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Referat fra møde i Bæredygtighedsudvalget den 20. oktober 

2020 

 

1. Velkommen 

Formanden bød velkommen. Herefter præsentationsrunde af udvalgets faste 

medlemmer over for oplægsholderne. 

 

2. Præsentation af aktivitetsplan for den kommende periode ved Janne 

Roesen, MTM 

Janne præsenterede aktivitetsplan for mobilitetstemaet i Bæredygtighedsud-

valget. Temaet vil vare indtil primo 2021 og vil munde ud i en række kon-

krete anbefalinger til at gøre leveringen af varer med bæredygtig. Der vil i 

perioden være fokus på at indsamle inspiration til anbefalingerne.  

 

3. Oplæg om kommunens håndtag ifm. mere grøn varelevering ved Mo-

ren Skou Nicolaisen, MTM 

Morten holdt oplæg om de aktuelle udfordringer med varelevering i centrum 

af Aarhus. Morten orienterede desuden om, hvilke redskaber Aarhus som 

kommune har mulighed for at benytte med henblik på at styre vareleverin-

gen. De kommunale virkemidler er: 

- Vægtbegrænsning (<7,5 ton) 

- Adgangsbegrænsning (kl. 6-11) 

- Lastepladser (kl. 4-13) 

- Ydertimer (morgen, aften, nat) 

- Konsolidering (mindre og færre køretøjer) 

- (miljøzoner) 

 

4. Tre perspektiver på den aktuelle varelevering 

Der blev givet tre oplæg med forskellige perspektiver på, hvordan vareleve-

ringen foregår i går. 

 

Lars Møller Andersen, Erhverv Aarhus 

Lars Møller Andersen, strategisk udviklingsansvarlig ved Erhverv Aarhus 

holdt oplæg om bæredygtig varelevering forstået som varelevering, der kli-

mamæssigt, økonomisk og logistisk er bæredygtig.  

 

Lars kom i sit oplæg ind på en række varegrupper, hvor særlige behov gør 

sig gældende i forhold til leveringen. Eksempelvis byggeri og håndværkere, 

der har behov for parkering i nærheden, og visse fødevarer (bl.a. kølevarer) 

med behov for levering på bestemte tidspunkter.  

 

Lars kom endvidere med en anbefaling om, at kommunen indtænker varele-

veringen i forhold til den fysiske planlægning. Lars opfordrede endvidere til 

at inddrage relevante aktører, hvis der skal foretages ændringer.  

 

Henrik Flugt, Danske Fragtmænd  
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Henrik Flugt, terminalchef ved Danske Fragtmænd holdt oplæg om, hvilke 

udfordringer de oplever som fragtmænd i forhold til varelevering. Henrik kom 

i sit oplæg blandt andet ind på behovet for tilgængelige og nære parkerings-

pladser og tidsvinduer for levering.  

 

Henrik kom i sit oplæg endvidere ind på, at forbedret mulighed for at levere 

varer om natten og i ydertimer kan være en mulighed for at optimere varele-

veringen. Varelevering om natten og i ydertimer er imidlertid udfordret af 

støjgener mv. Endvidere nævnte Henrik HVO-diesel som eksempel på, hvor-

dan vareleveringen kan gøres mere miljøvenlig i fremtiden.  

 

Afslutningsvist fortalte Henrik om, hvordan Danske Fragtmænd har konsoli-

deret vareleveringen i Aarhusområdet, således at alle varer ind i byen sam-

les udenfor byen, inden de køres ind i byen. Dette har reduceret det sam-

lede antal daglige kørsler ind i Aarhus C og til havnen for Danske Fragt-

mænd.  

 

Ronnie Fegge, Marius Pedersen a/s 

Ronnie Fegge, regionschef ved Marius Pedersen a/s holdt oplæg om af-

faldsindsamling. Ronnie fortalte, at de oplever et stort ønske hos butikkerne 

om at få afhente deres affald så tidligt på dagen som muligt, så der er plads 

til nye varer, når de bliver leveret. Det giver den udfordring, at der er et me-

get begrænset tidsvindue.  

 

Samtidig er indsamlingsvirksomheder udfordret af de vægtbegrænsninger 

der er på 7,5 ton, idet det materiel der er bedst egnet til sådan en indsam-

ling, bliver for tungt, og dermed ikke kan laste nok, så det er optimalt. Det 

kan komme til at betyde endnu flere biler til den samme mængde affald, og 

igen øge trafik/- og miljøbelastningen i området. Så mulighed for at kunne 

øge totalvægten, måske med mere miljøvenlige drivmidler. 

 

Ronnie fortalte endvidere om, at affaldssortering medfører øget behov for 

flere afhentninger samme sted. Den politiske aftale fra juni 2020 om grøn af-

faldssektor vil medføre øget affaldssortering, hvilket vil øge behovet for af-

hentning af affald i separate biler.  

 

Drøftelse af muligheder for optimering af vareleveringen 

Udvalget drøftede med oplægsholderne, hvilke muligheder der ses for at 

gøre vareleveringen mere bæredygtig, og hvilke barrierer der opleves i prak-

sis. 

 

Udvalget og oplægsholderne drøftede blandt andet følgende muligheder: 

- Levering i ydertimer eller om natten 

- Bæredygtige brændselsformer, herunder HVO-diesel, brint og elbiler 

- City-hubs og omlastningspladser 

- Parkeringspladser, belægning og fysisk planlægning i almindelighed 



 

 

22. oktober 2020 

Side 3 af 3 
 

Det blev drøftet, at behovet og udfordringerne for mere bæredygtig vareleve-

ring kan være forskellige afhængig af varegruppe (fx store varer/leveringer 

ctr. små pakker, tørvarer ctr. kølevarer, varer ctr. serviceydelser og affald). I 

forlængelse heraf blev det anbefalet at skelne mellem de forskellige logistik-

operatører.  

 

Oplægsholderne opfordrerede til, at udvalget har fokus på, at udvalgets 

kommende anbefalinger ikke hindrer, at fragtmændene fortsat kan leve op til 

at sikre en stabil levering af varer.   

 

5. Evt. 

Muligheden for offentligt tilgængelige dagsordener for udvalget blev drøftet.  

 

6. Tak for nu 

Formanden takkede og afsluttede mødet. 

 

 

 


