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 Eva Borchorst Mejnertz 

 Almaz Mengesha 

 Søren Winther Lundby 

 Nina Carlslund 

 Henrik D. H. Müller 

 Morten Skou Nicolaisen 

 Marie Tandrup 

 

Gæster:  Punkt 2:  

Stephan Sørensen, Udviklingsdirektør i REMA1000 og  

Michael Hermann, Transportchef i REMA1000 

 

Punkt 3:  

Betina Halvorsen, Direktør Aarhus Håndværkerforening  

Marc Perera Christensen, Direktør Erhverv Aarhus  

Lars Møller Andersen, Strategisk udviklingsansvarlig Erhverv 

Aarhus  

Claus Bech, Direktør Aarhus City Forening  

Henrik Flugt, Danske Fragtmænd, bestyrelsesmedlem Aarhus 

Transport Group 

 

Afbud:  Steen Stavnsbo 

 

Fraværende:  Pernille Bedos, Velopak 

 

 

 

 

1. Velkommen ved Anders Winnerskjold 

 

Anders bød velkommen og introducerede dagens program, samt emnet for 

de kommende møder i udvalget. I maj præsenterer miniborgersamlingen de-

res anbefalinger om klimavenlig transport og erfaringer med forløbet for Bæ-

redygtighedsudvalget. På junimødet er emnet cyklisme. Derudover forventes 

et møde efter sommerferien. 

 

 

2. Udfordringer med varelevering i Midtbyen og mulige løsninger 

herpå – en case 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Rådmandssekretariatet 

Aarhus Kommune 

Rådmandssekretariatet 

Rådhuset 

8100 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 29 20 94 60 

 

E-mail: 

post@mtm.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

marta@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Marie Tandrup 
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Stephan Sørensen og Michael Hermann fra REMA1000 gav et oplæg om 

REMA1000’s varetransport, udfordringer hermed og mulige løsninger: 

 

REMA1000 er udfordret på trængsel i dagtimerne, afstand fra parkering til 

butik og trafiksikkerhed. De ønsker mulighed for at levere i ydertimerne – 

gerne i buslommer. REMA1000 har arbejdet med at nedbringe støj på deres 

køretøjer og andet materiel. REMA1000 efterspurgte, at Aarhus Kommune til 

gengæld ser på de fysiske forhold ved buslommerne for at nedbringe støj 

(belægninger, kantsten mm.). 

 

REMA1000 markedsandel af dagligvaredistribution fylder mellem 17-20 % 

(15 % til egne butikker). 

 

Præsentationen er vedlagt som bilag. 

 

 

3. Drøftelse af de foreløbige anbefalinger fra Bæredygtighedsud-

valget til varelevering med erhvervslivet  

 

Morten Skou Nicolaisen gav indledningsvist en kort præsentation af proces-

sen for at udarbejde anbefalinger og indholdet i det fremsendte udkast. De 

indbudte interessenter kommenterede på anbefalingernes indhold: 

 

Erhverv Aarhus:  

• Anbefalede et bredere perspektiv end varetransport, herunder fokus 

på servicefag og håndværkere. 

• Gjorde opmærksom på, at omlastninger risikerer at føre til øget ud-

ledning. Transportørerne er ofte de bedste til at planlægge kørslen. 

• Appellerede til, at indsatser ikke fører til udfordret konkurrence med 

andre byer. Derfor ønskes der arbejdet på nationale tiltag, fremfor 

specifikke krav og begrænsninger i Aarhus. 

• Pegede på et branding-potentiale for byen ved grøn varetransport 

• Udtrykte bekymring for villigheden hos pakkeleverandører til at indgå 

i et samarbejde angående levering på mindre køretøjer (anbefaling 

2). 

• Udtrykte ros for inddragelsesprocesssen. 

 

Aarhus Transport Group: 

• Argumenterede for, at omlastning af varer ikke giver mening for 

visse transporter såsom f.eks. med dagligvare og fra bryghuse. 

• Tilkendegav, at de gerne indgår i dialog. Har stor interesse i mulig-

heden for levering i ydertimer 

• Ønskede øget fokus på drivmidler 

• Vurderede at en indsats for et logistikcenter kræver, at en neutral 

part tager initiativ. 
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• Fremførte at de ser regulering som et nødvendigt og effektivt værk-

tøj 

 

Aarhus Håndværkerforening: 

• Efterlyste fokus på håndværkernes transport og indgår gerne i dialog 

herom 

• Ønskede bedre muligheder for kortvarigt at laste værktøj og materia-

ler af ved arbejdssted. Persontransport kan herefter foregå på andre 

mindre køretøjer (f.eks. cykel). 

 

Aarhus City Forening: 

• Opfordrede til et større fokus end varetransport 

• Appellerede til at undgå at gøre det vanskeligere eller dyrere at drive 

forretning/butik 

• Opfordrede til dialog med andre kommuner om løsninger 

• Opfordrede til at restriktioner planlægges i tæt dialog med butikkerne 

(gadeforeninger) og er tilpasset byens forskellige kvarterer. 

• Udtrykte opbakning til brandingtiltag, som kan vende øgede krav til 

en forretningsmæssig fordel 

• Fremførte, at det ved levering i ydertimerne bør undgås, at det fører 

til forsinket varelevering (konkurrence-udfordring) og at der findes 

løsninger, så der er nogle til at tage imod varer (eller aflastesteder). 

 

 

4. Udvalgets gennemgang af anbefalingerne på baggrund af input 

fra erhvervslivet 

 

Udvalget diskuterede anbefalingerne på baggrund af de indkomne input fra 

brancherne/interessenterne.  

 

• Almaz foreslog, at eventuelle afledte effekter af anbefalingerne ind-

går i materialet. Der var enighed om, at det ikke skal ske ved indar-

bejdelse af større redegørelser for gener. 

• Eva ønskede, at anbefalingernes effekt i form af fremmet cyklisme 

og øget trafiksikkerhed fremhæves yderligere i materialet. 

• Der var et ønske om at fastholde anbefalingen om omlastning til 

mindre køretøjer, da det det udover CO2-effekt har mange andre po-

sitive effekter. Der er i materialet brug for tydeligere kommunikation 

af målgruppen for denne anbefaling.  

• Der var et ønske om at brandingpotentialet indarbejdes i anbefalin-

gerne. 

• Kommunens rolle som facilitator for igangsætning af en omlastnings-

central blev kort drøftet.  

• Morten oplyste, at der arbejdes med omstilling af drivmidler i andet 

regi i Aarhus Kommune. 
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5. Forventningsafstemning om den videre proces ved Anders 

Winnerskjold 

 

Der var opbakning i udvalget til følgende proces. Udvalgsformanden tager 

en drøftelse med Morten og Marie om en tilpasses version af anbefalingerne 

ud fra kommentarerne på dagens udvalgsmøde. 

 

Derefter sendes et nyt udkast til skriftlig kommentering/godkendelse hos ud-

valgets medlemmer. 

 

 

6. Eventuelt 

 

Der var ingen bemærkninger. 

 

 

7. Tak for i dag 

 


