indledende spørgsmål: “Er 

personen faldet i (vandet)?”. Her kan der skabes to scenarier, alt afhængig af hvad svaret er på 

netop dette spørgsmål. Hvis der er tale om, at profilen er faldet i vandet, kan det undersøges 

om personen har været alene i forbindelse med ulykken. Ud fra dette scenarie, vil der ligeledes 

kunne bygges videre og til sidst kunne gives en begrundelse for hvilke redningsartefakter, som 

kunne være gavnlige med henblik på at redde den givne profil fra at drukne. 

 

Pathway – den generelle profil 

Hvis man tager vores hovedprofil som udgangspunkt, og benytter den opstillede pathway, vil 

der kunne forestilles nogle forskellige scenarier, alt efter om vores profil er faldet i vandet eller 

ej. Vi kan som udgangspunkt ikke være helt overbeviste om hvorvidt personen er faldet i, da 

dette ikke fremgår tydeligt i den udarbejdede data fra RSBV. 

Ud fra den data vi har indsamlet, kan det vurderes at profilen typisk færdes alene. På den 

baggrund kan der argumenteres for, at profilen har været alene på det tidspunkt hvor ulykken 

er sket. Næste spørgsmål som gør sig gældende, er om personen har været udsat for en skade. 

Ud fra den data vi undersøgte fra RSBV fremgik det ikke, hvorvidt der var tale om reelle skader i 

forbindelse med drukneulykkerne. Derfor vil det ikke være muligt at argumentere for, at 

profilen har været udsat for en skade. Dermed vil det kunne antages, at personerne ikke har 

været udsat for en skade.  

Alt dette leder hen til, at det er redningstiger, som har størst betydning for, at hovedprofilen, 

altså de 50 til 70-årige, kan overleve efter at være faldet i havnen.  

Bi-profiler 

Ovenstående pathway er baseret på hovedprofilen for drukneulykkerne, men da vi også har 

identificeret to bi-profiler, vil vi på samme måde gennemgå dem i selvsamme pathway. Den 

anden profil, som er kvinder i alderen 70 til 87 år, kan ligeledes analyseres ud fra denne 

pathway. Her er der blandt andet tale om, at personerne, altså kvinderne, er faldet i vandet. 

Derudover kan vi fra profilanalysen vurdere, at der er tale om, at kvinderne i føromtalte 
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aldersgruppe har været alene i forbindelse med drukneulykken. Ud fra den data vi benyttede, 

var det meget uklart om personerne har fået en skade før eller i forbindelse med ulykken. I den 

forbindelse er det interessant at analysere et af tilfældene grundigt, da det er en af de mest 

detaljerede. Et eksempel på en af de druknede er en ældre kvinde, som druknede i forbindelse 

med en badetur. Man formoder, at hun er druknet i forbindelse med et ildebefindende. Ud fra 

denne oplysning kan det afgøres, at hun har været alene i forbindelse med hændelsen. Selvom 

personen ikke har pådraget sig en reel i skade før eller under drukneulykken, kan der stadig 

argumenteres for, at et ildebefindende kan kategoriseres som værende en skade, da det er 

årsagen til at ulykken fandt sted for kvinden. Det næste trin for vores pathway er, om personen 

er om profilen er bevidstløs, hvilket der i dette tilfælde kan svares ja til. Dermed bliver der skabt 

en forbindelse til den kategori der vedrører kameraer. Meningen med kameraerne er, at de skal 

kunne slå alarm til beredskabet, når en person bliver opdaget i vandet. Baseret ud fra lige netop 

dette eksempel af bi-profilen, viser det sig, at kameraerne, og særligt den forbindelse de har til 

beredskabet, spiller en meget afgørende rolle.  

 

Ud fra profilanalysen for aldersgruppen 20-30 år, har vi også lavet en pathway. Alle de fem 

drukneulykker som der er fundet frem til, har været situationer hvor personen først er faldet i 

vandet, og har været alene på tidspunktet. To af de fem ulykker, har været unge mænd der er 

faldet i vandet efter en fest. De har derfor ikke været kommet til skade, men har været så 

påvirkede, at de ikke har kunne komme op selv, på trods af redningsstiger i den umiddelbare 

nærhed. Den tredje ud af de fem druknede har dykket under vandet af egen vilje, og er derfor 

ikke kommet til skade, men har endt med at sidde fast på den forkerte side af en stige under 

vandet. Herefter er personen blevet bevidstløs og derefter druknet. Denne situation har været 

lidt ude fra kategori, med hensyn til gruppens overordnede pathway-skabelon, som er blevet 

brugt til de to foregående pathways. Derfor kan der her tales om anomalier, som afvikler sig fra 

normalen, med hensyn til drukneulykker. 

Derpå har vi tilegnet os en bedre forståelse for hvordan de forskellige foranstaltninger arbejder 

sammen i systemet, og på samme tid se på hvilke foranstaltninger der kan fungere og bruges til 

specifikke situationer omkring drukneulykker. 
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4. Havne – Et komplekst system 

Problemstillingen der bliver undersøgt i denne opgave, har en tydelig kompleks karakter, da der 

er mange aktører i samspil med hinanden. Disse aktører kan variere i størrelse, og hvis man 

ændrer på én aktør i systemet, vil hele systemet efterfølgende ændre sig. Disse aktører har en 

vigtig rolle i systemet, da de bestemmer systemets gang. Hvis man ser tilbage på de 

udarbejdede pathways kan man se, hvordan systemet hænger sammen. Hvis en person falder, 

og er tilstrækkeligt fysisk hæmmet, så ville stigen nok ikke være den optimale 

sikkerhedsforanstaltning at tage i brug. Derfor ville man være nødsaget til at tage en eller flere 

af de andre foranstaltninger i brug. Hvis en person faldt i havnen og slet ikke kom til skade, så 

ville personen kunne svømme hen til nærmeste stige og redde sig selv. På den måde har disse 

aktører en vigtig relationel rolle i forhold til hinanden. 

 



29 

 

Messy map 

 

Figur 3: Messy map for projektets problemstilling (bilag 12) 

For nemmere at kunne analysere vores aktørnetværk, har vi lavet et messy map (bilag 12), som 

er tilpasset vores problemstilling. Aktørerne kan være alt fra humane aktører, såsom beboerne 

omkring havnen, til de mere non-humane aktører, som bådene eller vandet i havnen. Der bliver 

senere i analysen af aktørerne kigget på relationen mellem de forskellige aktører. Det messy 

map som gruppen har udarbejdet, blev brugt til at specificere hvilke aktører der præcist kan 

være til stede, når man arbejder med en havn. Her er der dog nogle aktører som specifikt er 

egnet til lige præcist vores problemstilling, såsom Port Safety og Lorenz Technology, da de gør 

sig gældende igennem rapporten. Man kan allerede i dette messy map tegne forskellige 

relationer imellem aktørerne. Der er mange af aktørerne der hænger sammen med kommunen, 

da disse har et stort ansvar, når det kommer til sikkerheden ved havnene (Havneloven, 2022). 
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Vi har valgt at fokusere på specifikke aktører fra messy mappet, fremfor dem alle. Nogle af 

aktørerne virker irrelevante at benytte i udarbejdelsen af analysen, af et ordered relational 

map. En aktør der virker irrelevant at tage i brug, i denne rapport, kan være kanten på kajen. 

Denne kant er en del af selve systemet, men da vi arbejder med deciderede 

sikkerhedsforanstaltninger, så virker kanten af kajen ikke som en vigtig og relevant aktør, som vi 

kan arbejde videre med.  

 

Da projektgruppen er en del af et institut, som indeholder en forskningsafdeling, kan vi også 

selv have en indvirkning på systemet. Da vi står for udarbejdelsen af selve mappet, bliver vi 

automatisk en del af systemet vi arbejder med. Dette har vi vurderet som værende vigtigt, da 

Adele Clarke skriver følgende om udarbejdelsen af et messy map: ”By doing research on this 

situation, you become part of it. You will influence it, and your participation may well affect 

you” (Clarke, Adele, Situational Analysis, 2016). Spørgsmålet vil dog stadig være, hvordan vi som 

projektgruppe kommer til at have indflydelse på så komplekst en problemstilling, som den vi 

arbejder med. 
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Ordered relational map 

 

Figur 4: Ordered relational map for et komplekst havnesystem (bilag 13) 

 

I overbygning på vores messy-map har vi udarbejdet et ordered relational map (Bilag 13), som 

viser kompleksiteten i et havnesystem og relationen imellem aktørerne. Et eksempel på en 

vigtig aktør kan være vores program i dette specifikke aktørnetværk. Beslutningstageren 

fungerer som centrum for netværket, da det er disse der bestemmer sikkerhedsforanstaltninger 

i havne. Vores program kommer derfor i spil som en udvidelse af beslutningstagerne. Denne 

aktør kan benytte sig af programmet og derefter lave generelle ændringer i hele systemet.  
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Der er forskellige større aktører i dette system, herunder kommuner, beslutningstagere og de 

forskellige sikkerhedsforanstaltninger, da disse har mange relationer imellem sig. De forskellige 

sikkerhedsforanstaltninger har relationer imellem sig. For eksempel hvis man fjerner en af dem, 

så ville de andre blive brugt hyppigere end før denne ændring. Andre store aktører, såsom 

beslutningstagere og kommuner, spiller en af de vigtigste roller i et havnesystem. 

Beslutningstagere skal sørge for, at de rigtige foranstaltninger bliver brugt. Dermed gælder det 

også, at foranstaltningerne bliver sat op, og at de bliver vedligeholdt. Dernæst skal de trufne 

beslutninger også blive holdt inde for det specifikke budget som beslutningstagerne har at 

arbejde med. Hvis man fjerner en af disse aktører fra systemet, så ville hele systemet miste sin 

mening, da beslutningstagere og kommuner har så stor en rolle som de har. Dette kan også ses 

i det ordered map, da alle aktørerne i systemet har en relation til beslutningstagerne. Man ville 

dog kunne fjerne kommunen, og indsætte en anden aktør i dets sted. Dette kan for eksempel 

være ved at gøre havnesikkerheden til et regionalt arbejde, fremfor et kommunalt arbejde, da 

der stadig ville være beslutningstagere til at bestemme de forskellige foranstaltninger. 

 

I denne rapport er der blevet skrevet om flere forskellige virksomheder, som man kunne bruge i 

forbindelse med nye sikkerhedsforanstaltninger ved havne. Herunder er virksomheder som 

Lorenz Technology, Port Safety, Secubi og Ripper Corp også aktører i det samlede system, da 

det er deres teknologi man ville kunne gøre brug af. Dette hænger dog også sammen med 

beslutningstagerne, som skal sørge for at tage de rigtige beslutninger om hvilke former for 

foranstaltninger de vil gøre indføre. Disse virksomheder har muligvis ikke den største effekt på 

systemet, da de er ”nemme” at bytte ud, da de ikke virker til at have den største indflydelse 

indenfor rapportens afgrænsning. Produktionsvirksomheder som aktør har dog stadig en vigtig 

karakter i systemet. Det skal dog nævnes, at de forskellige virksomheder godt kan være svære 

at bytte ud, da de forskellige sikkerhedsforanstaltninger skal laves rigtigt, og med så få 

komplikationer som muligt. For eksempel skal det ikke være svært at se stigen, når 

sigtbarheden er lav. 

Et eksempel på en foranstaltning som har haft nogle komplikationer, er i Aarhus, hvor man har 

prøvet at løse drukneproblemet med varmesøgende kameraer. Det har dog vist sig, at disse 
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ikke har virket efter hensigten, da der har været: ” (…) 100 fejlalarmer på en time” (Willumsen, 

2022). Eksemplet understreger, at produktionsvirksomhederne er en vigtig, men udskiftelig del 

af systemet. Som forklaret tidligere, så skal de forskellige foranstaltninger laves rigtigt og 

komplikationerne skal mindskes. Virksomheder har derfor fået en usikker plads som aktør, da 

man har diskuteret om hvorvidt disse kameraer fungerer som de skal eller om man skal gå i en 

anden retning.   

 

I analysen af gruppens ordered map, er der indtil videre blevet kigget på situationer, hvor de 

forskellige foranstaltninger har været brugbare. Man kan dog kigge på de aktører der kommer i 

spil, når der er tale om en fatal drukneulykke. Dette kan være aktører som mediefolk og 

myndigheder, herunder journalister og politiet. Ambulancer kunne også her være en aktør, men 

disse kan dog også tages i brug, hvis der er tale om en non-fatal ulykke. Politiet spiller en 

mindre rolle, hvis vi tager udgangspunkt i vores pathways og profiler, da ingen af disse personer 

har været udsat for noget kriminelt. Dog spiller politiet en anden mindre rolle, nemlig at 

kontakte og afhøre øjenvidner. Men politiet kan ligeledes spille en stor rolle, i form af 

interviews med journalister, da de kan give informationer omkring ulykken. Disse informationer 

kan derefter blive læst af befolkningen og politikere, som så vil kæmpe for, at der bliver ændret 

noget ved havnesystemet. Alt dette hænger sammen med at få gjort en drukneulykke til et 

landsdækkende taleemne, så kommunerne føler, at de bliver nødt til at ændre på 

havnesystemerne.   

Aktører som Danmarks Statistik og WHO har nogenlunde samme karakter som mediefolk og 

politiet, da statistikker har samme effekt. Denne effekt har formen af at kunne være 

introduktionen til et taleemne, som beslutningstagere er nødsaget til at lytte til. Nyhedsartikler 

kan her også benytte sig af statistikker til at underbygge deres artikler, som har samme 

føromtalte effekt. 
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Opsamling 

Der er mange ting at tage fat i, når man kigger på aktører i et lukket, komplekst system. Alle 

dele af systemet har en effekt på hinanden, og når man ændrer noget et sted, så ændrer hele 

systemet sig. Aktører kan komme i forskellige størrelser og have forskellige karakterer i et 

samlet system. Foranstaltninger der arbejder med hinanden på kryds og tværs, såsom politikere 

og befolkningen, samt diverse virksomheder, spiller alle meget store roller i et teknologisk 

system. Disse aktørers opgave afhænger af den politiske situation omkring et taleemne. Det er 

derfor vigtigt, at hvis en drukneulykke skulle ske, at man faktisk gør det til et taleemne, da det 

har så stor en effekt på et samlet system. Artikler, nyhedsjournaler, politirapporter og 

befolkningens tweets og diverse opslag på Facebook har en stor effekt på kommuner, som står 

for at tage beslutningerne om havnesikkerhed. Kommunerne spiller nemlig en central rolle i 

aktørnetværket, da det er dem man skal prøve at have indflydelse på med hensyn til et politisk 

budskab omkring drukneulykker. Befolkningen som aktør vil komme i spil i kommende afsnit, 

hvor vi har spurgt Roskildes befolkning om sikkerheden ved Roskilde Havn.  
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5. Roskilde havn – undersøgelse af lokalbefolkningen 

I dette afsnit vil resultaterne af gruppens spørgeskema (bilag 14) blive analyseret i dybden, og 

der vil blive uddybet hvordan vi fortolker denne type data. Der vil i afsnittet “Diskussion af 

empiri” blive diskuteret om, hvordan disse resultater bruges til at relatere til vores 

løsningsforslag. 

 

Spørgeskemaet blev lagt ud på Facebook i gruppen “Roskilde hjælper hinanden” og har været 

tilgængeligt for besvarelser fra d. 5. maj til den 10. maj 2022. I alt fik vi 57 individuelle svar på 

skemaet i perioden. Disse vurderede vi som værende relevante og valide til brug i vores 

analyse. Analysen vil blive foretaget sådan, at hvert spørgsmål og dets besvarelser vil blive 

analyseret individuelt. Spørgeskemaet er blevet sendt ud og besvaret, inden vi foretog et 

interview med Erik Bech fra Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. Derfor var det tænkt som 

et empirisk udgangspunkt, der kunne bruges til at sammenligne med empirien som vi fik ud af 

interviewet. Disse to typer empiri vil til sidst blive diskuteret i afsnittet “Diskussion”. 

 

Af svarene på spørgeskemaet (bilag 14) kan man se, at den aldersgruppe som vi ud fra 

interviewet med Erik Bech burde fokusere på, er de midaldrende på 46-59 år. Denne gruppe 

står for 36,8% af de samlede svar. Dette giver os en mulighed for at vurdere svarene ud fra Erik 

Bechs vurdering om, at midaldrende er aldersgruppen som er ofre for flest drukneulykker i 

Danmark. En anden grund til også at vurdere svarene som valide og brugbare er, at over 

halvdelen, 57,9% af respondenterne, besøger Roskilde Havn mindst en gang om måneden. 

Dermed har over halvdelen af respondenterne en del kendskab til havnen, idet de besøger den 

så ofte. Grundet meget få tilfælde af drukneulykker på Roskilde Havn vurderede vi, at det 

kunne være fordi folk besøgte havnen i selskab med andre personer. Dette fandt vi også ud af 

var rigtigt, da 73,7% af respondenterne svarede, at de var sammen med mindst én anden 

person på havnen. Derved mindsker denne adfærd, at besøgende på Roskilde Havn vil kunne 

falde i vandet uden at nogen vil opdage det.  

 

Det samme gælder med at den overvejende majoritet, 61,4% af respondenterne, besøger 
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havnen om eftermiddagen mens det er lyst, modsat når det er mørkt om aftenen. Der er det 

kun 24,6% af respondenterne, som besøger havnen på dette tidspunkt af dagen. Dog svarer 

hele 32,1% af respondenterne, at de ikke føler sig mindre trygge på trods af mørke. Denne 

procentdel er forholdsvis stor i forhold til det samlede antal respondenter. Dog er 32,1% ikke 

majoriteten, da der er 44,6% af respondenterne, som rent faktisk føler sig mere trygge ved at 

opholde sig på havnen i dagslys.  

 

I spørgeskemaet bliver der også spurgt ind til, om respondenterne er opmærksomme på det 

redningsudstyr, der er på havnen. Her er det stort set lige fordelt mellem 44,6% der svarer, at 

de lægger mærke til det og 46,4% der ikke gør. Ud fra dette kan man vurdere, at de besøgende 

generelt er hverken mere eller mindre opmærksomme. Da forskellen ikke er større mellem 

disse, vurderer vi at der ikke nødvendigvis er brug for at lave tiltag for at styrke 

opmærksomheden. Med dette menes der opmærksomhed på sikkerhedsudstyr, som vil være til 

rådighed i tilfælde af, at en person falder i vandet. Dog er der en overvejende majoritet, 54,4% 

af respondenterne, som svarer at de er bevidste om korrekt brug af redningsudstyret. Ud fra 

denne empiri vurderer vi derfor, at eventuelt bedre oplysning om brug af redningsudstyr kunne 

være nødvendigt. 

 

Der blev også stillet et hypotetisk scenarie op i et af spørgsmålene, som handlede om de 

besøgende ville være i stand til at yde førstehjælp. Her var der kun en lille overvægt, 56,1% af 

respondenterne, som svarede at de var trænet i førstehjælp. Generelt vurderer vi at dette ikke 

er problematisk, selvom næsten halvdelen, 43,9% af respondenterne, svarede at de ikke kunne 

førstehjælp. Måske kunne dette være en god idé at have mere fokus på, da man aldrig kan 

forudsige, hvornår en drukneulykke opstår. Derfor vil det være optimalt, at alle vidner til en 

ulykke ville kunne hjælpe til med det samme.  

 

I spørgeskemaet bliver respondenterne også spurgt om at give deres holdning til eventuelle 

fremtidige scenarier og tiltag på Roskilde Havn. Blandt andet bliver de spurgt ind til, om der 

under Tour de France og Roskilde Festival i sommeren 2022, burde blive lavet flere tiltag med 
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hensyn til sikkerheden på havnen. Til dette spørgsmål er svarprocenten rimelig lige fordelt 

mellem ja, nej og måske. Derfor vurderer vi, at dette ikke er en problemstilling som vi burde 

undersøge yderligere i dybden. Grunden til dette er, at der ikke er overvejende enighed blandt 

respondenterne om tiltag, der kun ville være tiltænkt begivenhederne til sommer.  

 

Som afsluttende spørgsmål spurgte vi ind til en eventuel implementering af termiske kameraer 

på havnen. Før udarbejdelsen af spørgeskemaet, havde vi netop fundet ud af, at Aalborg Havn 

havde haft stor succes med netop dette tiltag. Vi vurderede dog at dette tiltag ikke ville blive 

nødvendigt for Roskilde Havn, da kun 30,4% af respondenterne svarede, at dette tiltag ville 

kunne styrke sikkerheden på Roskilde Havn. Derimod svarede 50% af respondenterne enten nej 

eller måske til om varmesøgende kameraer ville være et godt tiltag. 

 

Svarene omkring Roskilde Havns sikkerhedsforanstaltninger kan ses som værende mere eller 

mindre lige fordelt. Befolkningen i Roskilde mener generelt ikke, at der mangler nye tiltag på 

Roskilde Havn. Dette hænger muligvis sammen med den lille del af ulykker der forekommer. 

Man kan derfor konkludere, at Roskilde Havn ikke ses som værende i problemzonen for 

drukneulykker, hvis man spørger befolkningen.  
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7. Ekspertinterview med Erik Bech 

Følgende afsnit, vil indeholde en analyse af et interview med Erik Bech, som er ekspert på 

området for forebyggelse af drukneulykker.  

 

I interviewet spørger Andreas først ind til, hvordan Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed 

(RSBV) arbejder med forebyggelse af drukneulykker på daglig basis. Erik fortæller at de generelt 

har et samarbejde med WHO, som er en global sundhedsorganisation, der indsamler rapporter 

fra forskellige lande i verden vedrørende drukneulykker. Erik fortæller også at WHO har stået 

for at definere selve begrebet ”drukneulykker”, da der har været en almen forståelse af, at 

drukneulykker kun kan være fatale. Det er ikke helt rigtigt, hvis man kigger på WHO’s definition. 

Som Erik forklarer, kan en drukneulykke nemlig have 3 udfald; 

 

“Det ene, det er et udkom hvor man overlever uden fysiske mén. Man tager ikke hensyn til 

psykiske mén, men man overlever uden fysiske mén. Man kan også overleve med fysiske mén, 

altså hvor man har nedsat funktionskapacitet, på den ene eller anden måde. Og det tredje 

udkom, det er at personen dør pga. drukneulykken.” (Bilag 15, s. 2). 

 

I interviewet spørger Andreas ind til, på baggrund af vores undersøgelse, om RSBV også har 

fundet frem til, at størstedelen af ulykkerne sker for mænd. Erik bekræfter tesen, og tilføjer at 

fordelingen mellem mænd og kvinder er henholdsvis 80% og 20% med hensyn til fatale 

hændelser. Dette gælder ikke kun i Danmark men også på verdensplan. Der blev også spurgt 

ind til om yngre mænd var majoriteten. Der blev spurgt ind til dette på baggrund af, at vi havde 

læst artikler om ulykkerne og havde fået opfattelsen af, at der primært var tale om yngre 

mænd. Erik afkræfter dog at det er unge mænd, der er størstedelen af druknede. Han fortæller 

i stedet, at det er midaldrende mænd, som er majoriteten af druknede personer.  

 

Erik (Bilag 15) forklarer at grunden til dette kunne være, at: “Mænd er mere risikovillige end 

kvinder generelt er.” (s. 6). En anden forklaring på dette kan omhandle valg af erhverv som Erik 
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fortæller i følgende: “Der er ikke så mange kvindelige fiskere for eksempel, eller kvindelige 

søfolk.” (s. 6). Det vil sige at der ikke så mange kvinder, der arbejder ude på vandet/havet, og 

derfor har en betydelig mindre risiko for at komme ud for en drukneulykke. 

 

Da Andreas spørger ind til hvilken type af drukneulykker, der forekommer hyppigst, forklarer 

Erik at faldulykker er i overvægt af det samlede antal drukneulykker. Erik afkræfter myten om, 

at der er flest som drukner når de bader på stranden. Han forklarer dog at der stadig er ulykker 

på strandene rundt om i Danmark, men hvis man analyserer tallene, så sker de fleste ulykker 

ved at folk falder i vandet. Mange af disse tilfælde sker ved havne. Erik mener derfor, at disse 

faldulykker egentlig burde kunne være undgået med en form for intervention, før ulykken fandt 

sted. Erik forklarer at interventionerne i dag er ved at blive bedre tænkt ind i forebyggelse af 

drukneulykker. Det vil sige at en intervention, for eksempel i form af en fysisk barriere, i dag er 

ved at vinde frem i gadebilledet. Dette sker med henblik på at forhindre at ulykkerne 

overhovedet vil kunne finde sted. Denne nye vinkel på forebyggelse, ser Erik som et 

paradigmeskifte, idet der i mange år har været et fokus på redning, altså når ulykken først er 

sket. 

 

Andreas spørger ind til om denne type forebyggelse også kunne fungere med varmesøgende 

kameraer, i stedet for en fysisk barriere i form af et hegn. Erik mener det kunne være en idé, da 

der i Aalborg, allerede er startet et projekt, hvor man har brugt intelligente kameraer. Formålet 

med disse kameraer er at registrere når folk ved havnen ikke kun falder i, men også går på en 

måde, som virker usikkert. Herefter bliver en politipatrulje sendt ud for at se til de personer, 

som har været tæt på at falde i havnen. Denne løsning ville ifølge Erik også kunne være effektiv 

som forebyggende middel mod drukneulykker. 

 

Som tillæg til spørgsmål vedrørende fysiske barrierer, spørger Andreas ind til om der er 

lovgivning på området vedrørende barriererne, og om RSBV har en indflydelse på denne. Her 

forklarer Erik, at der ikke er den type lovgivning, men mener at der burde være det. Denne 

lovgivning ville gælde i forhold til eventuelt at bygge hegn eller rækværk ved havne i Danmark. 
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Erik forklarer at der i Sverige er lovgivning på netop dette område. Derfor er de svenske 

kommuner tvunget til at skulle sørge for, at der er fysiske barrierer langs vandet på landets 

havne. Hvis vi får denne lovgivning i Danmark, vurderer Erik at dette ville kunne hjælpe en hel 

del med at forebygge faldulykker i de danske havne. 

 

Ud fra denne analyse af det foretagne ekspertinterview, kan man konkludere, at der ud fra Eriks 

udtagelser mangler relevant lovgivning i dag på området for sikkerhedsforanstaltninger på en 

havn i Danmark. Denne lovgivning kunne ifølge Erik være med til at forebygge drukneulykker, 

da størstedelen af drukneulykker sker som en faldulykke. 
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6. Produktdesign / Systemdesign  

 

Ud fra vores analyser og aktørmapping kan vi delvist konkludere, at der ikke findes én enkelt 

teknologi, som helt kan forhindre drukneulykker. Vi har derfor taget udgangspunkt i allerede 

eksisterende systemer og artefakter såsom stiger og kameraer. En havns sikkerhed er baseret 

på grundlaget af flere forskellige foranstaltninger, der fungerer som et system; fremfor mange 

enkelte dele af et system, som fungerer uafhængigt at hinanden. Et havnesystem fungerer ikke, 

hvis der for eksempel ikke er redningskranse til stede i tilfældet af, at en person falder i vandet 

og ikke på egen hånd kan finde vej hen til den nærmeste stige. Men hvordan sætter man alle 

disse forskellige foranstaltninger “rigtigt”, og sikrer den bedst mulige chance for overlevelse? Vi 

tog det her spørgsmål op til overvejelse og prøvede at finde på en mulig løsning. Dette 

mundede ud i vores produktdesign, som skulle hjælpe beslutningstagere i de forskellige 

kommuner med at bedømme og dernæst bestemme, hvordan man sikrer havne bedst. Det 

løsningsforslag vi kom frem til, var et program som viser, hvor de forskellige foranstaltninger og 

teknologier skal placeres på en havn.  

 

I bilag 16 og bilag 17,  kan man se vores løsningsforslag mod drukneulykker, som er baseret på 

Roskilde Havn, da gruppen fysisk har været nede og fortage en feltundersøgelse af havnen. 

Gruppen iagttagede, at der kunne være mere system i sikkerhedsforanstaltningerne for 

området, samt tilføjes nye eller bedre foranstaltninger. 
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Billede 4: Stige ved Roskilde Havn (bilag 2) 

 

På ovenstående billede (bilag 2) ses en stige ved Roskilde Havn. Man kan nærmest ikke få øje på 

den, da det er en relativ tynd stige. Vi lagde også mærke til, at der ikke var så mange stiger som 

vi ellers først havde antaget. For at optimere sikkerheden på havnen og dermed også dets 

system, har vi med vores produktløsning (app i p5.js), lavet nogle forskellige checkbokse i appen 

med hver deres navn. Herunder for eksempel “stiger” og “droner”. Meningen med programmet 

er, at man klikker på de forskellige checkbokse for at få tilføjet nogle cirkler på kortet over den 

havn man aktuelt arbejder med. På nedenstående billede ses et eksempel af et kort over 

Roskilde Havn.  
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Billede 5: Screenshot af første iteration af p5.js appen (bilag 16) 

Ved at trykke på “stiger ”-checkboksen, bliver kortet fyldt med en masse gule cirkler på 

forskellige steder på havnen. Dette er gældende for alle de forskellige checkbokse, dog er 

cirklerne forskellige for de 4 forskellige foranstaltninger. Eksempelvis flyver dronerne over et 

bestemt område, og kameraerne har en kurve ud fra sig, der viser hvor langt de kan se. 

Derudover har cirklerne pile der viser, at disse kameraer kan dreje rundt (dog er det ikke helt 

nøjagtigt). Redningskransene har mindre cirkler end de andre. De forskellige cirkler har også 

forskellige farver, for at indikere hvilke foranstaltninger der er tale om. Efter man har klikket på 

de forskellige checkbokse, er der et budget der ændrer sig, samt en redningsprocent, som vil 

blive vist. Værdien for budgettets og redningsprocentens stigning, er en sætværdi, og ikke 

noget specifikt der kan ændres på, når man benytter sig af programmet (i dette eksempel). 

Altså, at når man for eksempel trykker på “droner”, så stiger budgettet og redningsprocenten 

med en vis værdi, som i det her eksempel altid vil være det samme. Dette er logisk, da man ikke 

kan rykke rundt på de forskellige cirkler.  
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Billede 6:Screenshot af p5.js appen, når alle checkbokse er krydset af. (bilag 17) 

 

Dette produkt har gået igennem flere forskellige iterationer. Første iteration var vores første 

udkast. Vi prøvede her at benytte os af p5.js’ egen checkboks-funktion, men den fungerede ikke 

i praksis, da den ikke fjernede cirklerne igen, når man trykkede på checkboksen to gange. Dette 

var ikke hensigtsmæssigt og var også årsagen til, at vi så bort fra netop denne løsning. En anden 

løsning vi fandt på, var at lave vores egne checkbokse. Dette gjorde, at vi kom ind i vores anden 

iteration, hvor vi tilføjede de forskellige nye checkbokse. Vi havde kun 3 checkbokse i denne 

iteration, da vi endnu ikke var helt afklaret med, hvilke forskellige sikkerhedsforanstaltninger vi 

ville implementere i programmet. I selvsamme iteration tilføjede vi billedet af Roskilde Havn, og 

tilføjede en zoom-funktion, som samlet set skulle fungere som et kort. Det var også i denne 

iteration, at vi tilføjede budgettet og redningsprocenten.  

 

I tredje iteration, som også endte med at blive den sidste, tilføjede vi én til checkboks, og alle 
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cirklerne som skulle komme frem på kortet. Vi fjernede zoom-funktionen, da den ikke 

fungerede i praksis. Da billedet af Roskilde Havn var for stort, var løsningen på dette problem at 

nedskalere billedet.  

 

Det er vigtigt at nævne, at vores program blot er et udkast til, hvordan et endeligt program kan 

se ud. Alt det visuelle og alle funktionerne er udarbejdet således, at deres funktion virker 

principielt og efter den hensigt vi havde, da vi lavede programmet. Vi tænker at programmet 

kan videreudvikles, ved at udføre flere iterationer, da der stadig er mange funktioner man kan 

tilføje til programmet. En af de vigtigere funktioner der kan tilføjes, som er med til at 

programmet kan bruges af beslutningstagere er, at cirklerne skal kunne flytte sig rundt, når 

man trykker på dem og bevæger musen rundt på skærmen. Med dette menes der, at man kan 

hive dem hen på den plads man gerne vil have dem hen på. Redningsprocenten ville derefter 

ændre sig ud fra hvor cirklerne er, og hvor de står i forhold til hinanden. En anden funktion, 

som hænger meget sammen med den foregående er, at man også gerne skulle kunne 

bestemme, hvor mange af de forskellige cirkler, der skal være på kortet. Dermed har man ikke 

kun mulighed for at have den faste mængde, som er en del af den tredje iteration.  

 

En vigtig funktion som også skal tages i betragtning er, at man skal kunne ændre kortet, så det 

ikke bare er Roskilde Havn man arbejder med. Funktionen gør at man kan vælge en havn ud fra, 

hvad man helt konkret har tænkt sig at arbejde med. Man kunne også optimere programmet 

med hensyn til det økonomiske aspekt, således at alt efter hvor mange redningsartefakter der 

er behov for, vil forekomme en anslået værdi, som ville vise sig i budgettet. Dermed vil man 

kunne skabe et samlet overblik over, hvor omkostningstungt det ville være at indføre de 

fornødne tiltag, med henblik på at optimere sikkerheden.  

 

En funktion som er meget vanskelig at arbejde med, er selve redningsprocenten, da det er 

svært at vide hvor stor redningsprocenten vil blive, når man arbejder med disse forskellige 

sikkerhedsforanstaltninger. Der er mange aspekter at kigge på, såsom vejret og en persons 

fysiske samt psykiske tilstand. Alt dette burde vises i redningsprocenten. Det er generelt en 
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svær funktion at arbejde med, når man skal tage disse aspekter med i overvejelserne. Dernæst 

er det også svært at finde tal på, hvor mange der rent faktisk bliver reddet, når de ender i en 

ulykke ved en havn.  

 

Effekter af artefakter i et samlet system 

Da vi har valgt at arbejde indenfor TSA, kan man, som videreudvikling af programmet, tilføje en 

funktion som giver flere valg med hensyn til at mindske utilsigtede effekter. Hvis man for 

eksempel trykker på “stiger” i programmet, vil der komme et vindue frem med flere valg. 

Vinduet anbefaler hvilke stiger man kan tage i brug, ud fra hvilke kriterier man vil arbejde ud 

fra, som derefter ændrer budgettet. På den måde opstår der variationer i udvalget. Dette vil 

være med til at styrke programmets fleksibilitet, da det ikke bare arbejder ud fra de samme 

foranstaltninger, men kommer med forslag til andre og muligvis bedre tiltag.  

 

Man kan i udarbejdelsen af nye iterationer og funktioner kigge på de utilsigtede effekter ved 

brugen af de forskellige sikkerhedsforanstaltninger. Da utilsigtede effekter helst skal 

formindskes så meget som muligt, kan man kigge på disse effekter i takt med, at man benytter 

programmet. Man kan tilføje yderligere på funktionen omkring de forskellige typer 

foranstaltninger. Meningen med funktionen er, at der kommer et vindue frem om, hvilke slags 

effekter disse kan have, hvorefter man kan vurdere hvorvidt disse effekter har en positiv eller 

negativ værdi. I sammenhæng med dette, kan funktionen også fortælle hvordan den, i samspil 

med de andre foranstaltninger, vil komme til at fungere. For eksempel hvis man i udarbejdelsen 

af et nyt havnesystem tilføjer eller fravælger en stige, vil et vindue dukke op, som fortæller kort 

om hvilke effekter valget har på de omkringliggende foranstaltninger.  

 

Hvis man fjerner én stige et sted, så mangler der noget sikkerhed, og derfor opstår der en 

utilsigtet effekt. Funktionen kommer ikke kun til at fortælle om diverse effekter på systemet, 

men den viser også, at det er et komplekst system man arbejder med. Funktionen kommer til at 

vise, at alle de forskellige foranstaltninger har et samspil og fungerer sammen med hinanden, 
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og ikke uafhængigt at hinanden. En utilsigtet effekt der kunne komme frem, når man vælger en 

stige af aluminium, kunne være at stigerne er svære at se når der er en lav sigtbarhed. Derfor 

kan programmet foreslå en ny slags stige, såsom Port Safety’s ”Lifeladder”, som er meget synlig 

uanset vejret og sigtbarheden. Dernæst er det op til de forskellige beslutningstagere, hvordan 

de vil udarbejde systemet. I sidste ende vil det være et system, som har nogle indlejrede 

utilsigtede effekter, som selv programmet ikke ville kunne tage højde for. Dog er formålet med 

funktionen at formindske utilsigtede effekter, og derfor kun beholde de tilsigtede effekter, 

nemlig sikkerhed. 

 

Brugerrejse 1 

Roskilde kommune har fået et problem. En person er faldet i havnen og er omkommet. Der 

bliver derfor snakket om at opføre nye sikkerhedsforanstaltninger, men personerne som står 

for at indføre disse tiltag, ved ikke rigtig hvordan man i praksis skal gøre dette. Hvor skal 

foranstaltningerne opstilles? Hvor mange skal der være? Hvad skal budgettet være? Dette 

virker til at være de største problemer, da ingen af disse “nye” tiltag virker til at fungere. Der 

bliver snakket i timevis uden fremgang, indtil en person nævner et program han har set et sted. 

Et program der kan bruges af beslutningstagere, som skal sørge for, at de store problemer ikke 

pludselig bliver større. Beslutningstagerne i lokalet vælger at starte programmet op og rode lidt 

rundt med det. De bruger programmet til at komme med forskellige forslag om, hvor de nye 

foranstaltninger skal stå henne. De virker begejstrede, da de også kan bruge programmet til at 

se, hvor stort et budget de faktisk bruger på foranstaltningerne. Programmet kommer med 

forslag til, hvilke slags foranstaltninger de skal arbejde med. Dette kan blandt andet være 

almindelige stiger af aluminium, eller mere moderne stiger, som man nemmere kan se fra 

vandet og som kan lyse en person op. 

 

Prisen på disse foranstaltninger ændrer sig nemlig også i programmet, så beslutningstagere kan 

finde de bedste foranstaltninger, der på samme tid holder sig inden for budgettet. 

Beslutningstagerne sidder i noget tid med programmet, og kommer op med nye 
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havnesystemer. Da de fandt frem til det helt rigtige system til Roskilde Havn, prøvede de også 

at gøre det samme med andre havne. De skriver rundt til andre kommuner og prøver at få dem 

til at benytte sig af programmet, da det virker som det skal, og kan være med til at forhindre 

fremtidige drukneulykker. De videregiver programmet, da målet med at forebygge og forhindre 

drukneulykker, ikke længere bare handler om Roskilde Havn, men alle de danske havne.  

 

Roskilde Havns nye sikkerhedstiltag er senere hen blevet besluttet, med budget og en 

hypotetisk redningsprocent, som de har siddet og regnet lidt på. Alle beslutningstagerne sidder 

nu og er begejstrede over, at de forhåbentlig kan være med til at redde mennesker i og omkring 

Roskilde fremover. De går derfor allerede i gang med at få indført disse 

sikkerhedsforanstaltninger. Men det er her det rigtige arbejde begynder for dem. Programmet 

er nemlig kun et hypotetisk redskab, som ikke tager højde for alt det bagvedliggende, såsom 

dronepiloter, der skal have en uddannelse inden for droneflyvning. Droner er nemlig også en af 

de slags foranstaltninger, som kan tilføjes til programmet. Efter nogle måneders hårdt arbejde 

er de nye tiltag indarbejdet i Roskilde Havns fundament. Det nye system burde gerne være med 

til at forebygge eller helt fjerne drukneulykker i Roskilde Havn. 

 

Brugerrejse 2 

Året før Roskilde Havn fik indført det nye sikkerhedsprogram, fik de et stort problem med 

sikkerheden. Op til Roskilde Festival og Tour de France er der sket en drukneulykke i havnen. 

Der ligger derfor et stort pres på beslutningstagerne i Roskilde Kommune. De føler at de er 

tvunget til at indføre nye havnetiltag som nye stiger og redningskranse. Roskilde Kommunes 

beslutningstagere har deres egen måde at gøre tingene på, så de afviser med det samme at 

indføre andre tiltag, end dem der på nuværende tidspunkt er indført. De begrunder denne 

holdning med argumentet om, at det ville virke mere forvirrende end gavnligt for dem. Så de 

sætter sig i et lokale og diskuterer nye tiltag. Alt dette skal indføres uden at budgettet bliver 

overskredet, da de allerede har fået at vide, hvor højt budgettet må være. De føler ikke rigtig, at 

de kan komme på nogle nye tiltag, som faktisk ville forebygge noget som helst. De føler, at alle 
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de tiltag de kommer op med, allerede er der i forvejen. De mener derfor ikke at der burde gøres 

noget nyt, da systemet ”burde virke”. Dette begrunder de med, at de allerede i for vejen følger 

diverse nuværende guidelines og regler omkring havnesikkerhed.  

 

I sidste ende vælger de at indføre nogle nye stiger og redningskranse, af samme slags som de 

foregående. Efter et par ugers arbejde er de nye stiger og redningskranse sat op, og 

tidsmæssigt passer det perfekt, da festivalen og Tour de France er lige om hjørnet. Der vil 

derfor være mange turister og lignende i Roskilde By og på Roskilde Havn. 

 

2. juli starter 1. etape af Tour de France i Roskilde. Samtidig er alle festivaldeltagerne på vej 

hjem fra Roskilde, da festivalen slutter samme dag. Havnen er godt proppet, og det værste der 

kunne ske, sker. En lille dreng falder i vandet, og slog sig på vej ned, så han ikke er ved 

bevidsthed. Der er jubel og snakken på havnen, så ingen lægger mærke til at han er faldet i. 

Omkring 20 minutter efter, hvor drengen har ligget med hovedet ned i vandet, er der en person 

der lægger mærke til ham. En person hopper ned efter ham og personen får ham op, men han 

er desværre ikke til at redde.  

 

Hvis projektgruppens sikkerhedsprogram var blevet opfundet på det her tidspunkt, kunne der 

måske have været sat radikalt anderledes sikkerhedsforanstaltninger op, også af en type som 

ikke var blevet tænkt over eller brugt før. Dette kunne have været varmesøgende kameraer 

eller droner, som muligvis kunne have været med til at redde drengens liv. Dette ville dog aldrig 

kunne vides med sikkerhed, da man ikke havde muligheden på dette tidspunkt. 
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Diskussion 

Følgende afsnit vil blandt andet indeholde en diskussion af empirien, som har været indsamlet 

til denne projektrapport. Afsnittet ville desuden komme omkring, hvordan vi har valgt til og fra 

med hensyn til hvilke typer empiri vi har indsamlet. Der ville også blive argumenteret for, 

hvordan vi eventuelt kunne have udvidet kvantiteten af indsamlede data, samt styrket 

kvaliteten af empirien yderligere. Der ville også blive diskuteret hvordan den kvalitative og 

kvantitative empiri forholder sig til hinanden, for at kunne validere vores vidensgrundlag. Som 

med diskussionen af empirien i dette projekt, ville der også i dette afsnit, blive argumenteret 

for til- og fravalg af relevant teori for projektet. 

Empiri og metode 

Mange af rapportens elementer er hypotetiske. Vi kunne have gået i dybden med én case; 

enten profil eller havn. Men det har vist sig at være vanskeligere at grave frem til 

succeshistorierne, end vi havde regnet med. Altså, hvor de forulykkede blev reddet. Vores 

problemstilling er ligeledes meget kompleks. Vi skulle måske have gået mere specifikt til værks. 

Men ud fra et TSA-synspunkt har vi formået at beskrive det komplekse system, så langt det 

kunne lade sige gøre, med den tid og de midler vi har haft til rådighed.  

 

Økonomisk forsvarlighed 

Dette afsnit er en forlængelse af teoriafsnittet omkring infrarøde- og varmesøgende kameraer 

og heri ville der blive foretaget en diskussion af netop denne type foranstaltninger.  

 

I Aarhus er der blevet brugt et tocifret millionbeløb på at redde de relativt få, der potentielt 

ville have druknet. Det kan muligvis blive set som økonomisk uansvarligt (Lyck, 2022).  

Spørgsmålet om et menneskelivs værdi er blevet taget op i Aalborg, i takt med indførelsen af 

nye infrarøde kameraer. TV2 Østjylland har spurgt aarhusianerne om, hvorvidt de mente at det 

var den rette måde at bruge så mange penge på. Meningerne var delte mellem beboerne. De 

hælder dog mest til, at man ikke burde snakke om, hvorvidt det er økonomisk ansvarligt eller ej 
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at sætte kameraerne op. En af de interviewede mener at: “Det er svært at gøre op i penge, når 

det forhåbentlig kan redde menneskeliv.” (Lyck, 2022). Men det er dog ikke alle, der deler 

samme holdning. En anden person mener, at det ikke burde være nødvendigt med både et 

hegn om havnen og infrarøde kameraer: “Jeg ved ikke om det er nødvendigt at bruge så meget. 

Hvis man sætter et hegn op, er det så også nødvendigt at sætte et kamera op?” (Lyck, 2022). 

Meningerne er delte, men dog skal det siges, at de alle mener, det er på tide, at der bliver sat 

fokus på det, og at der endelig bliver gjort noget ved problemstillingen (Lyck, 2022). 

Hegn er en anden foranstaltning, som har en problematik omkring den økonomiske side. 

Mange borgere i Aarhus mener, at det er en god ide med havn. Men på den anden side, er der 

mange der mener, at det enten ingen effekt har eller, at det er grimt (Willumsen, 2022).  

 

Generelt er diskussionen om økonomisk forsvarlighed en vigtig diskussion. Der er 2 sider af 

sagen; for og i mod. Men er der overhovedet en grænse for økonomisk forsvarlighed, når man 

snakker om menneskeliv? Generelt er tesen, at: “menneskeliv er uvurderlige”, men alligevel er 

der en tilbageholdenhed i forhold til at diskutere nye tiltag, som muligvis ville kunne være med 

til at redde menneskeliv. Denne diskussion vil dog aldrig kunne have et endegyldigt svar, da det 

er paradoksalt. Er et menneskeliv uvurderligt, eller er det måske ikke så uvurderligt alligevel?  

 

Kvantitativ vs. kvalitativ tilgang til Pathways 

I stedet for at have brugt vores Pathway på den måde som vi gjorde, i forhold til at analysere 

profilerne, kunne vi med fordel have haft en anden tilgang. Vi kunne måske i stedet have taget 

hver enkelt druknehændelse fra den udarbejdede data fra RSBV og analyseret dem ud fra vores 

Pathway. Ved at analysere hvert eksempel, fremfor “kun” at analysere de tre profiler, kunne 

vores endelige resultat have givet mangle flere udfald. Dette vil være med henblik på hvilke 

sikkerhedsforanstaltninger, der kunne have været afgørende i de enkelte druknetilfælde. 

Dermed ville vi kunne have haft en række tilfælde, hvor eksempelvis droner ville have haft 

størst betydning baseret på lige netop det specifikke eksempel.         
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Anomalier 

Roskilde Havn 

Roskilde Havn er i sig selv en anomali med hensyn til vores problemstilling. Baggrunden for 

opgaven er nemlig, at drukneulykker er et stigende problem. Men når man kigger på Roskilde 

Havns data kan man se, at drukneulykkerne er nede på et minimalt niveau. Vi har dog taget i 

betragtning, at det ikke er et stort system, som havnen arbejder med. Af 

sikkerhedsforanstaltninger har havnen heller ikke noget, som er nyt eller smart. Alligevel er det 

de færreste som faktisk drukner i Roskilde Havn. 

 

Profiler og pathways 

I udarbejdelsen af vores data fra RSBV opstod der nogle anormaliteter. Ud fra vores profiler kan 

man se nogle af disse anomalier, som personen, der sad fast i en stige og druknede. Problemet 

her er, at disse er svære at redde. Hvis man opstiller en ny profil, som er baseret på 

anomalierne, ville vores pathway ikke kunne bruges. Samtidig med det, er anomalierne så 

forskellige, at det generelt vil være svært at bygge en profil på baggrund af dem. Men selvom 

det er svært at redde disse anomalier, så er det ikke umuligt. Dette hænger sammen med, at de 

er så forskellige som de er. En anomali kunne være en person som kører deres bil i havnen, og 

derefter ikke ville kunne komme ud. Her ville pathway-analysen ikke kunne bruges. De allerede 

eksisterende sikkerhedsforanstaltninger er her heller ikke egnet til at redde disse personer, da 

de er ude for normalen, og dermed er en anomali.  
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Konklusion 

Vi kan konkludere at havnen er et komplekst system, hvori der mange aktører. Roskilde Havn 

har haft succes med deres forebyggelse af drukneulykker. Men det har mange andre ikke. For at 

kunne gøre en forskel, skal der en samling af lovgivning, udvikling og implementering til.  

Erik Bech har også understøttet vores dataanalyse, ved at påpege den gennemsnitlige profil, for 

druknede personer, som værende midaldrende mænd. 

Vi mener derfor at vores produkt kunne være én del af en større indsats, i forhold forebyggelse 

og implementering. 
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