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Grøn trængselsring i Aarhus i 2025

Står det til SF skal der indføres en grøn trængselsring i Aarhus i 2025. SF har derfor sammen med 
Alternativet stillet et byrådsforslag, som behandles på byrådsmødet d. 27/11.

 

I hovedtræk går forslaget ud på, at der skal være gratis adgang ind og ud af trængselsringen for el-
biler og andre køretøjer der ikke udleder CO2, mens øvrige køretøjer skal betale en afgift. Formålet 
er at reducere trængslen i Aarhus og samtidigt skabe tilskyndelse til at flere vælger en el-bil når 
bilen skal udskiftes eller at flere skifter til cykel eller kollektiv transport når de skal ind og ud af 
Aarhus. Afgifterne skal desuden være med til at fremme miljøvenlig transport herunder kollektiv 
transport og cyklisme.

 

SF’s medlem af teknisk udvalg Jan Ravn Christensen udtaler:

”I Aarhus har vi været dygtige til at høste de lavt hængende frugter i forhold til at

reducere CO2-udslippet. Men særligt på transportområdet halter det gevaldigt med at komme i mål 
med initiativer, der markant kan reducere CO2-udledningen. Kommunens prognoser peger på, at vi 
formentligt kun vil reducere transportsektorens CO2-udslip i Aarhus fra omkring 600.000 tons til 
500.000 tons i 2030.”

 

Derfor mener SF’eren, at der skal tages skrappere midler i brug for at fremme den grønne omstilling
i transporten.

 

”Vi bliver nødt til at bruge både pisk og gulerod for at ændre forureningen fra transport. Vi kan godt
blive ved med at tale om, at vi skal opprioritere kollektiv trafik og cykelstier, men uanset hvor 
meget der er talt om det og bliver talt om det, er virkeligheden, at muligheden for at tage bussen, 
letbanen eller cyklen, for mange slet ikke er attraktiv nok. Samtidigt bliver det voldsomt dyrt at 
sikre, at alternativerne til bilen bliver attraktive for de fleste. Derfor bliver vi både nødt til at gøre 
forurenende biler mindre attraktive, samtidigt med at afgifterne på de forurenende biler, er med til at
gøre kollektiv trafik og cyklisme mere attraktiv.”

 

 Byrådsforslaget kan læses her:

https://www.aarhus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?
agendaId=434057&fileName=0f9c8228-da0c-4a4a-868d-
7ae1755971be.pdf&committeeId=693&downloadName=Beslutningsforslag
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