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Kære politikker 

Tak for at jeg har haft muligheden for at deltage i denne proces. Det har været berigende og en masse 

viden jeg har fået om faktiske forhold omkring havne udvidelsen. 

Jeg tænker at jeg vil bakke op omkring havne udvidelsen. 

 

Jeg er blevet særligt optaget af: 

 at Aarhus bugten faktisk er død. Jeg tænker at de stenrev der er omtalt i projektet vil være med til at der 

forhåbentligt kan komme lidt liv i bugten igen. 

Samtidig tænker jeg at det må være et meget stort spørgsmål for jer som politikere at tænke 30 år frem i 

tiden og planlægge en udvidelse af Aarhus havn med de forretningsmæssige og miljømæssige 

problemstillinger det måtte give. 

 

Hvordan vægter jeg fordel og ulemper ved den ansøgt havns udvidelse? 

Fordelene ved en udvidelse vil være at Aarhus havn forsat vil være førende og væste økonomisk de næste 

mange år. Samtidig vil det kunne føre en del arbejdskraft til byen enten direkte på havnen eller i oplandet. 

 

Ulemperne ved at udvide havnen vil være der skal bruges meget plads. Der vil være udsyn der bliver 

ødelagt, infrastruktur, miljø og støj. Det skal være med i jeres tanker fra dag 1. 

 

Mit råd til jer politikere vil være: 

Tænk Aarhus havn ind i at det skal være en havn for alle borgere i Aarhus kommune.  

Jeg har set og fulgt en del projekter hvor Aarhus byråd har skulle tage stilling til evt nye bygninger. Det være 

sig bygninger der ligger i Aarhus centrum eller projekter hvor der har været hørings muligheder. Problemet 

er ofte at projekterne ser helt anderledes ud end når det bliver vist i avisen eller på tegninger. 



Derfor vil jeg bede jer politikere om at fastholde det udseende som Blue Line viser i prospektet 

Sikre at miljøet kommer i fokus 

Sikre at det ikke bliver en gold og kedelig havn man kan se fra kystvejen 

Sikre at der bliver mulighed for at kunne gå/løbe ture på Blue Line 

Sikre at havnen bliver alles borgers havn med mulighed for at fiske, grøn beplantning, legemuligheder m.m 

Sikre at havnen kan være en god forretning, men også en oase hvor byens borgere kan slappe af og vide at i 

har holdt fast i et godt projekt. 

Sikre en god og fornuftig byggeperiode og tænk Marselis tunnelen ind i processen. 

 

Med venlig hilsen 

Poul Erik Thomsen 
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