
 

 

Side 1 af 2 Referat fra møde i Bæredygtighedsudvalget den 23. september 

2020 

 

 

1. Velkommen ved Anders Winnerskjold 

Formanden bød velkommen til mødet. Formanden introducerede mødets 

dagsorden og formål. Mødet er det første under temaet grøn mobilitet. Her-

efter var der en præsentationsrunde af udvalgets medlemmer over for nye i 

sekretariatsbetjeningen. 

 

2. Introduktion til mobilitetsområdet i Aarhus Kommune ved Morten 

Skou Nicolaisen, programleder grøn mobilitet, Teknik og Miljø 

Morten præsenterede mobilitetsområdet i almindelighed i Aarhus Kommune 

og grøn mobilitet i særdeleshed. Mortens oplæg tog udgangspunkt i præmis-

sen om, at mange pendler dagligt ind i Aarhus, og såfremt alle gør som i 

dag, vil der blive stor trængsel på vejene fremadrettet. Morten kom blandt 

andet ind på udviklingen i transporttid i bil på centrale færdselsårer, transport 

i kollektiv trafik, valg af transportmiddel, miljøbelastning ect. Herudover kom 

Morten ind på, hvilken politik og hvilke indsatser, Aarhus Kommune har 

iværksat i den seneste årrække.  

 

I Aarhus Kommune arbejder man ud fra tre overordnede metoder til at 

fremme den grønne mobilitet: 

- Reduceret transportomfang 

- Ændret transportsammensætning 

- Grønnere drivmidler 

 

3. Præsentation af kommende tema for Bæredygtighedsudvalget ved 

Morten Skou Nicolaisen, programleder grøn mobilitet, Teknik og Miljø 

Bæredygtighedsudvalget skal i den kommende periode beskæftige sig med 

mobilitetsområdet i forhold til, hvordan man kan forcere indsatsen for at 

fremme omstillingen til grøn transport. Teknik og Miljø foreslog, at temaet 

indsnævres til et eller begge af følgende afgrænsede temaer indenfor områ-

det grøn mobilitet: 

 

- Mobility as a service 

- Varelevering 

 

Forslagene er udvalgt med henblik på at præsentere emner, der er centrale 

for den grønne omstilling og hvor udvalget har mulighed for at påvirke og 

løfte løsninger. Udvalget havde mulighed for at bringe andre forslag i spil. 

 

4. Drøftelse af kommende tema 

Udvalget drøftede fokusering inden for temaet grøn mobilitet.  
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Side 2 af 2 Udvalget var enige om at fokusere primært på temaet vedrørende vareleve-

ring suppleret med et mindre tema om cyklisme.  

 

Udvalget ønskede, at man i det fremadrettede arbejde ser på, hvilken effekt 

der kan måles andre steder af tilsvarende indsatser. 

 

5. Evt. 

Ingen bemærkninger 

 

6. Tak for denne gang 

Formanden afsluttede og takkede for mødet.  


