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Opsamling på temamøde i Oplandsudvalget om infrastruktur og 

byudvikling i forhold til oplandsbyer 
 

D. 8.4.2021 var Oplandsudvalget inviteret til en temadrøftelse omkring infra-

struktur og byudvikling i forhold til oplandsbyer. Grundet Corona var det ikke 

muligt at mødes fysisk, i stedet blev mødet afholdt over Teams. Under mø-

det deltog gæster fra Mårslet Fællesråd.  

 

Programmet for dagen var:  

Kl. 17:30:  Formanden for Oplandsudvalget Anette Poulsen byder velkom-

men  

17:40-18:25: Inspirationsoplæg om de gode cases og læring af dem – ”en 

rundtur i oplandets vilkår” 

18:25 – 18:35 Oplæg fra Mårslet fællesråd 

 

Pause 10 min 

 

18.45: Tilbagemeldinger og tematiske drøftelser af de enkelte spørgsmål. 

Facilitator (Jakob Ljungberg, MTM) giver kort intro. Diskussion med afsæt i 

kommissoriets spørgsmål. 

20:00 Afslutning ved formanden Anette Poulsen 
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Opsamling fra 1 del af mødet 

Teknik og Miljø fremlagde inspirationsoplæg om de gode cases og læring af 

dem – ”en rundtur i oplandets vilkår” 

 

Oplæg om mål og rammer for arbejdet med infrastruktur og mobilitet i 

oplandsbyerne (v/Martin Pape MTM). 

• Martin Pape fortalte, om mål og rammer for arbejdet med infrastruk-

tur og mobilitet i oplandsbyer 

• 5 pejlemærker i MTM – bygger på de 5 Århus mål 

• Grøn mobilitet  

• Mål om at være CO2 neutral i 2030 

• Samkørsel, delebiler og sammenhængene cykelstinet, kollektiv 

transport i kombination med øvrige transportformer  

 

Oplæg om hvordan arbejdes der med prioritering af midler til ”de min-

dre infrastrukturprojekter”, og hvordan inddrages lokalsamfundene 

(v/Lars Clausen MTM).  

• Lars Clausen fortalte om, hvordan MTM prioriterer de økonomiske 

midler til de mindre infrastrukturprojekter, og hvordan den gode dia-

log foregår.  

• Prioritering af anlægsmidler i ”de faste bevillingspuljer”. 

• Skiftende hen over årerne er der desuden nogle puljer, der vedtages 

af byrådet med begrænset løbetid. Lige nu har vi til cykelhandleplan 

mv. 

• Henvendelser MTM får fra borgere er gennem Fællesråd. Det kan 

næsten siges, at det er fundamentet for hvad der foretages. 

• Samarbejdet mellem MTM og Fællesråd har mange år på bagen. I 

2017 aftalte man, at der var behov for en ny procedure for samarbej-

det.  

• Særlig styrkelse med fællesrådet og samarbejdet med ildsjæle. Den 

enkelte borger, som står uden for Fællesrådet - denne borgers for-

slag er jo lige så berettiget, men vi anbefaler tit og ofte, at et ønske 

og idéen går gennem en sammenslutning i området.  
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• Vi tilpasser hele tiden samarbejdet med de enkelte fællesråd. Tror 

oplevelsen er, at Fællesrådene føler sig meget mere hørt. Dialogen 

med dem er ekstrem vigtig. 

• Den gode dialog mellem MTM og lokalsamfundet. Løbende dialog 

med fællesråd om prioritering af midler til de mindre projekter 

• Et eksempel på den gode dialog om infrastruktur i lokalsamfundet  

 

Oplæg om hvordan arbejdes der i regi af kommuneplanen med bosæt-

ning og byudvikling i oplandet (tilpasning af boligmasse til demogra-

fien og af infrastruktur) (v/Henrik Pedersen). 

 

• Henrik Pedersen fortalte om, hvordan MTM arbejder i kommunepla-

nen med tilpasning af boliger 

• Kommuneplan 2017: Bosætning og byudvikling  

• Højere tæthed i centerområde, stationsområde, langs indfaldsveje 

og i de nye byer.  

• Lavere tæthed i områder med mindre god kollektiv trafikbetjening  

• Kriterier for valg af arealer.   

• Der er mange ting der lapper over hinanden. Det er svært at finde 

arealer, hvor der ikke er nogen interessenter i dag.  

 

Oplæg om MaaS og strategi for delemobilitet ved Gustav Friis.  

• Gustav Friis fortalte om Mobilitet som service (MaaS), har arbejdet 

med i Aarhus kommune i 5 år. Det er en ”pakke”, som man giver – 

så man kan komme rundt og opleve god mobilitet. God mobilitet får 

hver dagen til hænge sammen.  

• God mobilitet er meget bredere end det at komme fra a og b. Det er 

også noget med klima, det må også gerne have noget om sundhed 

mv. – alt der giver en værdi til den rejsende.  

• Formål: At skabe bedre mobilitet. (1) Arbejder mod en eller anden 

smart platform – øge rejseudbuddet for folk uden bil. (2) Øge brugen 

af samkørsel og kollektiv transport på ruterne ind til Aarhus, så 

trængslen reduceres og parkeringspresset begrænses. 
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• Bilen er forbundet med god mobilitet – den har det, vi efterspørger. 

Bilen er rigtig god traditionelt set. Der kommer mange flere biler 

også i forhold til vi bliver flere mennesker.  

• Aarhus kommunes interesse: At understøtte udviklingen af en sam-

let bæredygtig mobilitetsløsning, der gennem incitamentet gør rejse-

planlægning på tværs af private og offentlige mobilitetsservice mulig 

og attraktiv. Og at forstå og imødekomme private og offentlige mobi-

litet aktører forretningsmodeller og rationaler med henblik på at defi-

nere offentlige aktørers rolle i løsningen.  

 

Der var en løbende drøftelse af oplæggene mellem forvaltningen og ud-

valgsmedlemmerne. 

 

Oplæg ved Finn Larsen, fmd. Mårslet fællesråd og Søren Rieber Rosen-

krantz (Det grønne udvalg under Mårslet fællesrådet). 

• Gæsterne fortalte om infrastrukturen i Mårslet og det samarbejde, de 

har haft med det grønne udvalg og Aarhus kommune 

• Gæsterne fortalte hertil om tre emner, der er fokus på: 40 km. Zone, 

naturcykelstier, trampestier i landzonen.  

• Det grønne udvalg, som er under Mårslet Fællesråd.  

• Infrastrukturen, man når frem til skal gavne alle brugergruppe.  

• Bløde trafikanter skal have alternative færdselsruter end bilveje 

• Bæredygtighed, grøn omstilling og nye transportformer indtænkes i 

infrastrukturen 

• Tæt netværk mellem forvaltningerne. Vinderne for os er borgernes 

tilfredshed, og vi kan strække pengene lidt længere, når vi får for-

valtningerne til at arbejde sammen.  
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Del 2: Tilbagemeldinger og tematiske drøftelser af de enkelte 

spørgsmål. Facilitator (Jakob Ljungberg, MTM). Diskussion med 

afsæt i kommissoriets spørgsmål. 

Kommissoriets spørgsmål:  

Spørgsmål 1: hvordan kan dialogen om infrastruktur i de enkelte lokalsam-

fund eventuelt videreudvikles? 

Spørgsmål 2: Hvordan kan byrådets grundlag for prioritering af midler til In-

frastruktur eventuelt videreudvikles 

Spørgsmål 3: Hvordan kan vi lykkes med projekt ”Mobilitet som en service” 

Spørgsmål 4: Hvordan spiller udviklingen af Infrastrukturen sammen med 

den generelle byudvikling i oplandsbyerne? 

 

Efter oplæg fra forvaltningen og gæsterne fra Mårslet Fællesråd var der en 

drøftelse af oplæggene i plenum bl.a. med afsæt i spørgsmålene fra kom-

misoriummet. De væsentligste pointer er sammenfattet i punktform neden-

for.  

 

- Områderne i den grønne ring er forskellige.  

- Der er forskel på fællesrådene i oplandet: Der er fællesråd, som er 

enorm dynamiske, kreative og godt polsteret. Og så er der fælles-

råd, som på mange måder er lidt af en hyggeklub. Det er en god idé, 

hvis vi kan finde fælles modeller for, hvordan vi kan understøtte den 

lokale debat og hvilke kvaliteter og behov, de ser fremover.  

- Når vi taler om transportmidler: Vi tænker alt transport fra centrum til 

opland. Der er næsten lige så mange som pendler ind i området, 

som ud af området.  

- Samarbejdet mellem fællesrådet og kommunen er blevet meget 

bedre de sidste år.  

- Se i helheder er en meget god idé. Man kan ikke kun kigge på dele. 

Rapport Business Week Aarhus er måske noget vi kan tage fat i, om 

hvad byen skal indeholde.  

- Vi snakker kun oplandsbyer ved letbanen. Vi snakker ikke andre op-

landsbyer uden letbanestop f.eks. Sabro. Har vi mistet Vestbyen, 

ved, at vi kigger så fokuseret på letbanebyer?  
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- Tænke i helheder på tværs af magistraten.  

- Det er vigtigt, at der er noget transparent, at man kan se hvad der er 

for nogle planer, og hvad de synlige prioriteringer er. Det er et demo-

kratisk behov. F.eks. at de får en cykelsti et sted fremfor et andet 

sted. Der er en synlighed på det enkelte sted. Transparent, synlig-

hed er vigtig for oplandsbyernes side. Det kan være rimelig uover-

skueligt. Det er godt at have god dialog, men man skal stadig vide, 

hvad der prioriteres. 

- Det handler om at have nogle planlægningsredskaber som er trans-

parente. Det de gjorde (Fællesråd Mårslet). De sagde, at de lavede 

en undersøgelse - kunne man få hjælp fra forvaltningerne? Helt sim-

pelt og lave en form for kortlægning. Et fællesråd kan ikke rumme al-

ting. Men man kunne måske undersøge, hvad man er optaget af i sit 

lokalsamfund.  

- Fællesrådene er meget optaget af natur: stigrupper, kan man identi-

ficere sådan nogle? Nogle der er optaget af at lave delebils ordning? 

Kan man identificere ildsjæle? Koble systemer sammen.  

- Byens hjerter i oplandsbyerne: Det vil være godt at identificere nogle 

af dem, det kunne være kirker, torvet, bibliotekerne? At man arbej-

der ret systematisk på, hvad byens hjerte er.  

- Når vi snakker flyttekæder, har vi brug for de almen boliger forenin-

ger – hjælpe dem på vej.  

- Vi havde en plan 2017 i forhold til vores udvikling. Tror på, at med 

det udspil, der ligger på udviklingen omkring den nye temaplan – 

måske nogle justeringer, der skal gøres. Men det er nok den vej 

man politisk vil gå og hvis det er det, så skal vi se, hvordan vi kan 

lave den stærkest muligt.  

- Det er vigtigt, at vi bruger den infrastruktur vi har i dag f.eks. skoler, 

institutioner, som mangler børn og udnytter de faciliteter. Vi har 

nogle muligheder for at genanvende de manglende og udfylde kapa-

citeten. 

- Flyttekæder – gælder for flere lokalsamfund. Man er nok ikke nået 

så langt. Der kunne godt være noget, man kan bygge videre på.  
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- Vi skal nok i fællesskab gøre nogle ting der styrker vores opland. 

Det handler i høj grad om kollektive trafik, cykelstier, park and ride.  

- Dialog værktøj. hvordan bruger man byen. 

- Fastholde folk i forhold til arbejdet i fællesrådene.  

- Infrastruktur er ikke kun transport. Det handler også om byernes by-

miljøer, steder vi mødes. Hvor vi måske skal til at gentænke i oplan-

det. Og bruge det der allerede er, at man også ser på hvordan man 

kan opgradere strukturerne. Hvordan kan man trække naturen mere 

ind i bymidten, dele der kan spille sammen. Det handler om er sam-

let godt bymiljø. De er de nære fællesskaber.  

- Hvordan vi får hørt borgere, er vigtigt. 

- Mindske transportbehovet.  

- Vi har også lokalsamfundsbeskriver – hvordan får vi lavet en ret-

ning/kompas? 

- Samarbejdet på tværs af magistrater er en evig drøftelse. 
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