
Er der en god klima-
fortælling du synes mangler at 

blive fortalt, har  du chancen for at 
fortælle den, når der d. 1. november 2020d. 1. november 2020 

bliver åbnet for nomineringsrunden til årets 
klimakollegapris.

Vinderen bliver kåret på klima-årskonferencen 
d.d. 9. december 2020.9. december 2020.

Du nominerer en klimakollega ved at skrive til 
gogreen@aarhus.dk. hvor du fortæller om, 

hvorfor netop DIN klimakollega fortjener en 
nominering. 

AARHUS KOMMUNES 
KLIMA-VANDREUDSTILLING

For lidt over 10 år siden satte Aarhus Byråd et ambitiøst mål om et CO2-neutralt bysamfund i 2030. Siden da har 
kommunalt ansatte, virksomheder, vidensinstitutioner og borgere i fællesskab arbejdet på at reducere byens udled-
ning på hver deres måde. Det er således lykkedes at halvere udledningen, så Aarhus nu er blandt de byer i verden, 
der i forhold til udledning af drivhusgasser, har undergået den største positive forandring. 

Klima-vandreudstillingen er skabt for at sætte spot på et udsnit af det grønne arbejde, der er lavet af kollegaer rundt 
omkring i organisationen Aarhus Kommune. Der er rigtig mange gode grønne fortællinger, og udstillingen udgør 
kun et fåtal. Aarhus Kommune tæller mange klimakollegaer – og heldigvis også mange flere end dem, der er fokus 
på i denne udstilling.

Alle gode klima-indsatser skal belyses, og alle klimakollegaer i Aarhus Kommune fortjener et klap på skulderen, for at 
tænke klima og grøn omstilling ind i det daglige arbejde. Kun i fællesskab kan vi løfte opgaven om at nå Aarhus-målet 
om CO2-neutralitet i 2030 – Klimakampen skal nemlig kæmpes med hinanden og gennem hinanden.

Ønsker du at låne hele- eller brudstykker af udstillingen til din arbejdsplads, kan du kontakte gogreen@aarhus.dk.



MUSIKHUSET AARHUS

Hvordan har Musikhuset Aarhus bidraget til den grønne omstilling og været inspirations-
kilde til grønne tiltag, der samtidig skaber gode tal på bundlinjen?

I bygningsafdelingen i Musikhuset Aarhus, har man taget grøn omstilling og energiopti-
mering alvorligt. 

Med initiativer som udskiftning af alle husets lyskilder til LED samt en investering i udskift-
ning af bygningens ventilationsanlæg har Musikhuset Aarhus både sænket sine udgifter 
og hævet kvaliteten for publikum. Disse tiltag har resulteret i at musikhuset siden 2008 
har haft en årlig energibesparelse på cirka 1 million kroner. Penge som går til endnu flere 
oplevelser til husets gæster.

Musikhuset Aarhus viser, at grøn omstilling og gode tal på bundlinjen sagtens kan hænge 
sammen, uden at gå på kompromis med kvalitet og medarbejdernes- samt andre brugere 
af bygningens arbejdsmiljø og oplevelse.

”Vi laver altid en beregning på, hvornår vores investering i en 
given ting er tjent hjem igen. Og generelt er tilbagebetalingsti-
derne på energirenoveringer relativt korte. Ventilationsanlæg-
gene var en stor investering, men f.eks. var udskiftningen af 
gennemgangslyset til LED i store sal tjent hjem på en måned. 
Simpelthen på grund af den sparede udgift til elektricitet.” 

Jesper Kjær
Bygningschef

Stort klap på skulderen 
til bygningsafdelingen i 

Musikhuset Aarhus for at vise, 
at energioptimering kan skabe 
økonomisk vækst uden at gå 
på kompromis med den gode 

oplevelse



KØRSELSAFDELINGEN

Hvordan har Kørselsafdelingen bidraget til den grønne omstilling af Aarhus Kommunes 
daglige drift?

Til daglig bliver der kørt en del intern varekørsel imellem Aarhus Kommunes lokationer. 
Det er Kørselsafdelingen i Teknik og Miljø, der står for betjeningen. Hver dag bringer de alt 
fra post til pc’er og tryksager ud til Aarhus Kommunes mange enheder. Det bliver i sagens 
natur til en del kilometer. Derfor har man også taget beslutning om, at vælge køretøjer som 
ikke udleder CO2 og på den måde er 3 dieselbiler blevet til 2 elbiler og en elcykel. Sammen 
med fokus på planlægning og optimering af kørselsruterne klarer det fint efterspørgslen.

Kørselsafdelingen viser, at omlægning til el-transport fungerer på både et praktisk og kli-
mavenligt plan, når der skal køres varekørsel rundt mellem Kommunens lokationer, sam-
tidigt med at den interne varelevering i Aarhus Kommune sker med grøn samvittighed.

”Vi har besluttet at al kørsel inden for Ringgaden som udgangs-
punkt foregår gående eller på elcyklen. Sammen med et øget 
fokus på at planlægge turene kan det fint lade sig gøre. På den 
måde bruger vi elbilerne, hvor der er mest behov og samtidigt 
med, at vi har fået dedikerede ladestandere til bilerne her på 
rådhuset, kan det fint opfylde det behov, vi har.” 

Flemming Bindløv
Kørselsafdelingen

Stort klap på skulderen 
til Kørselsafdelingen, for 

at vise at man med fokus på 
optimeret planlægning og skift af 
teknologi, ikke alene kan sænke 
antallet af biler, men også gøre 

transporten emissionsfri



JÆGERGÅRDENS KANTINE

Hvordan har Jægergårdens Kantine bidraget til den grønne omstilling og været inspirati-
onskilde til grønne og bæredygtige tiltag i madlavningen og kantinedriften?

I Jægergårdens Kantine er fokus på klima og bæredygtighed i måltiderne blevet hverdagskost 
og almindelig sund fornuft. 

Kantinen har i løbet af få år skåret mindst 1/3-del af deres kødforbrug og har samtidig fokus 
på genanvendelse. Blandt andet har de fra kantinens side rykket for at få mere affaldssor-
tering og har også en grisespand til de madrester, der ikke genbruges i madlavningen, så 
det madspild der måtte komme, ender som grisefoder. Alt dette uden at gå på kompromis 
med kvalitet og sundhed af måltiderne. Derudover er stort set alle grøntsager, samt mel og 
korn med mere økologiske, hvilket har bidraget til, at Jægergårdens Kantine kan bryste sig 
af at have opnået det økologiske spisemærke i sølv, der betyder at råvarerne til måltiderne 
altid er 60-90 % økologiske.

Jægergårdens kantine udbyder samtidig take away, så det sunde, klimavenlige måltid kan 
inspirere og nydes derhjemme med resten af familien.

Jægergårdens Kantine viser, at der med kreative ildsjæle i køkkenerne, samt god lokal le-
delse der prioriterer økologi, genanvendelse og mindre madspild, kan laves sunde måltider 
med lavt klimaaftryk.

”I vores kantine handler det ikke bare om at lave økologiske og 
klimavenlige måltider, det handler også om at tænke nyt og kre-
ativt i forhold til genanvendelse og udnyttelse af madvarerne, 
f.eks. så kan bladene på blomkål og broccoli sagtens bruges i 
madlavningen, eller skallen på den økologiske vandmelon kan 
syltes til pickles. Økologi er dog en del dyrere, og det er lidt af 
en kamp at få budget og krav om økologi til at gå op, men vi 
prøver at skabe muligheder og mindske vores madspild ved at 
tænke kreativt. Det er vi nødt til, hvis vi skal holde vores bud-
get, og samtidig beholde vores økologiske spisemærke i sølv og 
lave lækre og indbydende måltider.” 

Lykke Birk Andersen 
Souschef, Jægergårdens Kantine

Stort klap 
på skulderen til Jægergårdens 

Kantine, for at fokusere på 
genanvendelse samt klimavenlige 

og økologiske måltider i deres 
køkken



STEAM – FREMTIDENS GRØNNE BORGERE

Hvordan har STEAM bidraget til den grønne omstilling via grønne tiltag, der danner fæl-
lesskab og ansvar hos børn og unge i Aarhus?

STEAM er en forkortelse for science, technology, engineering, arts og mathematics og er 
skabt i magistraten for Børn og Unge for at styrke børn og unges kompetencer inden for 
grøn omstilling og klimaansvarlighed. Strategien skal forme fremtidens grønne borgere, 
og gøre børn og unge mere proaktive og løsningsorienterede, i forhold til de klimaudfor-
dringer vi står over for. 

STEAM-strategien omfavner dagtilbud, folkeskolen og fritids- og ungdomskoletilbud i Aar-
hus Kommune. F.eks. er en indsats om affaldssortering for nyligt skudt i gang, hvor et un-
dervisningsmateriale til folkeskolens mellemtrin er lanceret. I samme ombæring bliver der 
også udgivet en børnebog under navnet Rappeskralde bogen, hvor børn mellem 3-6 år i 
fællesskab med deres forældre kan tale om affaldssortering og lære om, hvorfor det er vig-
tigt at sortere affald, og hvad man selv kan gøre derhjemme for at bidrage til den grønne 
omstilling.

STEAM er med til at bane vejen for, at grøn omstilling sættes på skoleskemaet på en måde 
der motiverer børn og unge til handling. Fokus er arbejdet med den reelle problemstilling 
frem for tænkte eksempler i lærebøgerne, så problemstillingen undersøges og ideer til løs-
ninger udvikles, afprøves, forbedres og formidles. 

”Det er vigtigt at børn lærer, at klimaudfordringen ikke kun skyl-
des, at ’de andre’ gør noget forkert. Vi kan alle gøre en forskel 
ved at træffe mere bæredygtige valg i hverdagen. Vi arbejder der-
for på at blive bedre til at give børn og unge i Aarhus en levende 
læring, hvor de f.eks. ikke bare ser, at der kommer håndværkere 
og udskifter vinduer eller skifter lyspærerne i loftet, men at de 
også forstår, hvorfor det bliver gjort. Jeg tror at den bedste ud-
dannelse af fremtidens grønne borgere er, at give børnene og 
de unge en oplevelse af, at de kan gøre en forskel i deres måde 
at leve på og i den uddannelsesvej, som de vælger.” 

Anne Dissing Rasmussen  
Projektleder, Børn og Unge

Stort klap på skulderen 
til STEAM-strategien for 

at vise, at grøn omstilling 
sagtens kan implementeres 
i et læringsregi, der fordrer 
nysgerrighed, faglighed og 

grøn dannelse



SABRO-KORSVEJSKOLEN

Hvordan har Sabro-Korsvejskolen bidraget til den grønne omstilling og været inspirationskilde 
til grønne tiltag, der samtidig danner fremtidens grønne borgere?

På Sabro-Korsvejen Skole er bæredygtighed og klima omdrejningspunkt for både faglige 
og sociale aktiviteter. Blandt andet lærer eleverne at sorterer skrald, tage cyklen og generelt 
at passe på kloden og hinanden. Dette har resulteret i at Friluftsrådet nu for anden gang, 
har tildelt skolen Det Grønne Flag, der er en synlig anerkendelse af skolens arbejde med 
miljø og bæredygtighed.

Denne anerkendelse har yderligere afstedkommet en række grønne tiltag. Skolen har f.eks. 
valgt at indgå i økonomisk samarbejde om at bruge midler på blandt andet at udskifte alle 
pærer til LED og skabe flere muligheder for, at eleverne nemt kan bevæge sig ud i det fri og 
nyde naturen omkring skolen.

Sabro-Korsvejskolen viser, at Grøn Omstilling ikke kun handler om teknisk energioptimer-
ing, men lige så meget om at udvikle og danne fremtidens grønne borgere til at se klima 
og bæredygtighed som en naturlig del af hverdagen, i det felt hvor der samtidig er grobund 
for læring og social forståelse.

”Vi oplever bedre trivsel på Sabro-Korsvejskolen, ved at gøre 
børnene bevidste om at passe på omgivelserne. Børnene er mo-
tiverede for at arbejde bæredygtigt og f.eks. udtænke personlige 
bæredygtige statements, fordi det er meningsgivende for dem 
og med til at danne dem. I min tid som skoleleder har jeg ople-
vet en bedring i børnenes sprog og dialoger, måske fordi projek-
terne sætter småkonflikter i perspektiv. Vi ser flere og flere børn 
træffe modne valg meget tidligt.” 

Carsten Aude
Skoleleder, Sabro-Korsvejskolen

Stort klap på skulderen til 
Sabro-Korsvejskolen, for at vise 
at Grøn Omstilling også handler 
om mennesker og den måde vi 
behandler hinanden og kloden 

på



REUSE AFFALDVARME AARHUS

Hvordan har AffaldVarme Aarhus med REUSE bidraget til den grønne omstilling og været 
inspirationskilde til grønne tiltag, der samtidig skaber klimavenlige oplevelser for alle aldre?

AffaldVarme Aarhus har med REUSE på Sydhavnen gjort genbrug og genanvendelse nemt 
og spændende, samt lært Aarhusianerne, at én mands skrald kan være en anden mands 
guld. Hos REUSE er affald nemlig en ressource og innovation, iværksætteri og formidling 
om genbrug og genanvendelse går hånd i hånd med konkret udveksling af ting og sager, 
der får en ekstra chance for at pynte i et nyt hjem.

Derudover er der på REUSE også et fint undervisningslokale med projektor og kaffe på 
kanden, hvor skoleklasser kommer ind og bliver undervist i genanvendelse og genbrug. 
Lokalet står også til rådighed for arbejdspladser eller foreninger, hvis der er behov for et 
lokale til f.eks. workshops eller møder, hvor grøn omstilling på den ene eller anden måde 
er på dagsordenen.

AffaldVarme Aarhus viser med REUSE vejen i forhold til bæredygtighed bredt, og styrker 
den grønne omstilling ved at give gamle ting nyt liv og samtidig sætte fokus på affaldsfore-
byggelse, cirkulær økonomi, borgerinvolvering, grønt fællesskab, ja listen kunne fortsætte.

”Det er jo egentlig Aarhusianernes værk. REUSE er borgerdre-
vet, vi ville ikke være her, hvis ikke Aarhusianerne gik op i at 
genbruge og levere ting og sager hertil. Vi får ca. 2 tons ting 
og sager leveret hver dag, og det er alt lige fra stole og sofaer 
til henkogningsglas og rulleskøjter. Derudover laver vi indsam-
linger for relevante aarhusianske organisationer og institutio-
ner, hvis de skal lave arrangementer, work-shops eller events.” 
 

Peter Christensen
Koordinator, REUSE

Stort klap på skulderen 
til REUSE, for at vise at én 
mands skrald kan være en 

anden mands guld, og for at 
gøre genbrugsshopping til en 
spændende oplevelse for alle 

aldre



EJENDOMME 

Hvordan har Ejendomme bidraget til den grønne omstilling og været inspirationskilde til 
grønne tiltag, der også skaber et behageligt arbejdsmiljø for ansatte i Aarhus Kommune?

Hos Ejendomme tænkes der ikke kun i energibesparelser, når nye byggerier sættes igang. 
Genbrug og genanvendelse af materialer og godt indeklima for medarbejderne er også i 
højsædet. Det er denne treenighed man i Ejendomme altid prøver at have for øje, når nye 
byggerier skal igangsættes eller renoveringer skal påbegyndes.

En bygning hvor denne treenighed skinner igennem er Blixens, hvor en del af Aarhus Kom-
munes medarbejdere til hverdag har deres gang. Her går genanvendelse, energibesparel-
ser og godt indeklima nemlig hånd i hånd.

Medarbejderne i Ejendomme viser, at der med en kreativ tankegang og prioritering af gen-
brug og genanvendelse af materialer, samt energibesparende løsninger, kan skabes flotte, 
behagelige og klimavenlige bygninger.

”Vi har tænkt meget i genbrug og upcycling i byggeriet af  Blixens. 
Størstedelen af materialerne til byggeriet er tænkt, så det både er 
genbrugt eller kan genanvendes. Der er brugt både genbrugstræ 
og genbrugsaluminium. Også murstenene er genbrug, der er 
muret op med kalkmørtel, så det er rigtig nemt at bygge om og 
genanvende stenene. En sjov detalje er også, at undergulvet i 
bygningen er et materiale, som er lavet af gamle bildæk, og som 
samtidig har den rigtige akustiske virkning.” 

Bente Damsgaard Sejersen
Projektkoordinator, Ejendomme

Stort klap på skulderen til 
medarbejderne i Ejendomme, 
for at vise at bæredygtighed 

og klimavenlighed sagtens kan 
harmonere med godt indeklima 
og gode arbejdsforhold, så både 
klima og mennesker tilgodeses



ENTREPRENØRENHEDEN

”Teknologien er ikke længere nogen hindring for at vores hånd-
værktøj kan være eldrevet, tværtimod. F.eks. kan vores hæk-
keklippere lade om natten, og så kan de holde til en hel dags 
arbejde. Samtidigt er elværktøjet en klar fordel for vores fysiske 
arbejdsmiljø. De eldrevne hækkeklippere vi bruger vejer ca. 1,5 
kilo – det halve af en konventionel. Så det kan mærkes, når man 
ofte går med maskinen i flere timer ad gangen.”

Tenna Dahl
Gartner, Entreprenørenheden

Stort klap på skulderen 
til Entreprenørenheden for 

at vise, at med fokus på bedre 
arbejdsmiljø og klimarigtige 
investeringer kan man styrke 
arbejdsglæden, mindske støj 
i byen og gøre en forskel for 

klimaet

Hvordan har entreprenørenheden bidraget til den grønne omstilling af Aarhus Kommunes 
daglige drift?

Når græsset på boldbanerne i kommunen skal slås eller hække og buske klippes i botanisk 
have, er det ofte folkene i Entreprenørenheden i Aarhus Kommune, der rykker ud. Det kræ-
ver selvfølgelig værktøj, der kan klare opgaven. Men faktisk er langt det meste af det lette 
håndværktøj skiftet til el. De mindre køretøjer er så småt også fulgt efter, og når teknolo-
gien om lidt er moden, vil både de større varebiler og de store græsklippere følge efter. De 
steder hvor man kan – blandt andet på Marselisborg Slot – kører der allerede nu eldrevne 
robotplæneklippere rundt. Og strategien er klar: det er de eldrevne maskiner og biler, der 
fortsat skal indkøbes og erstatte de konventionelle fossildrevne af slagsen. 

Entreprenørenheden viser, at el-drevet værktøj ikke bare er en mere klimavenlig løsning, 
men også skaber bedre arbejdsforhold for de ansatte, da elektrificeringen både gør redska-
berne lettere at håndtere og kan lades op om natten, når de alligevel ikke bruges.



RISSKOV BIBLIOTEK        

Hvordan har Risskov Bibliotek bidraget til den grønne omstilling og været inspirationskilde 
til grønne tiltag, der samtidig skaber fællesskab og grøn glæde hos alle aldre?

På Risskov bibliotek har de gentænkt biblioteket som institution for læring og viden, og åb-
net biblioteket så der ikke kun tiltrækkes bogorme, men også borgere der bogstaveligt talt 
gerne vil have fingrene i mulden. Med et målrettet fokus på bæredygtighed og mennesket 
i centrum, har Risskov Bibliotek sat sig i scene som et medborgercenter, der styrker viden 
og skaber dialog omkring bl.a. genanvendelse, og hvor man kan finde inspiration til selv at 
leve mere bæredygtig i hverdagen og bidrage til den grønne omstilling.

Initiativer som Kop-Stop-dag hvor man kan aflevere porcelænskopper til biblioteket for at 
undgå indkøb af plastikkrus til arrangementer, byttemarkeder hvor bl.a. tøj byttes på kryds 
og tværs uden økonomiske mellemværender og ’DYRK! dit bibliotek’, hvor der stilles små 
haveloder og haveredskaber til udlån, på samme vilkår som man låner bøger, har Risskov 
Bibliotek bidraget til at skabe opmærksomhed og nysgerrighed omkring bæredygtighed, 
klima og miljø.

Risskov Bibliotek viser, at biblioteket ikke kun er et sted, hvor man låner bøger og herigen-
nem opnå viden og gode oplevelser. Biblioteket kan lige så vel fungere som et medborger-
center, hvor læring og gode oplevelser dyrkes i fællesskab over blomsterbedet eller bær-
syltningen.

”Vi har i de seneste år haft en bevægelse mod mere bæredyg-
tighed og mennesket i centrum. Biblioteket skal være et med-
borgercenter i lokalsamfundet, hvor der skal være plads til alle, 
og hvor viden skal være tilgængelig både gennem materialer 
som bøger og film men også gennem praktiske og aktiverende 
arrangementer, der samler og inspirerer mennesker på tværs af 
aldersgrupper og kompetencer, og som samtidig kan skabe op-
mærksomhed og dialog omkring bæredygtighed og klima.” 

Annette Harlis Thorgaard
Projektleder, Risskov Bibliotek

Stort klap på skulderen til 
Risskov Bibliotek for at sætte 

fokus på bæredygtighed, klima 
og fællesskab, og derigennem 

skabe sjove og lærerige 
oplevelser for unge som ældre



GRØN TRANSPORTPLAN

Hvordan bidrager Aarhus Kommune via Indkøb og Udbud til den grønne omstilling, og 
påvirker det omkringliggende samfund ved internt at vælge bæredygtige løsninger?

Transport er en af de største bump på vejen mod Aarhus Kommunes mål om CO2-neu-
tralitet i 2030. Derfor har Aarhus Byråd bestilt udarbejdelsen af Grøn Transportplan, der 
udgør det strategiske grundlag, der skal sikre, at Aarhus Kommunes egen transport bliver 
omstillet til fossilfrie løsninger, før vi begynder at stille krav til borgerne. Derudover udar-
bejdes der også et roadmap for egen flåde og for indkøbt transport.
 
Det betyder større krav til Kommunens egne indkøb, men også til den transport der udfø-
res af eksterne leverandører i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser til Kom-
munen. Det handler typisk om transport af borgere eller om transport, der udføres i for-
bindelse med leveringer af varer og tjenesteydelser

Ved at satse på grønne indkøb viser vi i Aarhus Kommune, at vi som organisation tager 
den grønne omstilling alvorligt. Ved at satse på grønne indkøb er vi i Kommunen med til 
at flytte markedet og øge efterspørgsel, som kommer både de ansatte og borgerne til gode.

”Som Kommune kan vi være med til at flytte på markedet for 
transportydelser. Det kan vi gøre gennem vores udbud. Det vil 
ikke alene sænke kommunens CO2-udledning, men vil også 
være med til at skabe og understøtte klimarigtige transportfor-
mer, som vil komme resten af samfundet til gode. Medarbej-
dernes adfærd har også et ben i Grøn Transportplan. Der skal 
nemlig mere fokus på at transportere sig med andre transport-
midler end bilen, hvorfor der også er el-cykler til rådighed i de 
kommunale bygninger, når man skal transportere sig rundt i 
byen til møder.” 

Sara Villemoes
Specialkonsulent, Indkøb og Udbud

Stort klap på skulderen 
til Indkøb og Udbud for 

at vise, at vi som Kommune 
rykker på den grønne omstilling 
i samfundet ved at efterspørge 

og indkøbe bæredygtige, grønne 
løsninger til gavn for både 

klima og ansatte



ENERGILEDELSE

Hvordan har Energiledelse bidraget til den grønne omstilling og skabt bedre og mere 
klimavenlige bygninger for medarbejdere og borgere i Aarhus Kommune? 

Aarhus Kommunes bygninger skal bruge mindre energi. Derfor har kommunen fokus på 
energiledelse, hvor et tværmagistratsligt team ved hjælp af energidata, opfølgning og råd-
givning finder de potentialer og løsninger, der kan sænke energiforbruget i kommunens 
bygninger.
Ved hjælp af ca. 16.000 målepunkter i kommunens egne bygninger identificeres de enkelte 
bygningers potentialer for, at reducere deres energiforbrug. Ambitionen var at spare 5 % 
på det samlede energiforbrug over tre år, men allerede efter 2 år var denne ambition ind-
friet med en besparelse på 7,1 mio. kr.

Ud over at arbejde konkret med at bringe energiforbruget ned i kommunens bygninger, er 
det også meningen, at resultaterne fra de ca. 16.000 målepunkter skal bruges i andre sam-
menhænge. Et af initiativerne er på sigt at samarbejde med de aarhusianske skoler om at 
bruge data i undervisningen, så eleverne kan arbejde med materiale, der er direkte relate-
ret til den bygning de sidder i og samtidig få indblik i klimaudfordringerne.

Teamet bag Energiledelse viser, at en reduktion af energiforbrug ikke kun er en økonomisk- 
og klimavenlig gevinst, da besparelserne skal bidrage til at styrke kommunens øvrige ker-
neopgaver, og data skal bruges til læring og uddannelse af fremtidens grønne borgere.

”Energiledelsesteamets rolle er at have det store overblik, følge 
udsving og samarbejde med det tekniske personale, så vi sæt-
ter ind de rigtige steder. De mange målepunkter giver mulighed 
for at se helt præcist, hvor der er udsving i energiforbruget i en 
bygning og derefter rådgive om indsatser. De penge vi kan spa-
re på energiforbruget i vores bygninger kan i stedet bruges på 
f.eks. flere pædagoger eller andet, der hænger direkte sammen 
med de kommunale kerneopgaver.”  

Jakob Hovgaard Kaiser
Ingeniør, Fællesadministrationen

Stort klap på skulderen til 
holdet bag Energiledelse, for at 
vise hvordan god energiledelse 

fører til gevinster, der både 
gavner klima og borgerne i 

Aarhus Kommune



HJEMMEPLEJEN

Hvordan har Hjemmeplejen i Viby-Højbjerg bidraget til den grønne omstilling og gjort 
arbejdsdagen nemmere og sundere for sine medarbejdere?

I hjemmeplejen i Viby-Højbjerg er der gjort en grøn indsats på transportområdet. Der er 
således både el-biler og el-cykler til rådighed til personalet i hjemmeplejen, når de hver dag 
er rundt på borgerbesøg i Kommunen. Hjemmepleje-personalet har deres egen el-cykel 
til rådighed, så de altid har en cykel, de ved fungerer, når de møder ind. Derudover er der 
også el- og hybridbiler til rådighed, der både har til formål at være en nem og grøn trans-
portform, samt et roligt og privat rum når der f.eks. skal foretages lægeopkald eller andet, 
hvor personfølsomme oplysninger skal opgives.

Hjemmeplejen i Aarhus Kommune viser, at el-transport sagtens kan være førstevalget i 
en hverdag hvor transport er essentiel og at grøn omstilling også hænger sammen med 
sundhed og trivsel for medarbejderne uden at gå på kompromis med kvalitet og pleje i ker-
neopgaven.

”Alle er ret gode til at bruge de el-cykler, der er til rådighed. Jeg 
ser også rigtig meget sundhed ind i det at have mulighed for at 
cykle rundt og få noget frisk luft mellem hvert borgerbesøg.
Det er selvfølgeligt lidt besværligt at have vores taske med rundt 
på cyklen, og når det regner, skal den jo lige pakkes ekstra godt 
ind osv. men jeg har faktisk aldrig oplevet nogen sure miner 
over det.  
Når vi så har akuttelefonvagten og bil er en nødvendighed, da 
vi skal kunne rykke hurtigt ud, er det også en rar tanke at være i 
el-bil og køre på strøm. Vi kører jo alle de her mange forholdsvis 
korte ture hver dag, når vi er ude ved borgerne, og så giver det 
da lidt ren samvittighed, at man ikke sviner med benzin eller 
diesel.” 

Sarah Østby
Sosuassistent, Hjemmeplejen Viby-Højbjerg

Stort klap på skulderen til 
Hjemmeplejen i Viby-Højb-

jerg, for at vise engagement og 
velvilje til at bruge el-transport i 
en arbejdsdag på farten, så både 

sundhed og klimavenlighed er 
på dagsordenen hver dag




