BUDGET 2020

TEKNIK OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Byggesagsbehandling, miljø,
virksomheder, landbrug,
arealudvikling, grundsalg, almene
boliger, planområdet, veje, grønne
områder, parkering, klimaarbejde,
stadsarkitekt, administration…

TEKNIK OG MILJØ – 10 største anlægsprojekter (samlet anlæg: 1.092.527.497 kr.)

Aarhus Ø, Etape 6, Rekreative forb. N
KB Køb af arealer til byudvikling
KB Genopretning tværgående
Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen
Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder
MBU Skoler fælles
Lisbjerg Etape 1.2
KB Cykelhandlingsplan Budgetforlig
Lisbjerg - Etape 1.1 Igangsætning
Energirenovering, MBU

73.500.000
64.560.686
61.613.577
58.317.982
54.500.000
37.728.462
34.100.000
32.428.120
30.310.000
29.373.000

BUDGETFORLIG 2020
Fokus på MTM
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3.
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Klima og energi

Mobilitet

Natur og biodiversitet

Byliv

Andet

BUDGETFORLIG 2020: KLIMA OG ENERGI

Klimafond, 116 mio. kr. – rammer og yderligere indhold skal defineres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omstilling til fossilfri bilflåde senest 2025 (ufinansieret)
Kørselsgodtgørelse kun til elbil (ufinansieret)
Delebiler (0,5 mio. kr. til undersøgelse)
Varelevering med elbil (0,6 mio. kr. til undersøgelse)
Klimaalliancen Aarhus (5 mio. kr.)
Elbusser senest 2027 (31 mio. kr., heraf 21 mio. kr. til ladestandere)
Plaststrategi (5 mio. kr.)
Solceller (2 mio. kr.)
Klimasikring (10 mio. kr., forudsat medfinansiering fra Aarhus Vand)
Klimatilpasning, store veje (30 mio. kr., forudsat medfinansiering fra Aarhus Vand)
Bindende klimamål i budgettet (ufinansieret)
Understøtte indsatser indenfor ”klimaiværksætteri” (ufinansieret)
Grøn omstilling i hele den kommunale opgavevaretagelse (ufinansieret)

(disponeret 84,1 mio. kr. – de 116 mio. kr. er ”i første omgang”)

BUDGETFORLIG 2020: MOBILITET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektiv trafik (10 mio. kr./år)
Trafikcentral og ITS (27 mio. kr. + 3,5 mio. kr./år)
Busfremkommelighed (30 mio. kr.)
Cykelhandlingsplan (24,5 mio. kr.)
Ombygning af kryds, Søren Frichs Vej/Ringgaden (2 mio. kr.)
Fremkommelighed på Ringvejen (5 mio. kr.)
Alternativer til Rutebilsstationen (2 mio. kr.)
Sikre skoleveje (8 mio. kr.)
Udvidelse af Torshøjvej fra to til fire spor (8,6 mio. kr.)
Letbane på Aarhus Ø (udredning)
Forslag til 10-årig anlægsplan (udredning, ufinansieret)
Pilotprojekt med førerløse busser (udredning, ufinansieret)

(delebiler)

BUDGETFORLIG 2020: NATUR OG BIODIVERSITET

•
•
•
•
•
•

Moesgaard Vildtskov (1,4 mio. kr. + 1,2 mio. kr./år)
Skovrejsning med private (2 mio. kr./år)
Besparelser, græsklip (0,6 mio. kr. – pengene bliver i området)
Pesticidfri kommune (ufinanisieret)
Omløb v. Årslev Engsø (4 mio. kr.)
Træer i byen (6,8 mio. kr. – heraf 1 mio. kr. til lommepark ved Huset)

BUDGETFORLIG 2020: BYLIV

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum (2,5 mio. kr.)
Ren By (6 mio. kr.)
Byliv, Aarhus Ø (1 mio. kr.)
Grund til socialt tilbud i Sydhavnskvarteret (8 mio. kr.)
Eskelunden eventområde (20 mio. kr. + 0,2 mio. kr./år)
Støjhandlingsplan (10 mio. kr.)
Forbedret sikkerhed ved Aarhus Å og havnen (1,9 mio. kr. + 0,2 mio. kr. /år)
Fredeliggørelse, begrønning og parkering i boligområder (10 mio. kr.)
Belysning/tryghed (100 mio. kr., som driftsfinansieret anlæg)

(delebiler, varelevering, træer i byen, flere af mobilitetsforslagene…)

BUDGETFORLIG 2020: ANDET

Østjyllands Brandvæsen (9,4 mio. kr. + 5,8 mio. kr./år)
Reduktion af effektiviseringskravet i 2021, fra 1,5% til 1,02%
DUT (nye opgaver):
• 2019: 1,3 mio. kr.
• 2020: 1,4 mio. kr.
• 2021: 0,7 mio. kr.
• 2022: 0,6 mio. kr.
• 2023: 0,6 mio. kr.
Fra budgetforslaget:
• Planopgaver vedr. udsatte boligområder 1,6 mio. kr./år
• Budgetmodel, vejområdet 0,6 mio. kr./år
Beslutninger i budgetforliget vedr. andre magistratsafdelinger

