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FORORD

Fem pejlemærker for en bedre fremtid
Teknik og Miljø skaber rammerne for livet i Aarhus. Vi ønsker at understøtte et attraktivt
og bæredygtigt Aarhus som en god by for alle.
Det er borgerne og virksomhederne, der skaber livet og fremdriften. Et stærkt og målrettet Teknik og Miljø sikrer, at den virkelyst og kreativitet, der findes i vores kommune,
bliver understøttet og hjulpet, så vi står endnu stærkere, bedre og mere attraktiv for
omverdenen i fremtiden.
Det kræver fokus og konkrete løfter om forandring, hvis vi som offentlig forvaltning skal
være en proaktiv medspiller i den udvikling. Vi ønsker tilmed at være blandt byens bedste arbejdspladser, mens vi gør det.
Inden for rammerne af vores mission og vision sætter vi derfor nu ind på at forfølge fem
politiske pejlemærker, som vi vil arbejde efter. De fem områder kan du læse mere om
her. Både hvilke politiske mål vi vil følge, hvordan vi vil nå dem, og hvordan vi vil holde
øje med vores fremskridt.
Teknik og Miljø er meget mere end de indsatser og mål, vi beskriver her. Vores pejlemærker står således oven på et stærkt fundament af godt 1.300 medarbejderes daglige
virkelyst, professionalisme og faglighed.
Fra foråret 2019 vil størstedelen af Teknik og Miljø være samlet i vores nye kontordomicil i Gellerup. Med sin åbenhed og imødekommenhed understøtter kontorhuset vores
ønske om at være en attraktiv arbejdsplads, en åben og kommunikerende organisation
såvel som et ønske om at være effektive i vores opgaveløsning.
God læselyst

Bünyamin Simsek
Rådmand

Henrik Seiding
Direktør
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BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

Grundlaget for Teknik og Miljøs daglige arbejde er ”Aarhus-fortællingen” og de fem
mål, som Aarhus Byråd arbejder ud fra. Aarhus-fortællingen tager sit udgangspunkt
i byens rolle som det kulturelle og erhvervsmæssige kraftcenter i Vestdanmark, der
kombinerer vækst med en grøn og bæredygtig by.
Aarhus Kommune er som center i den østjyske byregion sammen med hovedstadsregionen den betydeligste vækstdriver for Danmark. Aarhus skal til stadighed være parat til
at lægge jord til nye virksomheder og flere arbejdspladser. Med knap en million indbyggere og en halv million arbejdspladser har den østjyske byregion både kritisk masse og
potentiale, som skal udnyttes til at øge den nationale og internationale gennemslagskraft og konkurrenceevne.

En by i vækst og
med et stærkt
erhvervsliv

En bæredygtig by
med gode by- og
lokalmiljøer

En by med brug
for alle

En by med
fællesskab og
medborgerskab

Aarhusmål

En by, hvor alle er
sunde og trives

AARHUSMÅL
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Aarhusmålene er de fem konkrete mål,
som Byrådet arbejder ud fra under overskriften ”En god by for alle”. Der bliver
løbende lavet målinger af, hvordan Aarhus
lever op til målene. Gennem vores mange
aktiviteter, projekter, driftsopgaver mv. i
Teknik og Miljø, bidrager vi aktivt til indfrielsen af Aarhusmålene.

Hvert år bliver vi omtrent 5.000 flere aarhusianere, ligesom der årligt skabes 2.000 nye
arbejdspladser i vores kommune. I 2050 siger prognoserne, at vi vil være 110.000 flere
indbyggere, end vi er i dag, svarende til 450.000 aarhusianere.
Vores vækst giver muligheder, og den giver udfordringer. Vi skal skabe plads til flere boliger, virksomheder og institutioner, sikre aarhusianerne fortsat stabil forsyning af grøn
varme og strøm, håndtere væsentligt større mængder affald, bygge kilometervis ny vej
og sikre attraktive rekreative områder for alle.
Når Teknik og Miljø lykkes med vores arbejde, bidrager vi til at indfri Aarhus-målene, ligesom vi understøtter FN’s 17 verdensmål. Det gør vi ved at skabe en by, der er i vækst,
med et stærkt erhvervsliv, en bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer, en by med
fællesskab og medborgerskab og en by med sundhed og trivsel.

PARTNERSKABER
FOR HANDLING

Verdensmål

Verdens lande vedtog i 2015 i FN de 17
verdensmål som en væsentlig, fælles
referenceramme for bæredygtig udvikling
– økonomisk såvel socialt og som miljømæssigt. Verdensmålene gælder for alle
verdens lande, og selvom vi i Teknik og
Miljø tager udgangspunkt i det lokale, er
udsynet, perspektivet og effekterne også
globale.

FN’s VERDENSMÅL
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Vi når ikke vores mål for Aarhus alene. Vi har brug for stærke partnerskaber - med borgerne, byudviklerne, fællesrådene, erhvervslivet og med andre myndigheder. Partnerskaber og samarbejde gør os klogere og giver værdifulde indsigter, så vi bedre tænker i
helheder og leverer de rigtige løsninger for alle.
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Det er disse helt grundlæggende rammer, der danner udgangspunkt for vores arbejde
med de fem politiske pejlemærker. Pejlemærkerne præsenteres på de følgende sider.
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VI ER TIL FOR BORGERE OG VIRKSOMHEDER
Teknik og Miljø er til for borgerne og virksomhederne, og vi ønsker at behandle
borgerne og virksomhederne med imødekommenhed, respekt og interesse. Vi
er opmærksomme på, om vi leverer den service og den hjælpsomhed, som borgerne og virksomhederne skal kunne forvente.
Vi vil være dem, som ikke bare siger nej, når borgernes ønsker ligger udenfor
de givne rammer. Teknik og Miljø vil som myndighed være en partner for borgere og virksomheder i Aarhus, der er med til at finde ud af, hvordan den private
virkelyst kan guides på rette vej, så den bliver til noget i virkelighedens Aarhus.
Vi inviterer til, at borgerne og virksomhederne er med til at forme udviklingen.
Teknik og Miljø vil bane vejen. Derfor skal sagsbehandlingstiden ligge under
gennemsnittet på landsplan på vores store sagsområder. Det vil vi blandt andet
sikre ved at udvikle digitale kommunikationsplatforme, der gør aarhusianerne i
stand til at løse flere opgaver selv og på deres egne præmisser.
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MÅLSÆTNINGER FREM MOD 2021
Teknik og Miljøs fokus på at fremme serviceorientering i organisationen skal bidrage til
at indfri følgende målsætninger:
SAGSBEHANDLINGSTIDER. Vores sagsbehandlingstider på vores større sagsområder ligger under landsgennemsnittet i 2021.
BRUGERTILFREDSHED. Brugertilfredsheden ved mødet med os på de enkelte områder ligger på mindst 80 % tilfredshed i 2021.
KANALSTRATEGI 3.0. På baggrund af en baseline for selvbetjeningsgraden etableret i
2019 sættes et ambitiøst mål for 2021, som herefter realiseres via en ny digital kanalstrategi.
MEDBORGERSKAB OG SAMSKABELSE. I den årlige temperaturmåling af Aarhusmålet ”medborgerskab” vil indekset for rettidig borgerinddragelse i perioden stige fra
2018-niveau.

INDSATSER
Nedenfor præsenteres en række væsentlige indsatser i perioden 2019-2021, som skal
bidrage til, at vi lykkes med vores målsætninger.
SAGSBEHANDLINGSTIDER
Konkurrencedygtige sagsbehandlingstider
Vi opstiller i 2019 servicemål for Teknik og Miljøs ydelser, hvor medarbejderne er i kontakt med borgere og virksomheder. Disse servicemål holder vi fremadrettet os selv op
på kvartalsvist – over for borgere og virksomheder.
Smidige overgange og forenkling
Vi igangsætter i 2019 flere tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Vi laver en
kortlægning af, hvorledes sagsbehandlingstiderne i de enkelte afdelinger nedbringes
med særligt fokus på sagsoverdragelser. Vi arbejder desuden, baseret på andre kommuners erfaringer, med udvikling af en forenklet sagsbehandling, da antallet af kontakter angående en sag har stor betydning for, hvor nemt sagsbehandlingen opfattes.
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BRUGERTILFREDSHED
Brug af borgernes vurdering af vores service
Vi gennemfører fra 2019 en årlig servicekulturanalyse blandt de borgere og virksomheder,
som har været i kontakt med Teknik og Miljø. Analysen søges gennemført parallelt med
sammenlignelige kommuner for at have et tværkommunalt sammenligningsgrundlag.
Resultaterne offentliggøres og bruges som afsæt for at forbedre vores service.
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Styrket servicekultur og nye partnerskaber
Teknik og Miljø arbejder frem mod 2021 målrettet med servicekulturen. Vi arbejder med
forskellige temaer lige fra kommunikation, tilgængelighed, betjening, kompetence, engagement, sparring, vejledning mv. I dette forløb ser vi på telefonbetjeningen i Teknik og
Miljø som et selvstændigt fokusområde. Vi arbejder parallelt på at styrke dialogen med
virksomheder og udviklere i kommunen.
KANALSTRATEGI 3.0
Tidssvarende service på de rigtige platforme
Teknik og Miljø udarbejder i 2019 en kanalstrategi 3.0, der skal gøre det lettere for
borgere og virksomheder at betjene sig selv og dermed øge serviceoplevelsen af vores
ydelser. Fokus er på digitalisering og mere smidige processer.
MEDBORGERSKAB OG SAMSKABELSE
Smag på Aarhus
Vi arbejder i 2019 til 2021 aktivt med borger- og brugerinvolvering i Smag på Aarhus.
Vi skaber rammerne for, at borgerne selv kan skabe og påvirke deres nære omgivelser
med træer, buske og planter, der er fulde af smag. Samtidig bliver den spiselige natur
formidlet, så flere af kommunens borgere opdager det mangfoldige spisekammer, naturen i Aarhus byder på.
Lokal forankring og tidlig borgerinddragelse
Vi har frem mod 2021 fokus på tidlig inddragelse og udvikling af redskaber til dialogen
med borgerne og virksomhederne om byens udvikling. Vi afprøver i perioden nye metoder for samskabelse og samarbejdsformer, herunder en ny høringsplatform.
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GODE LOKALSAMFUND SOM RAMME FOR DET GODE LIV
Lokalsamfundet er der, hvor den enkelte borgers hverdag skal gå op. Det er her,
den enkelte bruger mest tid, og det er her, vi skal sikre, at livet leves godt. Både
i den tætte by og i de omkringliggende bysamfund.
Lokalsamfundet skal fungere. Vi skal kunne handle, vi skal kunne få børnene
passet og finde en egnet skole, så vi også har tid til at hente og bringe. Vi skal
også have adgang til et aktivt fritidsliv. Der skal være mulighed for at blive ældre i trygge rammer. Og vi skal indrette os, så vi minimerer vores transportbehov.
Det gode lokalsamfund er forskelligt, alt efter om det er den travle by eller
det roligere opland. Fælles for dem er, at lokalsamfundet danner grundlag for
dagligdagen. Boligudbuddet skal være alsidigt med plads til mangfoldighed. Der
skal være adgang til rekreative områder og byrum, der er gode at opholde sig
i, og som er lette at kalde for hjem. Vi skal have mere grønt i byen. Vi skal have
flere træer i gaderne, og vi skal være bedre til at få det blå element til at blive
synligt, når vi kan.
Samtidig skal vi tænke klimasikring ind i udviklingen. På den måde bliver vi
forberedte på højere vandstand i havene og mere ekstremregn i haverne mange
år frem i tiden, samtidigt med at vi skaber nye boligområder med grønne rekreative arealer til glæde for aarhusianerne.
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MÅLSÆTNINGER FREM MOD 2021
Teknik og Miljøs arbejde med at skabe gode lokalsamfund skal bidrage til at indfri følgende målsætninger:
LAND OG BY I BALANCE. I temperaturmålingen af aarhusmålet ”Aarhus er en god by
for alle” skal forskellene mellem forskellige geografiske områder reduceres i forhold
til resultatet i 2018, hvor borgere bosat i Aarhus Midtby scorede højest, og borgere
bosat længst væk fra centrum scorede lavest.
EN DEL AF HELHEDEN. I temperaturmålingen af aarhusmålet ”Aarhus er en god by
for alle” skal andelen af borgere, der synes, at Aarhus er en god by, øges til 80 fra
2020.
GRØNT AFTRYK. I temperaturmålingen af aarhusianernes holdning til, hvad der gør
Aarhus til en god by at leve i, skal byens natur og grønne områder vurderes som et af
de to vigtigste parametre.
KONSEKVENT KLIMASIKRING. Alle byudviklingsprojekter og væsentlig kritisk infrastruktur klimatilpasses. Dermed forebygges materielle skader på veje, bygninger
mv., og kommunen, borgerne og virksomhederne afløftes betydelige omkostninger til
genetablering efter klimahændelser.

INDSATSER

Nedenfor præsenteres en række væsentlige indsatser i perioden 2019-2021, som skal
sikre, at vi lykkes med vores målsætninger.
LAND OG BY I BALANCE
Attraktive fritliggende bysamfund
Vi udarbejder i 2019 en temaplan for nye byudviklingsarealer, ligesom vi i 2019 og 2020
vil lave helhedsplanlægning for fritliggende bysamfund. Dette sikrer varierede boligtyper i alle bysamfund.
Tilbud om velfærdstilbud som en central del af byudviklingen
Vi reviderer den nuværende jordkøbs- og jordsalgsstrategi i løbet af 2019. Tiltaget bidrager til at sikre bedre planlægning for og finansiering til arealer til de fritidsfaciliteter og
andre offentlige velfærdsfunktioner, som skoler, institutioner, ældreboliger mv., som en
voksende by kræver.
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Bedre udnyttelse af erhvervsarealer
Frem mod 2021 arbejder vi på en temaplan for erhvervsarealer, og alle erhvervsarealer
i kommunen gennemgås for at sikre plads og omstillingsmuligheder for nuværende og
nye virksomheder. Der skabes plads til cirka 2.000 nye arbejdspladser om året – inden
for alle dele af arbejdsmarkedet, det vil sige inden for produktion, transport, service m.m.
EN DEL AF HELHEDEN
Ren By
Teknik og Miljø udarbejder i 2019 en fælles handlingsplan på tværs af forskellige private
og offentlige aktører, der gentænker nuværende indsatser for en ren by. Handlingsplanen
styrker indsatsen for en renere by – og styrker “ren by”-partnerskaberne mellem myndighed, private aktører og civilsamfund.
Almene boliger bidrager til social balance
Teknik og Miljø udarbejder i 2020 en plan for en bedre fordeling af almene boliger i kommunen. Almene boliger planlægges klogt, så de understøtter den sociale balance i hele
kommunen. Samtidig stiller vi krav til bæredygtighed, kvalitet, begrønning mv., så nye
almene boliger bidrager positivt til det bysamfund, de er en del af.
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Ressourcestærke beboere i udsatte boligområder
Vi arbejder frem mod 2020 aktivt med beboersammensætningen i de udsatte boligområder med fysisk omdannelse af Viby Syd, Gellerupparken, Toveshøj og Bispehaven. Det
gør vi for at skabe grundlaget for nye bæredygtige og mangfoldige byområder.
GRØNT AFTRYK
En grønnere by med mere blåt
For at øge omfanget og kvaliteten af samt aktiviteterne i byens grønne rum arbejder vi
frem mod 2021 på en overordnet blå-grøn struktur for hele kommunen. Den vil omfatte
eksisterende og nye grønne områder samt grønne koblinger herimellem. Den blå-grønne struktur tænkes sammen med vandets strømningsveje.
10.000 nye træer
Teknik og Miljø planter 10.000 træer frem mod 2025 – i samarbejde med aarhusianerne.
Træerne gør Aarhus til et endnu smukkere sted at bo og bidrager samtidig til at forebygge stigende temperaturer, håndtere større mængder regnvand og forbedre vilkår
for dyre- og planteliv. Vi vil frem mod 2021 inddrage aarhusianerne i både placering og
medfinansiering af træerne.
Mere og mangfoldig skov
Frem mod 2021 vil vi udnytte egen og opkøbe ny jord for at skabe et sammenhængende
skov- og naturområde ved True og Geding-Kasted. Vi rejser mere skov for at sikre rent
grundvand, biodiversitet, friluftsliv og rekreative tilbud, klimatilpasning og CO2-optag,
vandløbskvalitet og folkesundhed. Målet er 8.000 ha skov i 2030.
KONSEKVENT KLIMASIKRING
Rettidig klimatilpasning
I 2019 præsenterer Teknik og Miljø en ny klimaindsatsplan. Ved at være på forkant med
konsekvenserne af klimaændringerne, herunder fremtidige oversvømmelsesrisici, minimerer vi tab af samfundsmæssige værdier og beskytter vitale dele af kommunen. Det
sker via synergier med anlægsarbejder, hvor der samtidig skabes blå-grønne byrum, og
ved konkrete investeringer med høj nytteværdi.
Nye multifunktionelle, grønne byrum
Vi skaber frem mod 2021 nye multifunktionelle grønne byrum – i form af to nye byparker
og via begrønning og klimasikring af veje og pladser. De to nye byparker ved Eskelund
og omkring Marselisborg Centret giver mulighed for både rekreation og aktivitet.
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FREMKOMMELIGHED FOR ALLE
God mobilitet er vigtig for indbyggerne i Aarhus, så de let kan komme frem
til de daglige gøremål. Og det er vigtigt, at de kan vælge de transportformer,
som passer bedst ind i deres dagligdag. Aarhusianerne skal kunne komme
frem i bil, bruge kollektiv trafik, og de skal kunne færdes sikkert og sundt på
cykel og til fods. Lige meget hvor de bor.
Vi ser ind i en fremtid, hvor der kommer 110.000 flere borgere i Aarhus over
de næste tredive år. Udformning af vores infrastruktur og mobilitetssystem
skal følge med den udvikling. Det kræver en klar vision og målrettede indsatser allerede nu. Vi skal forberede os på store forandringer i transportsektoren med større brug af smarte teknologier og selvkørende transportmidler.
Rejsetiden på ringvejene må ikke øges, fremkommeligheden uden for byen
skal fastholdes, og det skal være let at komme til Aarhus fra resten af Danmark. Det kollektive trafiktilbud skal styrkes, så flere kan vælge at bruge det
som alternativ til bil. Midtbyen skal være tilgængelig i bil, men for at få pladsen til at slå til skal det gøres bekvemt at bruge kollektiv trafik, cykel og at
færdes til fods.
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MÅLSÆTNINGER FREM MOD 2021
Teknik og Miljøs arbejde med at skabe fremkommelighed for alle skal bidrage til at indfri følgende målsætninger:
LET TIL ARBEJDE. Vi ønsker at skabe forbedrede transportmuligheder til og fra
arbejde målt som antallet af arbejdspladser, som kan nås hjemmefra på maksimalt
30 minutter med henholdsvis kollektiv trafik og i bil.
BEDRE FREMKOMMELIGHED PÅ VEJNETTET. Fremkommeligheden på det overordnede vejnet målt som rejsetid på indfaldsveje samt ringvejssystemet, skal fastholdes
eller reduceres for alle transportformer i forhold til 2017-niveauet.
PARKERING I MIDTBYEN. Bedre tilgængelighed til parkeringspladser i Midtbyen.
Målet er at etablere parkeringsmuligheder, således at vi fastholder Midtbyens antal
af parkeringspladser i forhold til trafikudviklingen. Brugen af parkeringsanlæg i
Midtbyen øges i forhold til 2017-niveauet.

INDSATSER
Teknik og Miljø bidrager på en række måder til at sikre den fremtidige mobilitet. En lang
række virkemidler skal bringes i anvendelse, herunder planlægning, der kobler byudvikling og mobilitet, udvidelse af kapacitet, optimering af den eksisterende kapacitet
samt tiltag, der giver større fleksibilitet i transportmiddelvalg.
Nedenfor præsenteres en række væsentlige indsatser i perioden 2019-2021, som skal
sikre, at vi lykkes med vores målsætninger.
LET TIL ARBEJDE OG BEDRE FREMKOMMELIGHED PÅ VEJNETTET
Ny mobilitetsstrategi
Vi lancerer i 2019 en ny overordnet og langsigtet ramme for indsatsen på mobilitetsområdet frem mod 2050. Strategien fastlægger de overordnede målsætninger for området
og giver et bud på fremtidige løsningsmuligheder med udgangspunkt i de eksisterende
udfordringer, rejsestrømme m.m. Mobilitetsstrategien indeholder tiltag på området,
som skal løfte fremkommeligheden i de kommende år.
Styrkede forbindelser mellem lokalsamfundene
Teknik og Miljø gennemfører i 2020 en analyse og konkrete tiltag for at styrke de interne
forbindelser og sammenhænge mellem oplandsbyerne. Initiativet gennemføres under
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hensyntagen til, at en række gennemfartsveje fungerer som overordnede trafikveje og
spiller dermed en væsentlig rolle som forbindelser til og fra Aarhus.
Fremtidssikret strategisk vejinfrastruktur
Vejinfrastrukturen udgør rygraden i Aarhus’ mobilitetssystem. Vi vil med en række initiativer frem mod 2021 bidrage til at styrke og fremtidssikre denne: projektering og anlæg af en udvidelse af Viborgvej, projektering og anlæg af Bering-Beder vejen, afklaring
af anlægsprincipper, finansiering og projektering af tunnel under Marselis Boulevard,
færdiggørelse af projekt om Ringgadens udvidelse omkring Søren Frischs Vej. Herunder
gå i tæt dialog med Staten med henblik på at sikre bedre opkobling til motorvejssystemet.
Letbanens etape 2
Teknik og Miljø bidrager frem mod 2020 med projektudvikling og VVM med henblik på
at fastlægge forløb og konstruktionsprincip for et højklasset kollektivt system til Bra-
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brand, Hinnerup og på Aarhus Ø.
Sammenhængende og sikker cykelby
Byrådet har afsat 84 mio. kr. til udmøntning af cykelhandlingsplanens initiativer frem
mod 2021. De konkrete initiativer gennemføres inden for 11 indsatsområder, der bl.a.
omfatter et sammenhængende cykelrutenet, nye højklassede stiforbindelser, parkering
samt en række initiativer målrettet bl.a. sikkerhed og adfærd.
Bedre fremkommelighed, når vejen er gravet op
Frem mod 2021 iværksætter vi en række tiltag for at sikre, at anlægsarbejder gennemføres hurtigere og optager mindre plads på vejarealet. Målet er at sikre flow i trafikken
og fastholde fremkommeligheden.
Fremtidens kollektive trafik
Der skal skabes større sammenhæng i den kollektive trafik i et tættere samspil med
private transportformer. Teknik og Miljø gennemfører i 2019 og 2020 et Mobility as a
Service projekt, der styrker mulighederne for kombinationsrejser på tværs af privat og
offentlig transport.
Forbedrede forhold for fodgængere
Vi udarbejder i 2019 en fodgængerstrategi og en handleplan for at styrke Aarhus som by
for fodgængere og dermed bylivet, bymiljøet og sundheden.
Harmonisering af veje
Teknik og Miljø arbejder for at harmonisere kommunens veje, sådan som Byrådet har
besluttet, så der sikres en rimelig vedligeholdelse af det fælles vejnet og fair forhold for
borgerne i kommunen, der bor på sammenlignelige veje. Harmoniseringen medfører,
at ca. 900 offentlige veje bliver til private fællesveje og omvendt at nuværende private
fællesveje bliver offentlige.
PARKERING I MIDTBYEN
Bedre parkeringsforhold
Teknik og Miljø fastholder og styrker frem mod 2021 vores fokus på at sikre tilstrækkelige parkeringspladser i vores parkeringshuse og på gaden. Det gør vi ved at etablere
nye pladser i forbindelse med ændret gadeindretning (eks. skråparkering) og ved at
sikre, at der leves op til parkeringsnormen og leveres, når der bygges nyt.
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GRØN OMSTILLING OG CIRKULÆR ØKONOMI
Aarhus skal videreudvikle et energisystem, som ikke sætter aftryk i vores
CO2-regnskab, og som sikrer, at vi leverer strøm og varme nok til byens ambitioner om at være førende inden for den grønne omstilling. Vi skal samtidigt
genbruge og dele ressourcerne mest muligt.
Vi begynder i 2019 planlægningen af det bæredygtige energisystem, som vi skal
gøre brug af efter 2030, når aftalen med Studstrupværket løber ud. Det er nu,
vi skal finde ud af, hvordan vi får strøm og varme nok frem til borgerne i et nyt
energisystem, der i langt højere grad bygger på el og vedvarende energiformer.
Elnettet udbygges i takt med, at der kommer et stigende antal elbiler og hybridbiler, så borgerne har friheden til at vælge de transportformer, de ønsker.
I vores renseanlæg vil vi i fremtiden bruge spildevandet til at lave energi og forsyne os med næringsstoffer, som kan cirkuleres tilbage på markerne og afgrøderne.
Vi skal samtidigt insistere på at øge genbrug af ressourcerne, således at vores
samlede klimaaftryk mindskes mest muligt. Det er der også god økonomi i. En
større andel affald skal sendes til genanvendelse bl.a. ved at optimere indsamlingen og genbruget af affaldet i dialog med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere, så vi skaber ensartede, brugervenlige og lettilgængelige løsninger.
Vi tror på, at vi kan have gavn af at være mere bæredygtige end andre byer. Aarhus finder sammen med de lokale virksomheder om løsningerne på, hvordan vi
indretter fremtidens bæredygtige bysamfund, smider mindre væk og forandrer
affald til nye produkter.
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MÅLSÆTNINGER FREM MOD 2021
Teknik og Miljøs arbejde med at sikre energi til fremtiden skal bidrage til at indfri følgende målsætninger:
BEGRÆNSET KLIMAAFTRYK. Aarhus Kommune som virksomhed vil bidrage med en
årlig CO2-reduktion på 2 % frem mod 2030.
FOKUSERET GENANVENDELSE. Genanvendelsesgraden øges for det affald, hvor genanvendelse giver den største miljømæssige effekt. Konkret er målet årligt at genanvende 4.500 ton affald mere.

INDSATSER
Nedenfor præsenteres forskellige væsentlige indsatser i perioden 2019-2021, som skal bidrage
til, at vi lykkes med vores målsætninger.

BEGRÆNSET KLIMAAFTRYK
Fremtidens energisystem og grøn fjernvarme
I et ambitiøst samarbejde med private energiselskaber arbejder vi frem mod 2020 på
en klimavarmeplan, som skal kvalificere et antal scenarier som grundlag for byrådets
beslutninger om væsentlige infrastrukturelle investeringer og prioriteringer. Klimavarmeplanen skal bl.a. anvise vejen for brændselsfri fjernvarme og sikre en forskellighed i
produktionsformer i varmeforsyningen i Aarhus efter 2030, hvor Studstrupværket lukkes.
Lavere energiforbrug i industrien
Frem mod 2021 vil vi via samarbejde og videndeling mellem myndigheder, energirådgivere
og industriens aktører reducere energiforbruget og ændre det til nye energikilder. Aarhus
er Danmarks 2. største industriby målt på antallet af industriarbejdspladser, og der er et
stort potentiale i at nedbringe energiforbruget og anvendelsen af fossile brændsler i industrien.
Data giver effektiv og billig fjernvarme
Teknik og Miljø har med fjernaflæste målere adgang til store mængder data. Der arbejdes
i 2019 på at anvende data på nye innovative måder. Vi gennemfører en række innovationsforløb, blandt andet om udviklingen af et digitalt værktøj til at analysere hovedledninger og
stikledninger. Potentialet er store driftseffektiviseringer til gavn for kunderne.
Aarhus som test- og demonstrationsrum for nye grønne løsninger
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Aarhus har en størrelse, der gør byen attraktiv for mange virksomheder, der som led i
deres udvikling ønsker at teste nye teknologier og løsninger i stor skala. Særligt inden for
anlægsprojekter samt drift af byen vil Teknik og Miljø frem mod 2021 videreudvikle muligheden for at anvende kommunen som 1:1 testcenter. Dermed understøtter vi erhvervslivet
i en grøn omstilling, som byen, borgerne, virksomhederne alle har noget at vinde ved.
Global synliggørelse af Aarhus som en grøn by
Der kommer mange besøgende til Aarhus for at se og høre, hvordan kommunen arbejder med grøn omstilling. Vi ensretter, effektiviserer og øger kvalitet og effekt af besøgene gennem Teknik og Miljøs fælles delegationsservice. Ved at synliggøre Aarhus som en
moderne, attraktiv og grøn by for investorer, virksomheder og potentielle medarbejdere til
lokale virksomheder øger vi muligheden for eksport af lokal, grøn teknologi og know how
yderligere.
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FOKUSERET GENANVENDELSE
Mere cirkulær økonomi gennem forædling af forbrugte materialer
Teknik og Miljø arbejder til stadighed sammen med private firmaer om at forædle de
materialer, der kommer til genanvendelsesanlægget i Lisbjerg. Der er et stort potentiale i øget genanvendelse af materialer frem for indkøb af nye råstoffer og materialer. Det
gælder bl.a. i forbindelse med byggemodning, anlægsprojekter og vejdrift. Nye mere
miljøvenlige materialer og materialer med længere levetid giver mere langtidsholdbare
løsninger, der også kræver mindre drift.
Øget genanvendelse
En større andel af affald skal sendes til genanvendelse bl.a. ved at optimere indsamlingen af affaldet i dialog med borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og andre
myndigheder, så vi skaber ensartede, brugervenlige og lettilgængelige løsninger. Teknik
og Miljø arbejder for, at der findes de nødvendige sorterings- og behandlingsløsninger,
der både gør det nemt for borgerne at udsortere affald, og som samtidig sikrer en god
kvalitet af det sorterede affald, så ressourcerne i affaldet kan anvendes i nye produkter.
Flerfunktionel genbrugsstation
Vi etablerer og indretter i 2021 en ny Genbrugsstation Lisbjerg, der så vidt muligt bygges
af genbrugsmaterialer og formentligt vil indeholde en platform for direkte genbrug af
byggematerialer baseret på erfaringerne fra ReUse. Vi lægger samtidig op til, at lokalsamfundet kan bruge området til andre formål både i og uden for stationens åbningstid,
ligesom der er et gennemgående fokus på bevaring og dyrkelse af den omkringliggende
natur og rekreative åndehuller.
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EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV BY
Vi løser kun fremtidens udfordringer med fremtidens løsninger. Aarhusianerne skal opleve, at vi skaber en fremsynet og smart indretning af kommunens fysik, infrastruktur og drift. Teknik og Miljø ønsker at investere effektivt. Hver investeringskrone skal tilgodese flere behov, og vi skal dele og
genbruge ressourcerne der, hvor vi kan.
Vi skal målrettet anvende nye teknologier i byens rum til at skabe en mere
effektiv og attraktiv by som ramme for det gode liv. Med anvendelse af nye
teknologier kan vi som eksempel skabe større kapacitet på vejene, vi kan
styre kapaciteten i den kollektive trafik i forbindelse med events i byen, vi
kan forebygge skader ved ekstreme regnskyl, og vi kan detaljeret følge fjernvarme og vandforsyning fra produktion til den enkelte forbruger. Alt sammen
for at blive mere effektive og tilbyde den bedste service til brugerne af vores
by. Vi skal samtidigt bruge teknologierne til at digitalisere, effektivisere og
automatisere vores egne arbejdsgange både internt i kommunen og i snitfladen til vores samarbejdspartnere.
Dette krav og fremsynethed og opfindsomhed kræver, at vi har stærke partnerskaber med borgere, vidensmiljøer og erhvervsliv. Herved kan vores
ønske om at være blandt de førende byer på smarte teknologier også komme
det lokale erhvervsliv til gode.
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MÅLSÆTNINGER FREM MOD 2021
Teknik og Miljøs arbejde med at skabe en smartere og mere effektiv by skal bidrage til
at indfri følgende målsætninger:
BEDRE BRUG AF KOMMUNENS RESSOURCER. Udnyttelsen af kommunens samlede
bygninger (både i nye og eksisterende anlæg) samt vognpark skal styrkes. På bygningsområdet skal indsatsen bidrage til, at kommunen årligt fra 2020 får gevinster på
ca. 15 mio. kr., mens indsatsen ift. vognparken skal bidrage med 2,3 mio. kr.
SMART CITY INITIATIVER. Ved at gøre data tilgængelig og anvendelig kan der hentes
effektiviseringsgevinster for kommunen. Teknik og Miljø skal bidrage til realisering
af økonomiske gevinster på hhv. 2 og 3,3 mio. kr. i 2020/2021. Samtidig bidrager vi til
udvikling og arbejdspladser i den private sektor.
EFFEKTIV OG DIGITAL FORVALTNING. Indsatserne skal bidrage til højere kvalitet og
større innovationsgrad i opgaveløsningen samt sagsbehandlingstider under landsgennemsnittet.
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INDSATSER

Teknik og Miljø arbejder for en mere smart og effektiv by. Nedenfor præsenteres en
række væsentlige indsatser i perioden 2019-2021.
BEDRE BRUG AF KOMMUNENS RESSOURCER
Optimal udnyttelse af kommunale bygninger
Teknik og Miljø gennemfører i 2019 i et udbudsforløb en ny digital platform, der blandt
andet understøtter ”building information modelling” (BIM). Aarhus Kommune råder
over ca. 2 mio. m² lokaler, og vi kan spare penge ved at klare os med et mindre areal
ved bedre udnyttelse af bygningerne. Ved at reducere behovet for at bygge nyt eller
overflødiggøre eksisterende arealer, reducerer vi anlægs- og driftsudgifter, lejeudgifter
eller opnår salgsindtægter.
En grøn og mere effektiv kommunal vognpark
For at sikre en rettidig omstilling af kommunens egen vognpark til fossilfrihed vil vi i
2019 udarbejde en Grøn Transportplan for Aarhus Kommune. Teknik og Miljø udnytter
samlingen i Gellerup til at få mest mulig synergi i driften af kommunens egen vognpark. Intern flådestyring og koordinering af kørslen, så den bliver så effektiv og brændstofbesparende som muligt, giver både økonomiske og CO2-mæssige gevinster.
SMART CITY INITIATIVER
Vejviser til selvkørende biler
I samarbejde med DTU Space og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er
Aarhus testbed for præcisionspositionering i realtid. Der samles viden om selvkørende
biler, droner, robotter, havnetrafik, landmåling ved byggeri og anlæg, ledningsregistrering og augmented reality. I løbet af 2019-2021 foreligger de første konkrete resultater
af, hvordan denne teknologi kan bidrage til byudviklingen.
Byinfrastrukturen går på nettet
Teknik og Miljø har sammen med andre magistratsafdelinger opsat et low power wide
area network dækkende hele kommunens areal. Netværket skal anvendes til at transportere data til og fra sensorer, kendt som Internet of Things (IoT). Netværket er det
første af sin art i Danmark og vil i løbet af 2019-2021 muliggøre nye kommunedækkende IoT-services til gavn for mobilitet, spildevandshåndtering, fjernvarme mv.
Trafik, der glider
Kommunens intelligente transportsystemer (ITS) styrkes, og Teknik og Miljø etablerer
en bemandet ITS-trafikcentral inden 2021. Tiltaget muliggør overvågning og regulering
af signalanlæg og trafikinformationstavler. Hermed reagerer vi hurtigt og effektivt på
opståede hændelser og sikrer et bedre trafikflow. Gevinsten er både en optimering af
trafikafviklingen på vejene og en reduktion af CO2.
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EFFEKTIV OG DIGITAL FORVALTNING
Byen i tre dimensioner
Med en ny 3D-bymodel er vejen banet for digital byplanlægning og visualisering. Med
modellen kan vi se byens eksisterende bygninger fra oven og indsætte planlagte bygninger, infrastruktur og byomdannelser – og dermed højne kvaliteten af byudviklingen
og relationerne til samarbejdspartnere.
Monitorering af byens udvikling
Vi udvikler i 2019 et dashboard, hvormed man kan følge byudviklingen på en række
parametre: antal, art og størrelse af bygninger, boliger og erhvervsejendomme, antal,
typer og borgernes alder i området, samt virksomheder og arbejdspladser i området.
Digital byggesagsbehandling
I løbet 2019 vil vi udskifte vores nuværende byggesagssystem, ligesom vi i perioden
2019-2020 vil digitalisere vores lokalplanprocesser. Dette vil medvirke til den fortsatte
effektivisering af forretningsprocesserne i vores plan- og byggesagsområde, ligesom
det i højere grad vil digitalisere relationerne mellem ansøgere og myndighed med mulighed for mere fleksible ansøgnings- og dialogsituationer.
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