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Referat fra møde i Bæredygtighedsudvalget den 24. februar 2021 

 

1. Velkommen ved Anders Winnerskjold 

Formanden bød velkommen til mødet 

 

2. Oplæg ved Alexandra Bakosch og Ann-Sofie Karlsson (Trafik-

kontoret, Göteborg) 

Alexandra og Ann-Sofie holdt oplæg om de trafikale udfordringer og 

løsninger i Göteborg.  

 

Både Göteborg og Aarhus har en gammel og tæt bykerne med gå-

gader og ønske om øget byliv. Begge byer oplever vækst, og begge 

byer har store industrihavne og er regionale logistikcentre, hvorfor 

de har en vis mængde tung trafik.  

 

Göteborg har lavet en samlet plan for alt godstransport på vejene, 

via havnen og lufthavnen ind i Göteborg. Det indebærer blandt andet 

begrænsninger af tunge lastbiler i visse områder af byen i visse tids-

rum.  

 

Stadsleveransen er en af de elementer, der er blevet sat i værk med 

henblik på at begrænse den tunge trafik ind i gågaderne. Her omla-

stes en del af pakkeleverancerne til små eldrevne biler, som tager 

pakkerne det sidste stykke ind i gågaderne.  

 

https://innerstadengbg.se/stadsleveransen 

 

3. Drøftelse af anbefalinger i grupper 

Anbefalingerne er blevet opdateret på baggrund af bemærkningerne 

på sidste møde. Reviderede anbefalinger blev drøftet i to grupper. 

  

4. Opsamling på gruppedrøftelser 

Helt overordnet var der opbakning til anbefalingerne. Der var føl-

gende bemærkningerne til anbefalingerne: 

- Der var et ønske om at interessenterne (både erhvervsliv og 

fællesråd) inddrages aktivt i arbejdet fremadrettet 

- Ønske om at koble anbefalingerne direkte til 365 grader værktø-

jet, der anvendes i sagsbehandlingssystemet 

- Der var en opfordring om, at anbefalingerne bliver skarpere i for-

hold til finansieringsmodel 

- Det blev aftalt, at der tilføjes en anbefaling om, at der skal udar-

bejdes en samlet plan for varelogistikken.  

 

5. Evaluering af arbejdet i Bæredygtighedsudvalget ved Anders 

Winnerskjold 
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Arbejdet i udvalget blev evalueret. Det var generelt ros til arbejdet og 

arbejdsformen i udvalget.  

 

Der blev givet udtryk for et ønske om i højere grad at se på bære-

dygtighed i et samlet perspektiv. Det blev aftalt, at udvalgets anbefa-

linger og inspirationsoplæg samles med henblik på at få et samlet 

billede.  

 

6. Evt. 

Intet 

 

7. Tak for i dag  

Formanden sagde tak og rundede mødet af.  

 

 

 

 

 

 


