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FORORD

Aarhusianerne møder Teknik og Miljø over alt i deres hverdag, uanset hvor og hvordan de fær-
des. Mange har en holdning til det, vi laver, og vi skal i endnu højere grad invitere aarhusianerne 
til at være med til at skabe mere af det Aarhus, vi holder af. 

Som rådmand for Teknik og Miljø har jeg det privilegie, at jeg har hovedansvaret for at udstikke, 
hvilken retning, jeg ønsker, at Aarhus skal bevæge sig i, og hvordan vi fra Teknik og Miljø skal 
være med til at præge udvikling i både ved midtbyens tætte gader og langs oplandsbyernes mere 
åbne veje. 

Med det sagt, så har både jeg som rådmand og I som medarbejdere i Teknik og Miljø et stort 
medansvar for at være lyttende, seende og inddragende i vores hverdag. Vi skal ikke udvikle 
vores kommune alene men i fællesskab med aarhusianerne. Det gør vi allerede, men vi skal gøre 
det i endnu højere grad end tidligere.  

Jeg har her beskrevet de politiske visioner, som jeg ønsker, at vi i de kommende år arbejder efter 
i Teknik og Miljø.  

Jeg ønsker, at vi bygger en smukkere kommune, hvor vi ikke byudvikler uden at tage hensyn til 
det eksisterende, og det nye, vi bygger, skal være værd at bevare i mange år frem. 

Vi skal være en kommune, hvor alle bliver set og hørt 
og er en del af udviklingen, hvis de ønsker det. Udviklin-
gen skal ikke længere være forbeholdt Midtbyen, men 
skal også brede sig til forstæderne og ikke mindst vores 
mange oplandsbyer, hvor vi – sammen med borgerne - 
skal tage et ansvar for byudvikling og byliv. 

Jeg har valgt at beskrive mine visioner i fem pejlemær-
ker. Det er fem pejlemærker, som vi skal sigte efter i alt, 
hvad vi gør og siger i Teknik og Miljø.  Jeg tror, at det 
bliver sjovt og spændende, og jeg tror på, at vi kan være 
med til at skabe et bedre Aarhus. Jeg håber, at I alle vil 
være med. 

Med venlig hilsen 

Nicolaj Bang

Rådmand for Teknik og Miljø, 
Aarhus Kommune
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Aarhus er en skøn kommune. En kom-
mune med små og store bysamfund, der 
er forbundet på kryds og sværs. En by 
med særlige kendetegn og særpræg. Her 
er både højt til himlen, kort til vandet, 
og tæt på livet i byen. 

Min klare ambition er, at vi skal holde 
fast i de områder og bygninger, der giver 
Aarhus sine særlige stemninger. Når vi 
skal bygge nyt, skal det ske i respekt for 
nabobygningerne, og det kvarter man 
befinder sig i. Proportioner, materialer 
og byggestil skal passe ind, ligesom det 
forventes, at man gør sig tanker om, 
hvad man bidrager til lokalmiljøet med. 
Det er et privilegie at bygge i Aarhus, og 
det skal man gøre sig fortjent til.    

Når vi udvikler Aarhus, står vi på skuld-
rene af historien, en skøn natur helt 
tæt på byen og kulturelle og historiske 
påmindelser om vores fortid. Mit mål er, 
at når vi afleverer kommunen til kom-
mende generationer, er den i en bedre 
tilstand, end da vi overtog ansvaret. Vi 
skal bevare og fremhæve det historiske 
Aarhus, som er den fælles fortælling, der 
skaber rammen for vores fremtid. 

Der er mange, der ønsker at gøre Aarhus 
til deres hjem, og derfor vokser kom-
munens indbyggertal nu og i fremtiden. 
Væksten sker alle steder i kommunen. 
Det er afgørende, at vi skaber plads til 
de mange nye aarhusianere. Både ved at 
sørge for dejlige boliger, men også ved 
at sikre at alle kan få opfyldt deres øn-
sker om job, familie, fritidsaktiviteter og 
kulturtilbud. Nogle vil gerne bo i parcel-
huse i oplandsbyerne og andre vil gerne 

føle byens puls i helt nye etagebyggerier. 
Uanset hvad man drømmer om, så er 
det kommunens opgave at sikre de bed-
ste rammer for det gode liv. 

Vi skal sikre, at væksten bredes ud i hele 
kommunen, så alle dele af Aarhus kan få 
del i udviklingen. Det skal ske i respekt 
for de stedlige kvaliteter i de enkelte 
bysamfund og kvarterer. Og vi skal sørge 
for at kvaliteten i vores byudvikling ikke 
drukner i støjbelastning, trængsel, for-
urening og færre grønne områder. 

Jeg vil stille krav, for der skal være kvali-
tet i byggeriet, og vi skal passe på vores 
unikke kvarterer - vores små bysamfund 
i byen - og de unikke bygninger, som 
giver Aarhus sin sjæl. Vi skal sørge for at 
både de eksisterende og de nye bolig-
områder får en blandet beboersammen-
sætning. Jeg ønsker en kommune med 
sammenhængskraft, og hvor aarhusia-
nerne i højere grad lever sammen 

SMUKKE RAMMER 
FOR GODE LIV 1
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uanset indkomst og alder, så vi kan 
sikre, at de nye boliger, vi er med til at 
skabe, er smukke og af en ordentlig 
kvalitet

Vi er Smilets By, og det skal kunne ses 
og mærkes i de gader og veje, som går 
gennem fremtidens Aarhus.  Vi skal 
interessere os for, om der er lys, læ og 
grønt, der hvor aarhusianerne gerne 
vil gå eller sidde. Vi skal udvikle vores 
møde- og opholdssteder, så vi skaber 
gode rum i byen, hvor folk gerne vil 
opholde sig. Det skal være her aarhusia-
nerne lever deres liv. Vores byrum skal 
være naturlige mødesteder, uanset om vi 
er på Store Torv i Midtbyen, Kirketorvet i 
Tranbjerg eller Bytorvet i Løgten.
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Kommune betyder fællesskab. Det skal 
vi respektere i den måde, som vi griber 
byudviklingen an på. Vi skal skabe byens 
udvikling sammen. Både borgere og 
virksomheder har store ressourcer og 
lokalt kendskab. Borgernes engagement 
i Aarhus er tydeligt og uundværligt, hvis 
vi skal sikre en god udvikling i kommu-
nen.

De gode løsninger skal findes i et 
samspil, hvor modstridende interesser 
mødes konstruktivt for at skabe gode 
løsninger. Vi skaber kun en bæredygtig 
byudvikling, hvis vi samarbejder mellem 
kommune, borgere, foreninger, organi-
sationer og private virksomheder. 

Jeg vil invitere til et ligeværdigt samar-
bejde med kommunens aktører. Både 
de professionelle, som er optagede af 
natur, miljø, klima og dem, som vareta-
ger lokalområdets interesser. 

Vi skal finde nye veje i den demokratiske 
dialog med kommunens borgere. Og 
vi skal brede samarbejdet ud, så vi får 
endnu flere aarhusianere i tale. Vi skal 
eksperimentere med både analoge og 
digitale samarbejdsformer, og vi skal 
turde at afprøve koncepter og løsninger, 
der ikke nødvendigvis altid lykkes. Det er 
nødvendigt, hvis vi skal bygge bro mel-
lem borgerne og ”systemet” og genvin-
de den tillid, som i høj grad er forvundet 
i det seneste årtis voldsomme udvikling. 

Vi har alle et ansvar for at række hånden 
ud til hinanden 

Forudsætningen, for at vi kan genskabe 
den gode dialog og det gode samarbej-
de, er, at vi er ordentlige, tydelige og 
gennemsigtige omkring vores tanker for 
kommunens udvikling. Vi skal inddrage 
borgerne i udviklingen på en måde, så 
der ikke opleves pludselige overraskelser 
eller skjulte dagsordener når vi f.eks. 
bygger højt eller tæt. Det samme skal vi 
kræve af dem, der udvikler vores kom-
mune. Vores visioner skal være klare 
og til at forstå. Vi skal have mere af det 
Aarhus, vi holder af. 

FÆLLES OM UDVIKLINGEN 
– ET NYT BLIK PÅ 
MEDBORGERSKAB 2
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En stor del af kommunens borgere bor 
udenfor byen Aarhus. De bor i forstæ-
derne og ikke mindst ude i vores op-
landsbyer, som er bysamfund for sig. 
De bliver let gemt og glemt, når vi taler 
om en by i hastig udvikling. Jeg øn-
sker, at vi værner om vores fritliggende 
bysamfund. De rummer alle helt unikke 
kvaliteter og skal samtidigt – nænsomt – 
udvikles sammen med resten af kom-
munen. 

Vi skal være opmærksomme på, hvilke 
kvaliteter de forskellige lokalsamfund 
oplever, som gør netop deres fællesskab 
til ”et godt sted”. Gode, naturlige mø-
desteder er limen, der holder et lokal-
samfund sammen ved at skabe tillid og 
sammenhold. Mødestederne er der, hvor 
borgerne mødes om fælles interesser på 
tværs af alder, indkomst og baggrund. 
Når mennesker mødes og deler deres 
drømme og idéer bliver den lokale hand-
lekraft større. Det skal vi understøtte, så 
det lokale initiativ kan blive til konkrete 
resultater. 

 
Udviklingen i bysamfundene betyder, 

at der også opstår behov for nye mø-
desteder. Vi skal sikre, at lokalområder-
nes bylivsknudepunkter kan følge med 
udviklingen. Det kan være på skolen, 
biblioteket, byens dagligvarebutik, hallen 
eller en bypark.

Jeg vil understøtte de lokale kvaliteter og 
medvirke til, at borgerne lokalt kan tage 
aktivt del i udviklingen. Derfor er sam-
arbejdet med oplandsbyernes fællesråd, 
idrætsforeninger og andre lokale for-
eninger vigtige for vores fælles udvik-
ling. Teknik og Miljø skal være opsøgen-
de i forhold til at få de lokale stemmer 
ind i arbejdet.

Jeg vil fokusere på, at udviklingen bliver 
helhedsorienteret. Vi skal have et lang-
sigtet blik på byudvikling og infrastruk-
turforhold og samtidig have skarpt øje 
på det enkelte lokalområdes egenart og 
samspil med de omliggende bysamfund, 
så vi sikrer fundamentet for den gode 
hverdag, når indkøb, skole, fritidstilbud, 
rekreation og pendling er godt forbun-
det.

BYSAMFUNDENES 
AARHUS 3
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Mobilitet binder mennesker og møde-
steder sammen. Mobilitet er et udgangs-
punkt for vores velfærd. Uanset hvor 
man bor, skal alle have mulighed for at 
komme frem til sin destination, og det 
gælder uanset, om man kører bil, cykel, 
letbane eller bus. Hvis vi skal kunne leve 
det gode liv, skal der være en sammen-
hængende mobilitet, som binder os 
sammen uanset om vi bor i midtby, 
forstad eller oplandsbyerne. 

Jeg er derfor optaget af, 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 effektivt 
kollektivt trafiknet, hvor vi transporterer 

flere mennesker for pengene. Vi skal 
gøre det attraktivt at tilvælge højklas-
set kollektiv trafik, hvor det er muligt, 
uanset om det kører på hjul eller skin-
ner. Mens det for de mange, der pendler 
i bil, skal være nemt at køre på vores 
hovedindfaldsårer og finde parkering i 
et parkeringshus, mens trafikken i byens 
mindre gader skal begrænses.

Det kommer også til at kræve, at vi i 
vores planlægning bruger oplandsbyer-
nes kvaliteter aktivt og sikrer, at langt 
de fleste gøremål som indkøb, skoler, 
biblioteker, fritidstilbud, caféer mv. kan 
klares i lokalområdet og ikke ved at 
skulle transportere sig hele vejen ind til 
midtbyen.

VI SKAL ALLE UD 
OG HJEM4
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Vi skal have en grønnere by og kom-
mune 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 trække naturen 
helt ind i byens rum

Gode og grønne byrum er afgørende for 
gode byer og det gode byliv. Flere men-
nesker og virksomheder stiller større 
krav om mere adgang til natur, grønne 
områder og rekreative muligheder i form 
af skove og parker, smukke gaderum, 
pladser, torve og grønne oaser. Vi skal 
arbejde endnu mere målrettet på at gøre 
byen mere grøn, og de steder, vi færdes, 
mere indbydende. 

Vi er en kommune, hvor der er kamp om 
pladsen, og derfor er det afgørende, at 
vi tænker naturen ind i byplanlægningen 
fra begyndelsen. Ellers ender vi med, at 
nybyggede områder helt mangler rekre-
ative områder. Vi skal derfor 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. Der skal 
skabes byrum, hvor man har lyst til at 
opholde sig. Vi skal investere i eksiste-
rende byrum, hvor natur og klimatilpas-
ning går hånd i hånd med forskønnel-
sen, 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 byudviklingsområder skal 
begrønnes: Der skal ikke være et sted i 

Aarhus, hvor man ikke kan se et træ. Det 
grønne skal blive en naturlig og fast del 
af alle aarhusianeres hverdag.   

De grønne omgivelser giver os lysten til 
og muligheden for at komme ud – både 
for at være aktive eller for at finde ro. 
Vi skal derfor skabe flere byparker, der 
trækker aarhusianerne ud på stierne 
og plænerne. Her skal Teknik og Miljø i 
endnu højere grad skal være på forkant i 
byudviklingen.  

Aarhus skal også bidrage til at standse 
tilbagegangen af arter ved at skabe mere 
vild natur med levesteder for endnu flere 
arter og større naturoplevelser. Aarhu-

NATUREN ER VORES 
LUNGER OG HJERTE5
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sianerne skal kunne opleve og bruge 
naturen. Vi skal finde balancen mellem 
at være Danmarks næststørste by og at 
skabe plads til mange forskellige dyre- 
og plantearter. 

Vi har ikke plads til reservater, men vi 
kan skabe naturområder, hvor vi menne-
sker kan færdes hensynsfuldt og i pagt 
med naturen.

Aarhus skal også være stedet, hvor vi 
udvikler og afprøver nye løsninger, der 
kan være med til at afhjælpe klimaud-
fordringerne. Vi skal prioritere løsnin-
ger, der gør en forskel i stor skala for 
borgere og virksomheder. Aarhus skal 
være det sted i landet, hvor man søger 
hen, når man vil teste nye ambitiøse 
teknologier på klimaområdet, som kan 
eksporteres til resten af verden, uanset 

om det omhandler energi, vandtekno-
logi, CO2-fangst eller noget helt andet. 
Den udvikling skal vi understøtte i vores 
erhvervsudvikling, så vi som kommune 
gør det attraktivt at bidrage til at gøre 
det muligt at afprøve nye, klimavenlige 
løsninger i Aarhus.
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