
Program for møde 1 i mini-borgersamlingen om klimavenlig transport 

 
Mini-borgersamlingen om klimavenlig transport 
Program for møde 1 
Tid: tirsdag den 19. januar kl. 16.00 til 20.00 
 
Formålet med mødet er at komme godt i gang med arbejdet, lære om klima og transport af 
eksperter og fastlægge værdier for arbejdet i borgersamlingen. 
 
16:00 Velkomst og rammesætning 
Formålet med mini-borgersamlingen og det, Aarhus Kommune ønsker at få ud af arbejdet 
og forpligter sig på. (Anders Winnerskjold, byrådsmedlem (S) og formand for 
bæredygtighedsudvalget - Liv la Cour, programleder Aarhus Omstiller - Morten Skou 
Nicolajsen, programleder Grøn Mobilitet) 
 
16:20 Praktisk introduktion til Zoom 
Kort gennemgang af de grundlæggende funktioner på onlineplatformen. 
 
16:30 Møde hinanden 
Kort dialog i grupper for at lære de andre deltagere i mini-borgersamlingen at kende. 
 
16:40 Introduktion til mini-borgersamlingen 
Gennemgang af hele forløbet i mini-borgersamlingen med mulighed for at stille 
spørgsmål. 
 
16:50 Pause 
 
17:00 Ekspertoplæg om klimavenlig transport 
Henrik Gudmundsson fra tænketanken CONCITO giver en indføring i klimavenlig 
transport med udgangspunkt i viden og fakta. Herefter spørgsmål. 
 
17:40 Pause med lidt ekstra tid til at spise 
 
18:00 Ekspertoplæg om udfordringerne ved omstilling 
Marianne Weinreich fra konsulentvirksomheden Rambøll giver en introduktion til, hvad 
der har indflydelse på vores transportadfærd og -vaner, og hvilke håndtag vi har i forhold 
til at ændre og påvirke vores valg af transportmidler. Herefter spørgsmål. 
 
18:40 Pause 
 
18:50 Dialog i grupper 
Hvad er de vigtigste pointer fra oplæggene? Hvad skal vi være særligt opmærksomme 
på, når vi skal anbefale løsninger? Find frem til de vigtigste værdier, vi som 
borgersamling vil værne om i vores arbejde, så vi skaber den by, vi ønsker. 
 
19:30 Præsentation i plenum 
Kort gennemgang af resultaterne fra dialogerne i grupper. 
 
19:50 Afrunding 
Opsummering af arbejdet på dette møde og en kort gennemgang af, hvad der sker nu. 
Møde ledes af Paul Natorp fra Sager der Samler i samarbejde med gruppeværter, som 



understøtter dialogerne. 


