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Radikale Venstre og SF glædes over udsigt til tilskud til landstrømsanlæg på Aarhus Havn

 

På onsdagens byrådsmøde blev et tilskud på 8 mio. kr. til et landstrømsanlæg drøftet. 
Landstrømsanlægget vil kunne tilbyde krydstogtskibe i Aarhus Havn el-energi mens de ligger til 
kaj. Det betyder at krydstogtskibene ikke længere bliver nødt til at benytte sig af fossile 
brændstoffer for at lave strøm til de 100.000 krydstogt gæster som årligt besøger byen. Eva 
Borchorst Mejnertz som er ordfører på sagen for Radikale Venstre fortæller:

 

”Selvom kommunen har omkostninger til anlægget, så er det afgørende, at vi nu kommer i gang og 
får taget det første spadestik. Jeg er personligt lidt henrykt over, at vi nu når i mål med landstrøm. 
Det er en stor sejr for aarhusianernes sundhed. Nu tager vi et stort skridt i den rigtige retning på 
vores gode og ambitiøse klimamål og det kan vi godt være stolte af”. De 8 mio. kr. vil blive taget af 
Klimafonden som blev oprettet af Aarhus byråd på forslag fra Bæredygtighedsudvalget og som 
følge af budgetforhandlingerne sidste sommer. 

 

Krydstogtskibe som lægger til kaj i Aarhus formodes at ville udlede ca. 2.600 tons CO2 i 2022 og 

helt op til 3.300 tons årligt i 2030. Skibets motorer, som genererer energi til at dække det store 
elforbrug, udleder ikke blot store mængder CO2; NOx- og partikelemissioner forurener det lokale 

luftklima, men med et landstrømsanlæg vil disse emissioner kunne blive reduceret markant. Helt 
konkret forventes det at den høje CO2-emission for 2022 og 2030 kan reduceres med hhv. 1.116 og 

1.775 tons vha. et landstrømsanlæg.

 

”Udover den store CO2-reduktion, så er vi virkelig glade for de positive følgevirkninger i 

nærmiljøet. Vi ved at Aarhus har en høj luftforurening, og det vil et landstrømsanlæg modvirke. Der
er meget vi kan gøre på klimaområdet, men det her er en stor klimapolitisk sejr”, fortæller Jan Ravn
Christensen, SF’s ordfører på sagen. Der er flertal for tilskuddet til landstrømsanlægget og det 
forventes vedtaget efter udvalgsbehandling. 

 

Udover tilskuddet fra Aarhus Kommune, er der søgt finansiering hos EU og staten. Anlægget 
forventes at blive bygget i 2021 ved Polensgade på Mellemarmen, således det kan være klar til brug
i 2022. 
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