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FORORD

Teknik og Miljø opererer i en ekstremt kompleks verden, hvor alle aarhusianere har en 
holdning til det, vi laver. Vi har et byråd, som også har stærke ønsker og forventninger 
til os, og midt i det store sammensurium af ønsker og holdninger skal vi her i Teknik 
og Miljø finde vejen frem.

Som politisk leder i Teknik og Miljø er det min opgave at sikre netop den fremdrift, 
der skaber resultater for borgerne og gør byrådet i stand til at træffe beslutninger til 
glæde for Aarhus.

Men intet er gjort uden dig i Teknik og Miljø, der skal forholde sig til alle de konkrete 
svar på vores bys sværeste spørgsmål.

Jeg har her forsøgt at beskrive min politiske vision for vores arbejde i Teknik og Miljø.

Jeg gik til valg på, at vi skal bruge vores vækst og tiltrækningskraft til at bygge en 
bedre by. At vi til stadighed skal bruge vores evne til at gøre nyt ved at gøre bedre. Det 
står jeg ved.

Vi skal også blive bedre selv. Vi skal sammen blive bedre til at lukke os op. Til at for-
klare os. Til at lytte. Til at skabe noget godt sammen med andre.

Jeg har valgt at dele visionen op i fire overordnede emner. Fire emner, som altid vil 
være til stede i alt, hvad vi gør. Fire emner som alle skal lede frem til, at vi skal bygge 
et større og bedre Aarhus.

 
Med venlig hilsen 

Steen Stavnsbo

Rådmand for Teknik og Miljø, 
Aarhus Kommune



4    |  POLITISKE PEJLEMÆRKER



5

POLITISKE PEJLEMÆRKER

1.   Mere af det Aarhus vi holder af

2. Mere grønt og blåt til Aarhusianerne

3.   Vi skal være den klimaneutrale storby

4. Fremtiden kræver et effektivt og grønt mobilitetssystem

1 2

3 4

SYNERGIER



6    |  POLITISKE PEJLEMÆRKER

Vi skal skabe et Aarhus der er større i Danmark og i Verden, et Aarhus med udsyn og 
ambitioner, og som tiltrækker både talenter, investeringer, teknologier og samarbejds-
partnere
Vi skal bygge Aarhus bedre, mere levende og mere grøn. Område for område. Byggeri 
for byggeri.

Vi skal sikre, at fremtidens begrænsede arbejdskraft ønsker at bo og arbejde i Aar-
hus. Både de, som skal skabe fremtidens rigdom, og de, som er grundlaget for vores 
velfærdssamfund. 

Vi skal bygge mere af det Aarhus, som vi holder af. Og vi skal passe bedre på det Aar-
hus, som bærer byens sjæl og kvalitet. Vi skal stille større og nye krav til kvaliteten i 
vores byudvikling og følge tættere op på om, vores forventninger til kvalitet og bidrag 
tilbage til byen bliver indfriet.

Vi skal være mere fælles om at udvikle byen. Vi skal skabe bedre grundlag for, at idéer-
ne fra borgere og erhvervsliv til hvordan vi kan bygge byen bedre, kan nyde fremme. 
Fremtidsplanerne for byens nabolag skal stå klarere, og store forandringer skal kvalifi-
ceres og modnes.

Vores rettesnor skal være, at vi skal sikre 
grundlaget for, at Aarhus kan opfylde sit 
potentiale som en by, der kan give så 
mange som muligt et dejligt sted at bo 
og opfylde deres drømme om job, fami-
lie og livskvalitet. Vi skal bruge væksten, 
og manges ønske om at bo i Aarhus, til 
at bygge byen bedre.

Vi skal sikre, at væksten bredes ud i hele 
kommunen, så alle dele af Aarhus kan 
vokse og blive bedre. Vi skal sørge for, at 
der er kvalitet i byggeriet, og at vi passer 
på vores unikke kvarterer - vores små 
byer i byen - og vore unikke bygninger. 
Vi skal sørge for, at både de eksiste-
rende og de nye boligområder blandes 
mest muligt med både ejer-, almene- og 
lejeboliger, så aarhusianerne kan leve 
sammen uanset indkomst og alder, og vi 

skal sørge for, at de mange nye boliger, 
vi er med til at skabe, er af høj kvalitet

Vi skal tvinge os selv til at komme væk 
fra ’byg og smid væk’, når historien og 
det eksisterende har ret eller kvalitet til 
også at blive en del at byens fremtid.

Vi skal have respekt for at bevare det 
bedste, vi har. Og lige så vigtigt: Det 
er vores opgave at skabe noget af det 
bedste, som aarhusianerne vil have i 
fremtiden. Vi skal skabe fritliggende 
byer og tætte bykvarterer, som fremtiden 
vil bevare, som noget af det Aarhus, vi 
bedst kan lide! Vi er Smilets By, og det 
skal kunne ses og mærkes i de nye gader 
og veje, som går gennem fremtidens 
Aarhus. Vi smiler, når vi går om hjørnet 
ved Studsgade og ser, at facaden på 

MERE AF DET AARHUS
VI HOLDER AF1
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Drudenfuss er grøn og frodig. Vi smiler, 
når vi går gennem torvet på Ingerslevs 
Boulevard. Vi smiler, når vi går op ad 
Åbyhøjs tætte og smukke villaveje på en 
varm sommerdag, og vi smiler på vej 
langs Bernhard Jensens Boulevard, hvor 
Lighthouse knejser bagest i husrækken. 
Vi skal bare i gang med at skabe flere 
steder, hvor vi kan smile over byens 
stemning.

Byen opleves i gaden. Det er stemningen 
her, som aarhusianerne kommer til at 
føle. Det er her, vi skal sikre smilene. Vi 
skal interessere os for, om der er lys og 
læ, der hvor aarhusianerne gerne vil gå 
eller sidde. Vi er ansvarlige for, at vi alle 
steder i byen har en vision for, hvad byen 
skal kunne lige her. Og vi er ansvarlige 
for, at det så også sker i virkeligheden. 

Derfor skal vi have borgerne med. Vi 
må ikke lade det blive til naboernes veto 
mod byens fremdrift. Vi skal finde frem 
til den store ressource, der ligger i at

have borgere og virksomheder til at 
spille med, til at komme på idéer, tage 
medansvar, få indblik og blive klogere 
sammen. Det gælder både de aarhu-
sianere, der har et CPR-nummer, og de 
aarhusianere, der har et CVR-nummer. 
De vil faktisk også byen det godt.

Borgerne skal have retten til at bidrage, 
Teknik og Miljø skal have pligten til at 
lytte, og byrådet skal have magten til at 
bestemme.

Byen skal orienteres og inddrages på 
en ordentlig måde, så der ikke ople-
ves pludselige overraskelser uden for 
kontekst, når vi f.eks. bygger højt eller 
tæt. Vores visioner skal være klare og til 
at forstå. Vi skal bygge flere gader med 
byliv, udeservering og skridt på forto-
vet. Vi skal bygge flere gader med leg, 
latter og hinkeruder. Vi skal have mere 
af det Aarhus, vi holder af. For en god 
bykvalitet giver et godt byliv og en bedre 
livskvalitet.
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HVORDAN GØR VI DET?

Ny politik for arkitektur og bykvalitet
skal være et håndgribeligt værktøj til at sikre 
en levende by med fokus på livskvalitet, flere 
smil og høj kvalitet i det byggede miljø.

Helhedsplaner 
skal beskrive vores visioner for det liv og de 
kvaliteter, vi vil have i byen. Borgere og virk-
somheder skal bidrage til visionerne og have 
mulighed for at se det større billede. Bygge-
projekter skal dokumentere, at de bidrager til 
de visioner, før de kan opføres.

Ny højhuspolitik
skal sikre en mere sikker hånd om, hvordan 
vi håndterer højhuse i byen, så aarhusianer-
ne ikke bliver overraskede eller føler, at de 
skyder op på steder, hvor ingen har diskute-
ret muligheden. Den nye højhuspolitik skal 
forholde sig til, hvor vi kan bygge højt, og 
den skal stille krav til, hvordan et højhus må 
påvirke gaden og landskabet.  

Tidligere borgerinddragelse
Vi lukker aarhusianerne tidligere ind arbejdet 
med helhedsplaner og nye byggeprojekter i 
kommunen, så de kan følge med og påvirke 
kommunens arbejde helt fra begyndelsen.    

MERE AF DET AARHUS 
   VI HOLDER AF1
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MERE AF DET AARHUS 
   VI HOLDER AF
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Vi skal investere mere i moderne kollektiv trafik og i at skabe et samlet mobilitetsnet-
værk af transportformer og P-anlæg, der giver bedre fremkommelighed og modvirker 
trængsel, og hvor vi får mest muligt for pengene.

Vi skal vælge de løsninger, der får udledningen af CO2 til at falde i vores transportsy-
stem.
 
Der truer et sammenbrud i vores trafik. 
Trængslen er allerede i dag kritisk, og 
alle forudsigelser siger, at det kun bliver 
værre. Det vil komme til at kvæle os på 
et tidspunkt.

Der er ikke én transportform, der kom-
mer til at løse det for os. Den kan biler-
ne fx ikke klare alene. Ikke i en levende 
og grøn by. Men vi hverken kan eller 
skal jage bilerne ud af byen. Nej, vi skal 
tænke strategisk, og finde steder, hvor 
folk kan stille deres bil og komme videre 
ud i byen med bus, letbane, cykel, gåben 
eller elløbehjul. Det kræver et strategisk 
syn på mobilitet. Det, jeg går op i, er, 
at vi får et mobilitetssystem, der kan få 
os hurtigt, effektivt og sikkert igennem 
myldretiden, og som samtidig sikrer, 
at der er plads mellem husene til liv og 
aktivitet. 

Det kommer til at kræve et mere effek-
tivt kollektivt trafiknet, hvor vi transpor-
terer flere mennesker for pengene. Det 
skal være et kollektivt trafiknet, der er 
gearet til de store strømme af aarhusia-
nere, der skal ind og ud af byen i mor-
genmylderet.  

 
Det stiller krav til både tilrettelæggelsen 
af et langt mere effektivt kollektivt tilbud, 
og det stiller krav til en ny organisering 
af den kollektive trafik i Aarhus, der i dag 
er præget af spredt ansvar og mang-
lende incitament til at få det hele til at 
fungere i samspil.

Det kræver også, at vi tænker byens 
udvikling ind i vores transportsystem. 
Vi skal planlægge vores by efter, hvor-
dan vi opnår bedst mulig mobilitet og 
udnytter vores infrastruktur optimalt. Vi 
gør det attraktivt for flest muligt at gøre 
brug af kollektiv trafik eller veje med stor 
kapacitet.

Vi skal udvikle byen, så vi mere effektivt 
kan betjene den med kollektiv trafik. Vi 
skal minimere afstandene mellem vores 
gøremål, så mere kan klares på cykelsti-
en eller fortovet. Vi skal heller ikke være 
bange for at gå nogle hundrede meter 
fra vores bil, hvis vi har et ærinde i byen. 
Vi skal så til gengæld skabe mulighe-
derne for, at borgerne rent faktisk har 
mulighed for at parkere, så de kan rejse 
videre med andre transportformer.

FREMTIDEN KRÆVER ET 
EFFEKTIVT OG GRØNT 
MOBILITETSSYSTEM2
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Vi skal også have et mobilitetssystem, 
der tager hensyn til, at vi gerne vil 
forbedre livskvaliteten i byens gader. Vi 
skal have plads til det grønne, og vi skal 
have plads til at kunne nyde byen ude på 
pladserne og i lommeparkerne og i ga-
derum, der bare er grønnere end i dag.

Det skal være et mål for os, at andelen 
af brugere i den kollektive trafik stiger 
sammen med cyklister og gående. Vi 
skal sørge for, at der er fremkommelig-
hed for de bilister, der ikke har andre 
gode alternativer.
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HVORDAN GØR VI DET?

Vi vil præsentere en ny mobilitetsstrategi, som med et bredt 
flertal i Byrådet skal sætte retningen for investeringer i vores 
mobilitetssystem frem mod 2040.  En central del af en ny 
mobilitetsstrategi 2040 bliver en plan for mobiliteten i midt-
byen, herunder omdannelse af Vesterbro Torv.

Vi skal opstille klare mål for udvikling af den kollektive trafik, 
herunder at andelen af passagerer i kollektiv trafik skal stige 
hvert år, imens prisen pr. transporteret passager skal falde 
hvert år. Målene skal indgå i den kommende vision og del-
strategi i mobilitetsplan 2040 for udvikling af kollektiv trafik. 

Vi skal investere i udvikling af højklasset kollektiv trafik og 
vælge det højklassede, kollektive transportsystem, der giver 
flest personkilometer for pengene. Vi skal træffe det første 
afgørende valg i efteråret 2022 vedrørende teknologivalg for 
etape 2 af højklasset kollektiv trafik.

Vi skal i denne byrådsperiode beslutte organisatoriske og 
strukturelle tiltag, som sikrer, at den kollektive trafik tilrette-
lægges med det ene formål, at sikre god mobilitet i Aarhus. 

Vi skal gøre parkeringspolitikken mere grøn. Vi vil derfor i 
2023 fremlægge en grøn parkeringspolitik, som samtænker 
parkering meget mere med øvrige transportformer. Blandt 
andet skal den indeholde en plan for en ring af P-huse og 
pendleranlæg om byen, så der er gode muligheder for at 
parkere og rejse videre med andre transportmidler. 

Vi skal satse endnu mere på Intelligent Trafik Styring (ITS), 
som kan sikre bedre fremkommelighed på vejene, og som 
kan guide bilisterne til P-huse og pendleranlæg. 

Vi skal kortlægge vores attraktive mobilitetsknudepunkter, 
så vi kan styrke dem yderligere.

2FREMTIDEN KRÆVER ET EFFEKTIVT
  OG GRØNT MOBILITETSSYSTEM
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HVORDAN GØR VI DET?

FREMTIDEN KRÆVER ET EFFEKTIVT
  OG GRØNT MOBILITETSSYSTEM
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Vi skal have en grønnere by og kommune, med flere og bedre grønne oaser, torve 
og pladser, vi skal revitalisere og aktivere dem, vi har, og vi skal skabe nye rekreative 
områder og bynær natur sammen med kommunens borgere. 

 
Flere indbyggere og arbejdspladser stil-
ler større krav om mere adgang til natur, 
grønne områder og rekreative mulighe-
der i form af skove og parker, smukke 
gaderum, pladser, torve og grønne oa-
ser. Vi skal arbejde endnu mere målret-
tet mod at gøre byen mere grøn og gøre 
de steder, vi færdes, mere indbydende. 

Vi er en kommune, hvor der er kamp om 
pladsen, og vi skal sikre, at vi skaber så 
meget tilgængelig natur som muligt. Vi 
skal prioritere natur, der er tæt på, hvor 
aarhusianerne bor og kan nyde den.

 
Vi skal fortsætte med at plante træer 
i byen, og bruge dem til at gøre byens 
rum grønne, varierede og venlige. Vi 
skal skabe nye grønne byrum, og vi skal 
investere i dem, vi allerede har og øge 
deres rekreative værdi. Både natur og 
klimatilpasning skal være i fokus, når vi 
planlægger nyt. Vi skal bruge fremtidens 
store regnmængder til vores fordel, så 
vi tilbageholder vandet og benytter det 
til at gøre vores omgivelser smukkere og 
mere interessante. Alle nye anlæg og by-
udviklingsområder skal gøres grønnere: 
Der skal ikke være et sted i Aarhus, hvor 
man ikke kan se et træ! 

MERE GRØNT OG BLÅT 
TIL AARHUSIANERNE3
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Vi skal skabe flere byparker, der trækker 
aarhusianerne ud på stierne og plæner-
ne. De grønne omgivelser giver os lysten 
til og muligheden for at komme ud og 
være aktive, og det er et område, hvor 
Teknik og Miljø skal være på forkant i 
byudviklingen. Det grønne i byen skal 
også inspirere os til at komme ud i den 
og bruge den aktivt.

Aarhus skal også bidrage til at standse 
tilbagegangen af arter. Vi skal skabe 
mere vild natur med levesteder for end-
nu flere arter og større naturoplevelser i 
byen og i det åbne land. Vi skal dermed 
arbejde ihærdigt på at nå byrådets mål-
sætninger om at skabe 4.000 ha natur 
og 8.000 ha skov i Aarhus Kommune 
frem mod 2030. Men modsat andre 
steder i landet, har vi en stor befolkning, 
som skal kunne opleve det grønne. 
Vi bliver nødt til at finde en samklang 
mellem dyre- og plantearter og så det 
faktum, at her ligger Danmarks næst-
største by. Vi har ikke plads til reservater, 
men vi har plads til naturområder, hvor 
vi mennesker kan færdes hensynsfuldt 
og i pagt med naturen.
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HVORDAN GØR VI DET?

Vi skal virkeliggøre visionerne i et grønnere 
Aarhus og et Aarhus med mere blåt
Det betyder, at vi via et blå-grønt anlægspro-
gram sikrer løbende investeringer, som vil gøre 
Aarhus til en blå-grøn oase, der styrker sund-
hed, byens attraktivitet, let adgang til naturen, 
rent drikkevand og sikrer byen mod oversvøm-
melse. En jordfond kan indgå som et redskab til 
at løfte opgaven.

Det grønne skal ind i de store anlægsprojekter
Når vi skaber nye store anlægsprojekter, skal 
det være tydeligt, hvor meget vi investerer i det 
grønne. Anlæg af højklasset kollektiv trafik skal 
indeholde en byrumsplan.

Vi holder fast i de 10.000 træer 
frem mod 2025. Det vil sige, at vi skal plante 
næsten 2.000 træer i byen de næste fire år. Det 
bliver et fælles ansvar for alle at leve op til det. 
Vi skal lave en plan for, hvordan vi realiserer 
vores ambition.

Investeringer i grønne byrum
I forlængelse af politikken for arkitektur og 
bykvalitet fremlægger Teknik og Miljø konkrete 
planer for at forbedre byens rum. Vi skal bruge 
de nødvendige investeringer i klimatilpasning til 
at skabe grønne oaser for aarhusianerne.

De grønne elementer i byen skal også bidrage 
i byens udtryk og bidrage til at øge sanselighe-
den, give oplevelser og vise årstidernes skiften. 
Alle aarhusianere skal have et offentligt grønt 
område tæt på, hvor de bor.

3MERE GRØNT OG BLÅT
    TIL AARHUSIANERNE
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HVORDAN GØR VI DET?

MERE GRØNT OG BLÅT
    TIL AARHUSIANERNE
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Vi skal reducere vores klimaaftryk og være førende på den grønne omstilling. Vi skal 
omfavne grønne teknologier og satse på at gennemføre dem i stor skala med effekt 
frem for som symbolpolitik.
 
 
”Kom til Aarhus. Så skal I se en kli-
ma-neutral storby”. Sådan skal det lyde, 
når vi tager imod delegationer fra hele 
verden, som er sendt ud for at finde ud 
af, hvordan deres storby skal klare at 
sænke udledningen af drivhusgasser. 
Aarhus skal have udsyn og ambitioner 
og tiltrække både talenter, investeringer, 
teknologier og samarbejdspartnere.

Aarhus skal være den første storby i 
verden, der er klimaneutral. Ikke ved at 
købe aflad, men ved at udvikle samarbej-
der og teknologier, der kan flytte vores 
energi væk fra de sorte til de grønne 
kilder. Det kalder ikke på symbolpolitik 
men på rigtige investeringer i stor skala.

Derfor går vi forrest og introducerer 
geotermi i Aarhus, så vi kan sikre nye 
grønne energikilder, efterhånden som vi 
udfaser gamle. Vi skal også investere i 
store fælles varmepumper og fjernkøling 
frem for aircondition.

Vi skal investere i at udvikle carbon 
capture teknologier, så vi kan opsamle 
CO2 fra skorstenene i Lisbjerg, så vores 
halmværk kan fungere som et system, 
der opsuger CO2 på markerne om 
sommeren. Om vinteren giver det varme 
til aarhusianerne, og CO2’en bliver ført 
gennem rør til Studstrup, hvor den kan 
blive til nye brændstoffer, som kan sen 

 
de dieselen på pension. Og på længere 
sigt pumpet ned i undergrunden, så vi 
kan begynde at rydde op i atmosfæren 
igen.

Det kommer til at kræve en kæmpe 
fælles indsats at skabe et bæredygtigt 
energisystem, men vi vil med et aktivt 
ejerskab af Kredsløb A/S hele tiden drive 
vores forsyningsvirksomhed til at tage 
store skridt mod en grønnere fremtid. 

Vi har etableret et samarbejde med alle 
vores energileverandører om at virkelig-
gøre vores vision. Nu mangler vi bare 
handlingerne.

VI SKAL VÆRE DEN KLIMA-
NEUTRALE STORBY4
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Vores transportsystem er den tungeste ud-
leder, vi har tilbage. Vi skal flytte aarhusia-
nerne over på eldrevne transportmidler. Det 
kræver også en omlægning med mulighed 
for at lade. Ikke mindst for alle dem, der 
ikke har bilen parkeret i deres egen indkør-
sel. Vi skal sikre dem lynladning mange 
steder i byen. 

Vi skal sikre bæredygtighed i vores byggeri. 
Ikke ved at jage certifikater, men ved at ska-
be resultater. Vi skal bidrage til, at bæredyg-
tigt byggeri også bliver smukt og funktio-
nelt, og vi skal sikre, at bygninger ikke bliver 
revet ned unødigt.  Vi skal som kommune 
gå foran med vores egen bygningsmasse 
og vise, hvordan vi kan bygge og drive den 
sammenhængende og energieffektivt. 

Vi skal ville være den første klimaneutrale 
storby i verden. Vi kommer til at leve af den 
knowhow i fremtiden, og i processen med 
at finde løsningerne skal vi sørge for, at 
vores virksomheder bliver en del af udvik-
lingen. Vi skal hjælpe dem i omstillingen, 
og de skal kunne eksportere løsningerne 
til hele verden og give alle aarhusianere 
en mulighed for at være en del af løsnin-
gen. Både når de går på arbejde, og når de 
holder fri.
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VI SKAL VÆRE DEN KLIMA-
  NEUTRALE STORBY

HVORDAN GØR VI DET?

Eksisterende kraftvarmeanlæg i Lisbjerg og 
Studstrup skal omdannes til fremtidens energi-
parker og have Carbon Capture, der kan udnytte 
indfanget CO2 til nye brændsler eller binde det i 
undergrunden 

Kommunens egen bygningsmasse udvikles til at 
være tilpasset fremtidens fleksible energisystem 
og drives energi- og omkostningseffektivt 

Alle aarhusianere skal have adgang til at lade 
deres elbil stå tæt på deres eget kvarter, eller 
hvor de handler eller færdes

Nye og kritiske emner i den grønne omstilling 
som plads til skovrejsning, vådbundsjorde, 
energianlæg, højklasse transportløsninger skal 
vægtes højere, når pladsen skal prioriteres

Byen skal fortsat udvikles klogt med greb som 
fortætning og udbygning langs transportakser, 
der kan gøre det nemmere at leve klimavenligt

4
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VI SKAL VÆRE DEN KLIMA-
  NEUTRALE STORBY

HVORDAN GØR VI DET?
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