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Høringssvar på Erhvervsplan for Aarhus 2020-2023 

Aarhus Transport Group (ATG) takker for muligheden for at indsende høringssvar vedr. erhvervsplanen 

2020-2023 med titlen Partnerskaber for bæredygtig vækst. Generelt kvitteres for, at ATG’s mærkesager i 

vid udstrækning adresseres. ATG har respekt for den vanskelige politiske prioritering, men vil opfordre til, 

at der afsættes yderligere midler til at udvikle infrastrukturen væsentligt hurtigere end skitseret. Desuden 

at der søges EU og statslig støtte til de projekter, der har Europæisk og national interesse. 

Positivt at der tages udgangspunkt i den samlede bæredygtighed og bredden i verdensmålene.  

ATG skal opfordre til, at der holdes fokus på at få gennemført de helt afgørende infrastrukturelle tiltag, som 

har været under planlægning adskillige år: 

Marselistunnel 

Der er stigende bekymring for trafikafviklingen indtil Marselis Tunnelen er etableret. ATG har ved flere 

lejligheder fremført denne bekymring, men må konstatere, at der desværre indtil nu ikke er fremkommet 

tilfredsstillende løsningsforslag. 

Marselistunnellen er en væsentlig og afgørende del af forbindelsen mellem det europæiske vejnet og 

Aarhus Havn som væsentligt transporthub for import/eksport og persontransport. Sidstnævnte i markant 

øget omfang, når færgeterminalen for forbindelse mellem landsdelene i 2020 flyttes til Østhavnen. Der er 

brug for at arbejdet intensiveres meget snart.  

I opbygningsfasen er forbindelsen til havnen afhængig af at der skabes fornuftig og effektiv trafikafvikling 

med mindst mulige gener for såvel trafikken som for de byområder, der ligger i området. ATG må 

konstatere, at der heller ikke på dette punkt er fremlagt tilfredsstillende løsningsforslag. 

Etablering af Marselistunnellen er endvidere beliggende i et potentielt større udviklingsområde i den 

sydlige del af byen. Derfor bør alle aspekter indtænkes.  

ATG stiller sin arbejdsgruppe med fokus på Marselistunnellen til rådighed for samarbejde og input. 

Arbejdsgruppen består af større og markante interessenter i relation til transport og logistik – specifikt i 

forbindelse med transport ind og ud af Aarhus Havn.  

E 45 

Den fortsatte udbygning af E45 har ATG’s naturlige fokus. Sikker fremkommelighed for gods - og anden 

transport er væsentlig for samfundet. Positivt at der er national bevågenhed på denne opgave. ATG følger 

denne nøje. 

Sikring af de trafikale ”fødekæder” til netop E45 er en afgørende faktor for sikker trafikafvikling, derfor 

vigtigt at der er tæt og strategisk samarbejde mellem de nationale og regionale/lokale indsatser, så der 

investeres rigtigt på det rette tidspunkt.  

 

 



Partnerskaber 

Fokus på partnerskaber er positivt og sikrer fælles ansvar for den fortsatte og fremtidige udvikling af Aarhus 

som by og område samt medvirker til øget konkurrenceevne for virksomhederne. Der er brug for 

fællesskab og gensidig respekt i opgaveløsningen. ATG opfordrer til klare ansvars-og opgavefordelinger i 

disse partnerskaber, således at der tages udgangspunkt i realkompetencer og indsigt i/relationer til bredere 

baglande. 

Opgavefordelingen mellem myndigheder og virksomheder bør være klar og baseret på ovennævnte. 

Klynge- og indsatsmatrix. De forskellige klynger er i høj grad indbyrdes afhængige og forbundne, hvorfor en 

afklaring af konsekvenser på tværs bør indgå i planlægning og gennemførelse af indsatser.  

ATG opfordrer til tæt koordinering mellem alle relevante og overordnede planer, så der sikres en langsigtet 

og koordineret indsats. Byudvikling, byggeri, mobilitet og infrastruktur hænger tæt sammen og har stor 

gensidig indflydelse.  

Infrastruktur i bredeste forstand er af afgørende betydning for alle områderne. Fysisk, digital, social og ikke 

mindst i fremtiden forsyningsinfrastruktur, der vil komme mere og mere under pres i takt med den 

teknologiske og befolkningsmæssige udvikling. 

ATG opfordrer til at der indledes forpligtende samarbejder med alle relevante aktører omkring en sikker 

infrastruktur på alle planer, således at det bliver muligt at konvertere til andre former for energi.  

El-forsyningsnettet kan blive udfordret med massivt træk på el til eldrevne samfundsfunktioner på 

transportområdet. Der vil være behov for dimensionering og fremtidssikring, således at den grønne strøm 

kan transporteres til forbrugsstederne, hvad enten det gælder de forventeligt mange ladestandere til 

privatbilisme eller det handler om større anlæg. 

Endvidere bør udviklingssamarbejder med fokus på grøn omstilling motiveres og supporteres. Der er gode 

muligheder for at Aarhusområdet med de mange stærke erhvervs- og forskningsmæssige kompetencer kan 

være i front med nye og hidtil ukendte produkter, metoder og indsatser.  

 

Uddannelse og arbejdskraft 

ATG opfordrer til at efter- og videreuddannelsesinitiativer baseres på tæt og bred kontakt med konkrete 

virksomheder og/eller virksomhedssamarbejder.   

Retorik omkring erhvervslivets ”bekæmpelse” af ledighed bør overvejes. Erhvervslivet har behov for 

arbejdskraft og stiller opgaver til rådighed. Samarbejdet med de videregående uddannelser skal sikre at 

nyuddannede og jobs finder hinanden – det kræver åbenhed og innovative tilgange fra begge sider.  

Kattegatforbindelse 

Opbakning til og indtænkning af en kommende fast forbindelse over Kattegat bør indgå i som basis for 

andre planer, så der ikke investeres med risiko for benspænd på kortere og især længere sigt.  Forbindelsen 

mellem landsdelene vil sikre sammenhængskraft og udvikling. Endvidere en mere fornuftig fordeling af 

belastningen på vejnet mv.  

 



Aarhus Havn  

Havnen er Aarhus’ grundlag som bysamfund såvel historisk, aktuelt som i fremtiden. Der er derfor en helt 

særlig opgave omkring kommunikation af havnens betydning, herunder samspillet med byen og byens 

udvikling. Havnen og de mange virksomheder, der er lokaliserede i området er udfordret at nærheden til 

byudviklingen. Der er væsentlige partnerskabsopgaver i forbindelse med at disse skal møde krav og 

forventninger i relation til klimapåvirkninger og på samme tid kunne fungere og udvikle sig som 

virksomheder og basis for vækst gennem et meget stort antal arbejdspladser – direkte og indirekte 

ATG ser frem til at Yderhavnen fremmes mest muligt, idet der allerede nu er tegn på uhensigtsmæssige 

begrænsninger på arealer tæt ved Containerterminalen. Med en markedsandel på 65% har Aarhus 

Containerterminal både national og europæisk betydning og er afgørende for en række virksomheders 

konkurrenceevne. 

Aarhus Airport 

Lufthavnen er inde i en vækstfase og har brug for at relevante aktører, herunder kommuner og 

virksomheder bakker op om denne udvikling.  

Effektiv, let tilgængelig og differentieret forbindelse til og fra lufthavnen bør indgå i kommende planer for 

bus- og anden transport. Flytrafik anvendes af en række forskellige kundesegmenter med forskellige behov 

og forventninger – disse bør indtænkes i kommende løsninger. 

Fremkommelighed og mobilitetssystem 

ATG bakker op om at der arbejdes med ITS, således at trafikafviklingen kan blive så effektiv og sikker som 

overhovedet muligt. Fleksibilitet og agilitet i relation til eks. trafikreguleringer vil være et nyttigt værktøj. 

Samarbejde og partnerskaber mellem de aktører, der i forvejen overvåger trafikafviklingen og 

vejforholdene bør indgå i planlægning og gennemførelse af initiativer på dette område. 

ATG ser positivt på BRT løsningen indgår i miljøkonsekvensvurderingen af de næste etaper for Letbanen. 

I øvrigt henvises til høringssvar til : 

Planstrategi og Temaplan for erhvervsarealer 

 

Aarhus Transport Group stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer og samarbejde.  

 Med venlig hilsen  

f. Bestyrelsen  - Bente H. Steffensen Aarhus Transport Group  

  

Aarhus Transport Group (ATG) som høringspart.  

ATG er en uafhængig organisering af virksomheder i og omkring transport og logistik. Virkeområdet er det 

østjyske – Business Region Aarhus. Medlemskredsen tæller ultimo 2019 omkring 100 virksomheder. 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer der repræsenterer interessefeltet. ATG er medlemmernes talerør og 

afvikler en række aktiviteter med fokus på vidensdeling, interessevaretagelse og netværk. ATG har et godt 

og konstruktivt samarbejde med relevante myndigheder og god dialog med det politiske liv.  


