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Trøjborg Fællesråd

Høringssvar til forslag til Klimahandlingsplan for Aarhus

Trøjborg Fællesråd (TF) finder det særdeles positivt, at Aarhus Kommune ønsker at blive

CO2-neutral i 2030 og i den forbindelse har sendt forslag til Klimahandlingsplan i

offentlig høring.

Trøjborg Fællesråd har følgende kommentarer til forslaget til Klimahandlingsplan:

Reduktion af transportsektorens klimabelastning er vigtig

Transport udgør i størrelsesordenen 50% af de samlede CO2-emissioner, hvorfor det er

særligt vigtigt med en konkret og effektiv indsats for at reducere CO2-emissionerne

herfra. Transportsektoren er i øvrigt særdeles miljøbelastende med hensyn til

luftforurening og støj, ligesom den er årsag mange trafikulykker. Disse skadeeffekter

gælder ikke mindst for tætbefolkede områder som Aarhus midtby, herunder Trøjborg.

Overordnet kan reduktionen af ovennævnte klima- og miljømæssige belastninger ske ved

at reducere mængden af biltrafik i, til og fra Aarhus midtby. Aarhus Kommune opfordres

derfor til at iværksætte effektive tiltag, der reducerer mængden af biltrafik i, til og fra

midtbyen. Som eksempler på tiltag kan nævnes:

● Opsamling af bil-pendler-trafik til Aarhus på omegnsplacerede store p-pladser

med transit-elbusser og cykelstier ind til midtbyen ad de eksisterende større

indfaldsveje.

● Reducere den gennemkørende biltrafik i midtbyen.

● Etablere sammenhængende cykelstinet for hele midtbyen med deraf følgende

forbedring af trafiksikkerheden for cyklister, herunder ikke mindst for de mange

skolebørn, der færdes i trafikken i midtbyen.

● Etablere et tværgående rutenetværk af mindre elbusser på indfaldsvejene til

midtbyen.

● Etablere ladestandere for at øge udbredelsen af elbiler.

● Fremme mulighederne for fodgængere med flere fodgængerovergange,

forbedrede fortove og 30 km hastighedsbegrænsning i boligområder.

● Bevare en struktur med lokale butikker, så indkøb kan ske i lokalområdet, lokale

skoler og institutioner, som kan nås uden bil.

Byggeri

Bygninger står for op mod 40% af det samlede energiforbrug og udgør derfor en stor

klimabelastning. Med det store nybyggeri i Aarhus er byggeriets klimabelastning ekstra

vigtig for Aarhus. Ud over forannævnte forslag vedrørende transportsektoren foreslås

følgende med henblik på at reducere byggeriets klimabelastning:

● Renovering (genbrug) af bygninger fremfor nybyggeri.



● Reducere brug af klimabelastende byggematerialer som f.eks. beton og generelt

stille krav om klimaregnskab for større nybyggerier og om genbrug.

● Fremme energibesparende tiltag i eksisterende bygninger og undgå tæt og højt

byggeri, som hindrer udnyttelse af solvarme til at reducere energiforbruget.

Andre tiltag for reduktion af klimabelastningen

● Forsyningen med fjernvarme skal gøres så klimavenlig som muligt ved at fremme

varmebesparelser kombineret med, at fjernvarmen hurtigst muligt overgår til

vedvarende energikilder som geotermisk varme og udnyttelse af overskudsvarme.

I en overgangsfase skal den anvendte biomasse være så bæredygtig som muligt.

● Elforsyningen bør baseres på vedvarende energikilder, i maksimalt omfang fra

lokale vedvarende energiressourcer ved opstilling af solcelleparker og vindmøller.

Da arealmulighederne for landvindmøller er begrænsede, bør muligheder for

havplacering omkring Aarhus udnyttes.

Det grønne tema

Beplantning kan bidrage til at binde CO2 og dermed bidrage til at reducere

klimabelastningen. Beplantning bidrager i øvrigt også til et visuelt og oplevelsesmæssigt

forbedret bymiljø. Derfor foreslås følgende:

● Indsatsen for at plante 10.000 træer i Aarhus speedes op. Konkret foreslås træer

ved Marienlund, på den åbne plads ved krydset Ndr. Ringgade/Nørrebrogade, i

Tordenskjoldsgade og på Aldersrovej. Herudover bør det overvejes, hvordan

plantning af mindre træer i sidegaderne på Trøjborg kan bidrage.

● Der etableres lommeparker i bydelen, fx på pladsen ved

Trøjborgvej/Larsen-Ledets Gade

● Kommunen opstiller bedre og klare regler for grønne arealer ved byggeri, og det

kontrolleres efterfølgende, om arealerne indfrier hensigten

● Endelig bør grønne gårde, forhaver og facader bevares og udbygges.

Aarhus som klimamæssig foregangskommune

Aarhus Byråd opfordres til at gøre kommunen til en klimamæssig foregangskommune.

Trøjborg Fællesråd bidrager gerne til at fremme en sådan indsats på Trøjborg.

Med venlig hilsen på vegne af Trøjborg Fællesråd,

Niels Christian Sidenius


