
Havneudvidelsen i Aarhus - OPERATION PLYS  

 

Kære alle 

 

Vi har lige været til det møde, som afslutter hele den første lange borgerinddragelsesproces fra maj til nu. I 

folkemunde kaldet "en forvaltning kører sine borgere over og kalder det inddragelse". Det er selvsagt 

borgerne, der betaler for dette fine stykke arbejde.  

 

På mødet havde vi den enestående oplevelse at høre HBS-konsulenterne aflevere en analyse af 

"Alternativer", der var præcis sådan som Aarhus Havn allerhelst ville have den (det var så også dem, der 

havde betalte den): Ingen alternativer til den nuværende lokalplan 1163 kunne betale sig eller var godt for 

klimaet. Sådan!  

 

Alle de alternativer som borgerne var kommet med gennem det sidste 3/4 år viste sig ved en nærmere 

analyse at være både dyrere og - sørme - også dårligere for klimaet. Containertårne, dryport ved E45, 

samarbejde med Grenaa Havn, nordlig placering af havneområde, optimering af havnearealet osv. Godt det 

ikke er borgerne, der styrer dét show med byen, havnen og bugten, tænker man så bare - så vil det da gå galt. 

 

Godt vi har disse mennesker med pengeforstand. Og det har konsulenthuse virkelig, fornemmer man. 

 

LOKALPLAN 1163 - alias Havneudvidelsen - viste sig således ved nærmere eftersyn at være simpelthen dét 

perfekte alternativ - god for pengene, god for klimaet, godt for .... borgerne og byen? - nå ja, det var så ikke 

en del af analysen. Men den lokalplan er simpelthen bare GOD, fik man da i hvert fald indtryk af.  

 

Vi skal nok komme tilbage med en seriøs analyse af HBS' konklusioner og af de andre analyser afleveret til 

Byrådet fra Borgmesteren i dag. Heri konkluderer bl.a. COWI, at havneudvidelsen er godt for klimaet. De 

tager virkelig det med klima mere og mere seriøst - det fornemmer man.  

 

Og blandt disse analyser har Rambøll leveret den genistreg at se 33 år frem på containerskibsmarkedet og 

konstatere en vækst på 1,7% hvert af de 33 år - ja, det kommer så lidt dårlig fra start med noget krig i 

Ukraine, noget Covid her og der; lidt handelskrig mellem USA og Kina osv. - men så bliver alt godt om 1-2 

år, og vi forbruger igen løs... 

 

Det var også en sand oplevelse at se de mange repræsentanter for Danske Havne, Dansk Industri, Danske 

Erhverv, og de velrenommerede konsulenthuse som Cowi og Rambøll samt ikke mindst Aarhus forvaltning 

ved juridisk chef Christian Mølgaard samt borgmesterafdelingens parallelforskudte forvaltning kaldet 

Teknik og Miljø i fineste puds og opstilling med Luise Pape Rydahl og teknisk direktør Henrik Seiding 

udtrykke stor tilfredshed med HBS-rapportens ene sølle underbyggede konklusion efter den anden. 

 

Heller ikke så ringe endda at få meddelt fra selve direktøren Henrik Seiding, at dette var det sidste møde - 

der skulle IKKE være nogen afsluttende fælles evaluering endsige overdragelse fra Borgernes Konference 

17. jan. til Teknik & Miljø m.v. sådan som 4 fællesråd og Det Fælles Bedste samt Beskyt Aarhusbugten 

havde foreslået forvaltningen det i går. Forvaltningen havde lært alt det, de skulle lære af denne fine 

borgerinddragelsesproces. Kommunal-kursus, trin 1, niveau begynder: "Sådan faker vi borgerinddragelse". 

 

Således beriget kom vi da til det vidunderlige øjeblik, hvor juletræet tændtes i alles øjne: 

Borgerinddragelsen slut ..... alle kan gå hjem med røde ører og flove sind: 1:0 til pengene. 0:1 til 

hæderligheden. Konsulenthuse er billigt til salg. Naturen skal nok klare sig på langt sig. Men 

menneskeheden overlever ikke anden halvleg på denne her facon. 

 

Og så er det ganske rart at komme hjem til et initiativ, hvor en ildsjæl som Mark Berg sætter en 

underskriftskampagne i gang. 

 

Han har taget udgangspunkt i Steffen Brandts sjove og desværre dybe replik fra borgerkonferencen "Vi er 

faret vild - Men vi skyder en god fart" som viste sig at være et Peter Plys citat 



Ud fra det har den gode mand Mark udviklet videre på tanken og skrevet en Plys historie til aarhusianerne. 

Spred gerne hans budskab. Operation Plys som han har kaldt det opfordrer alle Aarhus borgere til at skrive 

deres mening om havneudvidelsen til byrådets politikere. Og så har han oplistet disse med mailadresser. 

 

God ide! 

 

Find skrivelsen her https://www.facebook.com/MarkStigBerg  
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