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Det Fælles Bedste  

Nyhedsbrev nr. 6 om Havneudvidelsen  

1.  DEN STORE PLAN 

 

S har en plan. Og de borgerlige partier er i den grad med på den. Godt støttet af den magtfulde  

danske vej-, bil- og betonlobby. Den hedder Infrastrukturreformen. -  

Havneudvidelsen i Aarhus inkl. Marselis Tunnel er en vital del af planen. 
 

Af Niels Aagaard, formand for Det Fælles Bedste  

Planen der vil gøre Danmark til én stor motorvejsudfletning ser sådan ud: 

I dag kommer 65% af Danmarks containervarer til Aarhus Havn. Det skal blive noget mere i fremtiden, hvor planen 

er, at Kina og Asien skal producere til et stadigt voksende dansk forbrug. 

Fra Aarhus Havn køres varerne til resten af Danmark på lastbiler - minus en lille del til aarhusianerne.   

Op gennem Jylland skal varerne transporteres på E45 motorvejen, der udbygges med flere spor i første omgang til 

Randers. Det suppleres mod nord en ny motorvejsforbindelse ved Aalborg som fører varerne henover den 

naturskønne ø Egholm til Nordjylland - den 3. Limfjordsforbindelse. 

Midt op og ned gennem Jylland skal en ny Hærvejsmotorvej lægges i de naturskønne områder gennem Jyllands 

højderyg ved den gamle hærvej. Motorvejen skal aflaste E45 og underbygge transportvejene nord/syd i Jylland. 

Sydpå gennem Jylland og videre Østpå mod Sjælland skal et nyt udbygget motorvejsnet føre varer fra Aarhus havn 
mod Sønderjylland og for størstedelens vedkommende til Hou, hvorfra en ny motorvejsbro - Kattegatforbindelsen - 
skal føre varerne tværs over øen Samsø til Røsnæs på Sjælland og herfra til København via endnu et udbygget 
motorvejsnet. Røsnæs og Samsø er i dag naturskønne områder. 

Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Sund og Bælt er allerede i gang med 2. forundersøgelse til Kattegatforbindelsen, 
som vil blive Danmarkshistoriens ubetinget dyreste projekt nogensinde. Om dets konsekvenser skriver man 
optimistisk på hjemmesiden ”Et omfattende projekt som en Kattegatforbindelse vil have store konsekvenser for hele 
landet med væsentlig kortere rejsetid mellem Øst- og Vestdanmark. Mindre Trængsel. Hurtigere transport på 
jernbanen. Et sammenhængende arbejdsmarked,” https://kattegat.dk/om-forbindelsen/konsekvenser/  

I parentes bemærket startede hele planen med Storebæltsbroen og Øresundsbroen og den Femern forbindelse som 
nu er undervejs. Så man er ved at have tjek på det med broer. 

https://kattegat.dk/om-forbindelsen/konsekvenser/
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Motorvejssystemet på hele Sjælland skal udbygges markant. I Østsjælland og omkring København bliver det en sand 
kakafoni: Hillerødsmotorvejen, Frederikssundsmotorvejen, Amagermotorvejen og Øresundsmotorvejen udbygges 
og forlænges. En ny Nordhavnstunnel med motorvej og metro skal føre færdslen fra Nordsjælland videre til den nye 
kunstige ø Lynetteholm med 30.000 beboere midt ude i Øresund, videre til  Kastrup Lufthavn - der udbygges 
markant - og herfra videre til de nye motorveje ved Øresund. 

Det er noget af en plan. Hvis der skulle være noget tilbage af Danmark efter denne sønderfletning af vores natur, så 
er planen at det skal anvendes til dansk kødlandbrug, halmproducenter til vore kraftvarmeværker og støj-resistente 
turister. 

Det vil koste i hundredvis af milliarder at etablere alle disse ting, som vil stå som spøgelsesagtige ’stranded assets’, 
når klimakatastroferne har tvunget os væk fra bilismen og har krævet, at milliarderne i stedet anvendes til opbygge 
vores evne til at modstå klimakatastroferne med dæmninger, sluser, større kloaksystemer, flytning af byer, 
omstilling af landbrug osv. 

I dag står trafik for 29% af den danske CO2, heraf 84% fra bilismen. Det vil planen forøge, eftersom al trafikforskning 
fortæller at flere veje fører til flere biler og lastbiler - jf. fakta i Folkeavisen for et Bæredygtigt Danmark, s.31 
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf   

Hvis S og blå blok gennemfører planen kan man være sikker på én ting. Det vil være det hidtil største dansk bidrag til 
at forøge Biodiversitetskrisen, Naturkrisen, Miljøkrisen, Klimakrisen.  ”Det er kollektivt selvmord med foden på 
speederen”, som FN’s præsident Antonio Guterres siger. Og Jacob Bundsgaard har ikke bare en aktiv rolle ift. 
Havneudvidelsen, men også ift. planen som helhed, herunder især Kattegatforbindelsen. 

Inden længe vil vi derfor tage initiativ til at samle flest mulig af de mange borgergrupper som i øjeblikket opbygger 
modstand mod planens del-projekter rundt i landet. Inden det er for sent. Vi er i gang og I vil høre nærmere.  

Dbh - Niels Aagaard 
Det Fælles Bedste 

 

2.  SVAR TIL JACOB BUNDSGAARD OM KLIMA 

 

Borgmester Jacob Bundsgaard argumenterer på facebookgruppen ”STOP Havneudvidelsen” for 

bæredygtigheden i havneudvidelsen, opslaget finder du her https://www.facebook.com/groups/483789590542011 

Bundsgaard siger: 
 

”Klima – der foreligger nu en meget detaljeret klimaberegning, som viser at klimabalancen allerede indfinder sig i 

2032. Derefter vi der være en positiv effekt af at etablere en havneudvidelse. Den samlede udledning af CO2 svarer i 

hele projektet til ca. 17 km. vej til Viborg. Det bliver meget tydeligt, at det er en stor fordel for klimaet, når vi 

transporterer vare på vandvejen fremfor landevejen.” 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf
https://www.facebook.com/groups/483789590542011


3 
 

Men anlægsfasen alene udleder 170.000 tons CO2 i de 30 år det tager at bygge anlægget, og driftsfasen udleder 

årligt i størrelsesorden som dansk landbrug, fordi især containerskibe udleder voldsomme mængder CO2. 

Vores skibstransport står for 48% af alle branchers udledning jf. Danmarks Statistik, 'Klima'. Men MKR-rapporten har 

end ikke undersøgt klimapåvirkningerne af driftsfasen, se Nyhedsbrev 5 https://detfaellesbedste.dk/.../Nyhedsbrev-

5_OPSAMLING_2.pdf og den internationale skibsfart er ikke med i de anvendte CO2-opgørelser. Derfor kan 

Bundsgaard sige at den samlede udledning af CO2 svarer i hele projektet til ca. 17 km. vej til Viborg. 

VI UDELADER CO2 FRA REGNSKABERNE OG SÅ BLIVER ALLE GRAFER OG KURVER SELVSAGT FLOTTE  

- MEN DET ER IKKE ANDET END GREENWASHING 

Aarhus’ klimapolitik er kendetegnet ved, at man udelader et sted mellem halvdelen og 2/3 af samtlige store og 

væsentlige CO2-udledninger - biomasse, international transport med fly og skibe, CO2 i nettoimporten af varer, som 

alle stiger i disse årtier, se illustrationens kurver.  

Det betyder, at en række udledninger stiger (fx fra skibe), uden at vi kan se det, og at vi har meget længere til 

klimamålet, end det fremgår af kommunens tal. 

En nærmere undersøgelse gennem de sidste 3 år viser, at Aarhus slet ikke har tal for klimaudledningerne fra byens 

store udledninger fx fra byggeri, transport, energi, mad, landbrug, forbrug. Alene klimapresset fra højhusbyggeriet er 

højt og voldsomt stigende i disse år - men det figurerer ikke i vore regnskaber og kurver. 

Hvordan kan man så vide, hvor vi står ift. klima og hvor meget CO2 vi skal reducere, eller hvor hurtigt det skal gå, 

hvis vi ikke har tal for vore udledninger? Det spurgte vi Aarhus kommune om, men har ikke - 2 år efter - fået svar. 

Aktuelt stiger udledningerne fra alle sektorer i Aarhus. Og hvert år lægger årets CO2 sig ovenpå de tidligere års og 

bliver der i 300-400 år. Så selvom Aarhus skulle opnå ’kun’ at udlede det samme hvert år, så stiger CO2-

koncentrationen år for år i atmosfæren.  

 
 

Aarhus klimapolitik er baseret på greenwashing og har indtil nu aldrig taget klima alvorligt på nogen reel måde,  

du kan se den kritiske analyse af planen i Alternativ Klimaplan for et bæredygtigt Aarhus, s. 25-39  

https://detfaellesbedste.dk/.../09/KLIMAPLAN-AARHUS-24.pdf. 

 

MAN STARTER MED EN FORKERT PRÆMIS: FORTSAT ØGET FORBRUG PRODUCERET PÅ DEN ANDEN SIDE AF 

KLODEN. DEREFTER SPØRGER MAN: ER DET SÅ MEST KLIMAVENLIGT AT TRANSPORTERE MED SKIB ELLER LASTBIL? 

Det er rigtigt, at det - isoleret set og i nogle tilfælde - er en stor fordel for klimaet, når vi transporterer varer på 

vandvejen fremfor landevejen. Varer transporteres mere klimavenligt over lange afstande (fx Kina-Danmark) på skib 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2023/01/Nyhedsbrev-5_OPSAMLING_2.pdf?fbclid=IwAR1uZazbEVq2uP-Qq7mTEyzUZLCJK9f-911quuR3f1Rp9hyeJGfUFWD80-M
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2023/01/Nyhedsbrev-5_OPSAMLING_2.pdf?fbclid=IwAR1uZazbEVq2uP-Qq7mTEyzUZLCJK9f-911quuR3f1Rp9hyeJGfUFWD80-M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdetfaellesbedste.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2FKLIMAPLAN-AARHUS-24.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2J1qf1iuHBAuaCCZbPVgDowQ1wxLGu-4H85fU6fZNWGbUJLOBQQscobHU&h=AT2XygGsYjaH0sKUJ6Rb7cQMuGti2NjI6gLnBhMTP17AslzAlbC-p6ls0LPSfZX8kAqU0isLbP3-qUdyKUGq2LGaj5IldefEYR5ysGJ7GLE-r_Dow6rIRdgwT5nYlVSnaQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0QW6IXRPcf8kdNrxnfSWEipv_QVcllfXtsy5CLKzl-ifHqpZe6cfNl7KeAH4LRXmPqZnrL7fFdw-SQKzBHc4qW3OSEuX-ddvKBj85WMm2ThCR5p9DVMF6GLHqtzN70uQTwWSv485sBAGiK4KZbM8KCxWsh4FA_AprsVDRNA85Sa5KToe_FDAQSZTfVj50O8ssjQI3w2_n8ZdKagL-shQ
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end på lastbiler, jernbaner og fly. Derfor vil et stadig større forbrug bedst kunne håndteres bæredygtigt med 

skibstransport, sådan argumenterer man. 

Man fjerner elegant fokus væk fra selve udledningerne ved skibsfarten ved at sammenligne dem med udledninger 

fra noget der er endnu mere belastende over lange afstande, fx fly og lastbiltransport. Og så spørger man: Hvis vi 

skal forbruge stadig flere varer, som fortsat er produceret på den anden side af kloden og derfor kræver global 

transport, hvad er så bedst: Containerskibe eller lastbiler? - Svaret ligger i måden spørgsmålet er formuleret på. 

Det rummer to falske præmisser, for 1) vi skal ikke forbruge stadig mere og 2) vi skal ikke producere varerne til vores 

forbrug i Asien og Kina. Vi skal regionalisere og lokalisere produktionen mest mulig og mindske forbruget mest mulig 

og i øvrigt omstille til et klimavenligt forbrug i stedet for varer, der for 80% vedkommende er produceret med fossile 

brændstoffer uden for vores kontrol i fx Asien. 

Den globale skibsfart står i dag for 5% af al CO2 i verden. Når man øger skibstrafikken øger man dette klimapres. 

Danmark vil overskride sit resterende CO2-budget på 230 mio. tons CO2e om kun 4 år. Derefter kan vi ikke tillade os 

at udlede så meget som ét gram CO2 nogensinde, se beregningerne i Nyhedsbrev 4 

https://detfaellesbedste.dk/.../Nyhedsbrev-4-om.... 

Det betyder at alle store anlæg skal være omstillinger til bæredygtighed, der mindsker presset på klimaet. 

Antagelsen om, at vi kan forøge vores forbrug og forvente mere containerskibstransport i fremtiden, er enten en 

mangel på forståelse for det forestående klimakollaps eller en accept af, at vi alligevel ikke kan nå at gøre noget og 

derfor skal fortsætte forbrugsfesten, indtil klimaforandringerne tvinger os til at stoppe. 

FN's generalsekretær, António Guterres, sagde på COP 27: "Vi er på vej mod klimahelvede med foden på speederen". 

Når Jacob Bundsgaard derfor i sit opslag gør sig til talsmand for omstilling til bæredygtighed, så klinger det desværre 

underlig hult: ”Mange har spurgt, hvorfor man ikke bare udskyder beslutningen. Til det er der at sige, at hvis vi ikke 

laver investeringer i den grønne omstilling, så kommer vi til at stå med endnu større problemer om ganske få år. (…) 

Det samme gælder for en udvidelse af havnen, som vil skabe plads til at vi kan flytte mere transport fra landevejene 

til skibene.” 

  
Foto fra Japan tv. og Pakistan th. 

Vi bor i en by, hvor transporten år for år øges og er baseret på 96% fossilbiler. Man har end ikke implementeret 

cykelplanen 15 år efter den blev lavet. Og letbanen kører ikke når det er frost, vinter eller når andet uforudsigeligt 

sker. 

Vores byggeri foregår nærmest kun med klimabelastende materialer som beton, cement, stål, rockwool, tegl. Hvert 

nyt (høj)hus er en lille klimabombe og tilsammen er vores byggeri de sidste 20 år en klimabelastning, vi aldrig har 

kunnet tillade os. 

Vores energi er baseret på biomasse der fælder skove i udlandet, som ellers kunne have absorberet CO2.  

Vores vedvarende energi dækker sølle 3% af al energi i byen og fremtiden består i 8 nye landvindmøller og nogle 

solanlæg, som vil dække 11-16% af vores energi i 2030. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdetfaellesbedste.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FNyhedsbrev-4-om-Havneudvidelsen-2.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1hbLCQ-SJgbFKsK1IIKvAV2gC4Xi06PkJ_9fXWUZYv2tJWmVyEHYI8jJ0&h=AT22S8Vsl3NhuZzGZF8VqLLM3-THwrn3InriuZwlibYXXG5ZMyk_bS802BVsKa8ez5h0pTtZmoxxq8EvJ6djSSeLcNbhLShFP7odwTJ1FDGeUGC7suHT6Rwmg6xzfDcTcQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0QW6IXRPcf8kdNrxnfSWEipv_QVcllfXtsy5CLKzl-ifHqpZe6cfNl7KeAH4LRXmPqZnrL7fFdw-SQKzBHc4qW3OSEuX-ddvKBj85WMm2ThCR5p9DVMF6GLHqtzN70uQTwWSv485sBAGiK4KZbM8KCxWsh4FA_AprsVDRNA85Sa5KToe_FDAQSZTfVj50O8ssjQI3w2_n8ZdKagL-shQ
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Hver gang borgerne forsøger at få rigtige CO2-tal. Eller belyse hvor lidt klima-indsat man foretager sig. Eller skaffer 

klimaviden fra eksperter. Eller viser hvor klimabelastende nye store anlæg er, så får bystyret konsulenthuse til at lave 

flotte beregninger der fjerner fokus eller benægter virkelighed. Det er ikke klimaansvarlighed. Det er ringe. 

Der er plads til forbedringer. Det skal blot gå vældig hurtigt. 

 

3. SIDSTE MØDE I BORGERINDDRAGELSEN OM HAVNEUDVIDELSEN  

- NU TIL "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". 

Analysen var præcis sådan som Aarhus Havn allerhelst ville have den (det var så også dem, der havde betalte den): 

Det viste sig, at 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 HBS-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 først 

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 et klart 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. For der er gode sager: 

COWI konkluderer bl.a. med grafer og det hele, at havne-udvidelsen er godt for klimaet. De tager det med klima 

mere og mere seriøst, fornemmer man. 

Blandt disse analyser har Rambøll leveret den genistreg. De ser simpelthen 33 år frem på containerskibsmarkedet og 

konstaterer en årlig vækst globalt og for DK på 1,7% hvert af de 33 år - ja, undtagen lige den allerførste periode, hvor 

man kommer lidt uheldigt fra start med noget krig i Ukraine, noget Covid her og der; lidt handelskrig mellem USA og 

Kina, Mærsk der forventer en nedgang på 25-30 % osv. - men så bliver alt godt om 1-2 år, og vi forbruger igen løs ... 
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Også en sand oplevelse at se de mange repræsentanter for Danske Havne, Dansk Industri, Danske Erhverv, og 

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 chef 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 af viden 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 allerede 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 er 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 lidt for 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 politikere fra S, K, V med mailadresser. 

God ide! 

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

 

Find opslaget under vores nyheder https://detfaellesbedste.dk/.../01/Havneudvidelsen_13.pdf   

------------ 

De bedste hilsner 

Niels Aagaard 

Det Fælles Bedste 

4018 9019 

niels@detfaellesbedste.dk  

https://detfaellesbedste.dk/  

https://www.facebook.com/MarkStigBerg?__cft__%5b0%5d=AZUMs16C35gaTEwJF4DOBmlkJ0WvNJFD4egnTHgypplyzxZ3nbMczGuwmKMlPQMn93Ni9Mcnkdk2W7V-h4S5tB-OgExz3PHedHhwDkqRJLIIXV8H-Egv3IA6LUWZIsltdiLthBGS-spsb_F2MrMmw0mkGoxoIlYsERxoeBLkUrIDUWJw-7Cz4M5kpPr7G-h1ZJ8&__tn__=-UK-R
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2023/01/Havneudvidelsen_13.pdf?fbclid=IwAR2ilg-1EBcCL4l0yy7FpEFk9obq-T-c5_P5B2abO9gUPgqycd-Nd3uD__o
mailto:niels@detfaellesbedste.dk
https://detfaellesbedste.dk/

