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Referat fra møde i Bæredygtighedsudvalget den 18. november 
2020 
 
 
1. Velkommen ved Anders Winnerskjold 
Formanden bød velkommen til mødet. Formanden introducerede mødets 
dagsorden og formål. Præsentationsrunde af udvalgets faste medlemmer 
over for oplægsholderne.  
 
2. Lokale udfordringer og muligheder ved Janne Roesen (MTM) 
Janne gav en opsummering af de oplæg, der blev givet på sidste møde af 
det lokale erhvervsliv. Det lokale erhvervsliv havde blandt andet følgende 
opfordringer til bæredygtighedsudvalget 

- Anbefalinger bør tage højde for at udfordringer og behov er forskel-
lige fra branche til branche. Nogle brancher har eksempelvis behov 
for at kunne levere på bestemte tidspunkter, mens andre har behov 
for parkering tæt på leveringsstedet, mv. 

- Mangel på parkeringspladser og belægning blev nævnt som aktuelle 
udfordringer for varelevering 

- Oplægsholderne opfordrede til, at anbefalingerne ikke gør det svæ-
rere at være erhvervsdrivende 

- Oplægsholderne tilkendegav, at de gerne ville inddrages fremadret-
tet  
 

3. Inspirationsoplæg om varelevering 
De blev givet tre inspirationsoplæg til, hvordan man på forskelligvis kan 
håndtere vareleveringen.  
 
Michael Svane, branchedirektør ved DI Transport 
Michael Svane indledte med at understrege, at hensigtsmæssig levering og 
returnering af varer er et stort fokusområde for branchen og for mange han-
delsbyer. Den voksende e-handel medfører en betydelig vækst i pakkeleve-
ringen, og det kommer til at være en stærk driver i at finde hensigtsmæssige 
løsninger på, hvordan de mange pakker kan leveres til mindst mulig gene.  
 
Michael Svane opfordrede til, at man finder ensartede løsninger på udfor-
dringen på tværs af landet.  
 
Susanne Krawack, seniorkonsulent ved Concito 
Susanne Krawack gjorde opmærksom på, at varelevering udgør et bredt 
spekter af forskellige opgaver, og at det i den sammenhæng bør påpeges, at 
jord- og byggematerialer udgør en forholdsvis stor del af vareleveringen.  
 
Susanne nævnte en række konkrete eksempler på, hvordan andre byer har 
håndteret udfordringen, herunder: 
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- Göteborg: Stadsleveransen, der er et distributionssystem, der leve-
rer varer ind i gågaden fra et lager med grønne køretøjer 

- Södertörn: Levering til alle kommunale institutioner fra én central 
- Holland: Hver by må lave deres egen 0-emissionszone. Transportø-

rerne skal have fire års varsel 
 
Jacob Willer Holm, Velopak 
Velopak er fragtfirma, der bringer pakkerne ud via cykel. Jakob Willer Holm 
indleder med at sige, at cykellevering ikke kun har sin berettigelse i gågade-
zoner, men at de også ser et stort potentiale i det i flere andre dele af den 
århusianske bymidte.  
 
Velopak efterspørger muligheden for en central placeret ejendom, hvor varer 
kan omlastes fra lastbil til mindre og grønnere transportformer, herunder cy-
kel.  

 
4. Drøftelse af mulighederne for optimering af vareleveringen 
Udvalget og oplægsholderne drøftede perspektiverne for at optimere varele-
veringen miljømæssigt og pladsmæssigt, herunder: 

- Udfordringerne ved at samarbejde om et fælles omlastningsterminal, 
fx i forhold til behovet for koordinerede it-løsninger 

- De krav kommunen kan stille til egen vognpark og levering til egne 
institutioner 

- Muligheden for grønnere transportformer, herunder elbiler, cykler 
mv.  
 

5. Status på input til at sikre en mere bæredygtig varelevering 
Udvalget gjorde status på de eksterne input, der indtil videre var blevet fore-
lagt udvalget. 
 
Udvalget drøftede blandt andet, hvilke krav Aarhus Kommune som modtager 
af varer kan stille til leverandørerne.  
 
Udvalget drøftede desuden muligheden for at indgå dialog og/eller partner-
skaber med de relevante parter i sagen.  

 
6. Mini-borgersamling om grøn mobilitet ved Morten Skou Nicolaisen 
(MTM) 
Grøn Mobilitet (MTM) samt Aarhus Omstiller (MKB) er i samarbejde med 
borgeraktivist-netværket Sager der Samler ved at etablere en mini-borger-
samling i starten af 2021 med fokus på grøn mobilitet.  
 
Her vil et repræsentativt udvalgt panel af 24 aarhusianere sammen med en 
række eksperter udarbejde anbefalinger til den grønne omstilling på trans-
portområdet generelt.  
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Udvalget drøftede om og i så fald hvordan, udvalget kan være aftagerpanel 
for disse anbefalinger, således at borgerinddragelsen får en formel foran-
kring i et politisk udvalg fremfor kun at være input til embedsværket.  
 
Det blev besluttet, at Bæredygtighedsudvalget er den politiske aftager på an-
befalingerne. Udvalgets medlemmer vil således blive indbudt til at mødes 
med deltagerne fra mini-borgersamlingen.  
  
7. Evt.  
Ingen bemærkninger 
 
8. Tak for nu 
Formanden takkede og afsluttede mødet.  
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