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Referat fra møde i Bæredygtighedsudvalget den 20. januar 2021 

 

1. Velkommen 

Formanden bød velkommen til mødet, og bød velkommen til Almaz 

Mengesha (V), der kommer til at træde ind i Bæredygtighedsudval-

get i Lenes Horsbøls orlovsperiode. Almaz blev kort præsenteret for 

udvalgets arbejde og medlemmer.  

 

Formanden orienterede om, at punktet vedrørende evaluering af ar-

bejdet i Bæredygtighedsudvalget udskydes til næste møde. 

 

2. Kort orientering om status på klimastrategi og klimahandlings-

plan ved Henrik Müller (klimachef, MTM) 

Henrik Müller, klimachef i Aarhus Kommune orienterede om status 

på klimahandlingsplanen. Den kommende klimahandlingsplan er en 

revision af den nuværende klimahandlingsplan fra 2016-2020. Siden 

den første klimahandlingsplan blev udarbejdet, er der kommet et 

stort folkeligt fokus på området, hvilket også vil være afspejlet i den 

kommende klimahandlingsplan. 

 

Siden klimahandlingsplanen blev behandlet i byrådet i august 2020, 

har den været i forlænget offentlig høring. På baggrund af hørings-

svarene er klimahandlingsplanen justeret til. Det er forventningen, at 

endeligt forslag til klimahandlingsplanen skal behandles i byrådet i 

uge 12.  

 

3. Kort orientering om analyse af grøn varelevering og samordnet 

varedistribution ved Sara Villemoes og Anette Juhl Winther 

(BA) 

Sara og Anette orienterede kort om Grøn Transportplan, der dels in-

deholder anbefalinger til egen transportflåde og dels til den indkøbte 

transport. Sara kom med eksempler på, hvordan grønne transport-

former har vægtet i forskellige udbud i Aarhus Kommune, hvilket har 

betydet mere grønne leveringsformer.  

 

Sara orienterede endvidere om en planlagt foranalyse af potentialet 

for samordnet varedistribution for Aarhus Kommune som virksom-

hed. 

 

4. Præsentation af forslag til foreløbige anbefalinger fra udvalget 

ved Morten Skou Nicolaisen (MTM)  

Morten Skou Nicolaisen præsenterede et forslag til foreløbige bud 

på anbefalinger fra udvalget vedrørende varelevering 

 

Forslagene vedrører blandt andet forslag om forskellige pilotprojek-

ter, der skal give erfaring med konkrete opmærksomhedspunkter. 
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Forslagene omhandler eksempelvis pilotprojekt vedrørende mulig-

hed for levering i ydertimer, pilotprojekt vedrørende mulighed for at 

anvende buslommer om natten, fremme af levering på mindre trans-

portformer mv.  

 

5. Drøftelse af forslag til foreløbige anbefalinger i grupper 

Forslag til foreløbige anbefalingerne blev drøftet i to grupper.  

 

6. Opsamling på gruppedrøftelser 

Det blev drøftet, hvordan man på det ene side kunne gøre anbefalin-

gerne mere konkrete, samtidig med at anbefalingerne skal være så 

tilpas luftige, at de muliggør tilpasning til de konkrete forhold, som 

ikke nødvendigvis kendes præcist på nuværende tidspunkt.  

 

Der var et ønske om, at der kommer mere ind i anbefalingerne om, 

hvordan anbefalingerne kan bidrage til at højne trafiksikkerheden til 

glæde for både chauffører og øvrige trafikanter, herunder også 

bløde trafikanter. 

 

7. Tak for i dag 

Formanden takkede for mødet.  


