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EDITION 2022/2023
Den bæredygtige profil bliver fremherskende i den kommende udgave af The Ocean Race. Bæredygtighed bliver
derfor en central rød tråd for et Stopover i Aarhus i 2023. Fælles for bådene med det bæredygtige fokus er, at de
i racets alle 9 måneder har hele verdens bevågenhed på bæredygtighed og grøn omstilling og dette fokus skal
udnyttes i Aarhus overfor både gæster, deltagere og erhvervsinteresser.
I samarbejde med The Ocean Races’ erfarne team på bæredygtighed, erfarne lokale og regionale aktører og nationale partnere stiller Aarhus Events sig i spidsen for planlægningen af det samlede arrangement og for udviklingen
af et helt naturligt bæredygtighedsfokus, som bygger oven på tiltag fra VM Sejlsport 2018 og The Tall Ships Races
2019.
Indsatserne vil være både international strategisk og lokalt håndgribelig og kobles op på FNs Verdensmål for
bæredygtig udvikling.
Til Stopover i Aarhus vil bæredygtigheden være flersidet. Som noget helt naturligt vil Grundlæggende Bæredygtighed præge hele eventområdet med løsninger og tiltag såsom affaldssortering, økologi, vedvarende energi,
fokus på plastik, og meget mere.
I løbet af eventen kan deltagere, gæster, borgere mv. opleve bæredygtige løsninger på Sustainability Island, hvor
innovative udstillere og innovative entreprenører vil vise omverdenen deres løsninger for en mere bæredygtig
verden. Disse løsninger vil ligeledes blive lavet som involverende case-præsentationer ud mod gæsterne. Sustainability Island bliver et inddragelses- og oplevelsesområde.
Dernæst vil der blive stillet skarpt på vidensdeling mellem eksperter og fagfolk til Aarhus Sustainability Summit.
Aarhus Sustainability Summit bygges op af følgende delelementer:
		

Et officiel ’Ocean Race Summit’ som The Ocean Race er officiel vært for

		

Et ’Erhvervs Summit’ som bygger videre på Ocean Race Summit

		

Et ’Folkelig Summit’ som gør Verdensmål til Hverdagsmål

		

Et ’Youth Summit’ Aarhus – de unge får deres egen stemme

I samarbejde med The Ocean Race vil der blive udviklet et Uddannelsesspor for eleverne i folkeskolen og ungdomsuddannelserne i deres skolegang i skoleåret 2022/23.
Den bæredygtige indsats skal udfoldes via samspil mellem en lang række offentlige og private partnere på tværs
af brancher.

GRUNDLÆGGENDE
BÆREDYGTIGHED
Her vil vi som udgangspunkt følge ’Stopover guiden’ udviklet af The Ocean Race organisationen. Vi vil som minimum opfylde målsætningerne i guiden, og hvor det er muligt, vil vi sætte vores egne mere ambitiøse målsætninger, som matcher Aarhus’, Region Midtjyllands og Danmarks grønne målsætninger.
Aarhus’ tiltag har rødder i ’Aarhus Sustainability Model’ som blev lavet ifm. Kulturhovedstadsåret 2017 og videreudviklet siden. Aarhus er allerede her i planlægningsfasen en værtsby, som andre internationale værtsbyer søger
støtte og rådgivning hos, og denne position skal udbygges yderligere.
Alle tiltag udvikles dels med henblik på at gøre det rigtige som by, region og nation, og dels at vise andre Stopoverbyer, hvordan man kan gøre. Derfor vil hele bæredygtighedsprogrammet være 100% transparent offentligt
tilgængeligt. Efter besøget vil vi ligeledes offentliggøre en rapport, der viser, hvilke målsætninger der blev opnået
og potentielt ikke opnået.
Vi vil arbejde for:
•
•
•
•
•
•

at op mod 80% af alt affald bliver sorteret og sendt til genanvendelse.
at folk transporterer sig med bæredygtige transportformer til/fra eventen.
adgang til rent postevand fra de danske haner.
minimere brugen af single-use plastic, som også er en del af Plaststrategien for Aarhus Kommune
indtænke bæredygtighed i tilbudsindhentninger
indtænke bæredygtighed og grønne tiltag ift. forplejning (vegetar/økologi/lokalt etc.)

ADFÆRDSÆNDRINGER
En central del af bæredygtighedsprogrammet bliver at kommunikere de tiltag, som allerede bliver gjort, som er
fundamentet i den danske infrastruktur, og ikke mindst hvordan vi bibeholder det, fx cykelkultur, rent drikkevand
fra hanerne, velfungerende kloaksystemer og rensningsanlæg osv. qua eventets internationale scope og rækkevidde – se desuden Sustainability Island.
Alle gæster får bæredygtige historier med hjem, som kan inspirere til en mere bæredygtig hverdag, og vi fortæller
om de ting vi ofte tager for givet i Danmark, fx
- vores velfungerende kloaksystem og hvordan man som almindelig forbruger kan hjælpe med at gøre det endnu
bedre
- vores adgang til at kunne drikke rent postevand fra de danske haner, og hvordan man som forbruger kan være
med til at sikre dette i fremtiden også
- vores gode cykelkultur, og hvordan man kan skubbe på en udvikling på dette område.

SUSTAINABILITY ISLAND
Til The Ocean Race Stopover Aarhus udvikles og opbygges et fysisk byrum på Pier 2 – arbejdstitlen er Sustainability Island.
Sustainability Island er stedet, hvor de bæredygtige initiativer mødes. Her vil man som deltager, gæst, summit
deltager mv. kunne opleve bæredygtige løsninger i form af et inddragelses- og oplevelsesområde. På området vil
innovative udstillere, entreprenører, studerende, erhvervslivet, partnere mv. vise omverdenen deres løsninger for
en mere bæredygtig verden. Vi vil sørge for at vise bæredygtige løsninger og gøre dem forståelige for gæsterne.
Det er her man lærer, hvordan Verdensmål kan blive til Hverdagsmål.
Disse løsninger vil ligeledes blive lavet som involverende case-præsentationer ud mod gæsterne. Som besøgende
vil man kunne opleve eksperter fra vidensinstitutionerne i Aarhus samt fra regionen komme og inspirere med
den nyeste forskning i bæredygtige løsninger. Det er vigtigt at understrege at Sustainability Island ikke er et fragmenteret påhæng til selve venue, men nærmere en naturlig forlængelse.
Som besøgende vil man også kunne opleve eksperter fra virksomheder, NGOer, fonde samt viden institutioner,
som vil inspirere med den nyeste forskning i bæredygtige løsninger. Regionale, nationale og gerne interationale
samarbejdspartnere og deltagere vil være mere end velkomne. Erhvervslivet skal engageres på Sustainability Island og Aarhus vil som værtsby arbejde strategisk med, hvilke indsatsområder der skal være de bærende således,
at indhold matcher de ønskede målgrupper.
Ligeledes vil der være aktiviteter, som taler til den brede befolkning og eventgæst. Det kan fx være eksperimenterende og inddragende vidensaktiviteter for både børn og voksne.
Den bæredygtige indsats skal udfoldes via samspil mellem en lang række offentlige og private partnere på tværs
af brancher.

AARHUS SUSTAINABILITY
SUMMIT
Som del af det langsigtede perspektiv med bæredygtighed og grøn omstilling stilles skarpt på vidensdeling mellem eksperter og fagfolk til ”Aarhus Sustainability Summit” (arbejdstitel).
Aarhus Sustainability Summit er en række videndelings- og vidensopbygningsinitiativer med forskellige målgrupper. Det hele foregår under eventen. Aarhus Sustainability Summit bygges op af følgende delelementer:

AARHUS SUSTAINABILITY SUMMIT

OCEAN RACE SUMMIT

FOLKELIG SUMMIT

ERHVERVS SUMMIT

YOUTH SUMMIT

Alle deltagere vil opleve at summit’en “walks the talk” ift. bæredygtighed og grøn omstilling. Deltagere og gæster
vil skulle affaldssortere, komme til med cykel eller Letbanen, kunne vælge økologisk, lokalproduceret vegansk/
vegetarisk mad, smage zero km tang-retter eller lignende.
EN OFFICIEL ’OCEAN RACE SUMMIT’ SOM THE OCEAN RACE ER VÆRT FOR
Der afvikles i alt 10 officielle Ocean Race Summits i forbindelse med The Ocean Race 2022/2023. Aarhus har lagt
billet ind på værtskab af én Summit. De første tre Ocean Summits har været afholdt/planlagt afholdt virtuelt fra
hhv. værtbyerne Genova (Italien), Den Haag (Holland) og Newport (USA).
Det er forventningen, at der afvikles et fysisk Ocean Summit i Aarhus med deltagelse af 150 internationale topledere inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Planlægningen af et Ocean Summit foregår i tæt dialog mellem værtsbyen og The Ocean Race organisationen.
Læs mere om Ocean Race Summits her www.theoceanracesummits.com

ET ’ERHVERVS SUMMIT’ SOM BYGGER VIDERE PÅ OCEAN RACE SUMMIT
For at sætte yderligere fokus på bæredygtige erhvervsmuligheder planlægges der flere tiltag, som er målrettet
erhvervslivet. Der vil således være specifikke arrangementer for erhvervslivet, brancher og organisationer med
specialiserede forløb om specifikke emner.
Målgruppen for ’Erhvervs Summit’ er alle typer erhverv. Vi vil inden for de kommende år lave mere specifikke
spor, som kan skabes på brancheniveau, men det er også vigtigt, at vi sætter erhverv sammen på tværs for at
snakke løsninger på nogle af de store udfordringer.
Erhvervs Summit vil bl.a. indeholde videndeling, hvor vi vil sørge for at have inspirerende talks og oplæg. Dette
kan fx være om temaer som:
•

Vandets kredsløb, hvordan sikrer vi rent drikkevand? Hvordan sørger vi for at sikre vores byer mod stigende vandstand? Hvordan sikrer vi opsamling og udnyttelse af det vand som kommer ned fra oven? Hvordan
bruger vi vandets kraft til at genere energi

•

Vedvarende energi, hvordan får vi hele samfundet til at omstille til mere vedvarende energikilder? Hvordan kan vi sørge for at minimere vores energiforbrug?

•

Bæredygtig transport, hvordan får vi mere af den tunge trafik over på mere bæredygtige driftskilder?
Hvordan får vi transport på vand og i luften til at bruge mere bæredygtige kilder til transport?

•

Bedre udnyttelse af affaldsressourcer; hvordan får vi klaret en bedre udnyttelse af vores affaldsressourcer? Hvad mangler industrien for at kunne gøre det? Hvilke materialer er de mest problematiske set med
virksomhedernes øjne? Hvad skal der til for at vi kan trække mere over i en cirkulær økonomisk tankegang?

•

Kommunikation; hvad er vigtigt set med virksomhedernes øjne at vi kommunikerer til befolkningen? Hvad
skal folk forstå for at kunne skubbe på en bæredygtig omstilling?

Som del af Sustainability Island skabes et læringsområde, hvor man kan opsøge viden om den rette adfærd inden
for det område/emne, som man er interesseret i. Her vil vi bl.a. invitere virksomheder ind, som kan præsentere
løsninger, som underbygger den rette adfærd.
ET ’FOLKELIG SUMMIT’ SOM GØR VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL
Her inddrages den brede folkelighed/eventgæst i arbejdet med bæredygtighed. Folk skal inspireres og motiveres
til at ændre/forny deres adfærd. Især med fokus på en øget kobling til havet og specifikt Aarhusbugten. Det er en
kendsgerning, at jo mere folk kender naturen, jo mere elsker de den, og jo mere de elsker den, jo mere passer de
på den. Derudover vil også de mere dagligdags små-ændringer / adfærdsfornyelser bringes i spil.
Det Folkelige Summit har en tæt forbindelse til Sustainability Island idet læring og oplevelser kobles sammen.
Den Folkelige Summit vil have spor til både den erhvervsmæssige del og Youth Summit men vil også bringe de
mere dagligdags små-ændringer / adfærdsfornyelser i spil. Summiten vil være i forlængelse af den øvrige maritime folkefest i forbindelse med eventen. Det er vigtigt for denne Folkelige Summit, at vi giver partnere lov til at
vise deres kunnen gennem aktiv deltagelse fra publikum/gæster.
De oplagte målgrupper for et Folkeligt Summit er både børnefamilierne og til de generelt hav-/ sejl-interesserede.
Men også den helt almindelige borger, der godt kan lide at der sker noget i byen.
Der vil være inspirerende talks og oplæg, så folk kan blive inspirerede til den rette adfærd, ikke gennem løftede
pegefingre, men gennem en øget viden. Der skal skabes et læringsområde (Sustainability Island), hvor man kan
opsøge viden om den rette adfærd inden for det område/emne, som man er interesseret i. Det skal igen ikke ses

som løftede pegefingre, men inspirerende nye muligheder i en ny verden. Her vil vi bl.a. invitere virksomheder
ind, som kan præsentere løsninger, som underbygger den rette adfærd. Med inspiration i læringsrummet fra VM
i Sejlsport 2018 udvikles læringsrummet med fysiske oplevelser.
ET YOUTH SUMMIT AARHUS – DE UNGE FÅR DERES EGEN STEMME
Til ’Youth Summit’ vil vi sørge for, at de unge får deres egen stemme til at vende klimaforandringerne, grøn omstilling og udfordringerne i verdenshavene. De unge skal debattere og diskutere løsninger og handlinger. Dette
skal inspirere voksne til at gøre noget. De unge skal have mulighed for at vise vejen /fortælle hvilken vej de mener,
samfundet bør gå.
Vi ønsker at samle mellem 600-700 unge mennesker fra mellem- og videregående uddannelser. Her får de unge
muligheden for at skabe debat på forskellige emner de selv har været med til at vælge med fokus på Danmarks,
regionens og Aarhus’ rolle og særlige handlemuligheder. Ligeledes vil vi perspektivere til internationale cases og
muligheder. Vi vil samtidig skabe relevans for mange flere studerende som får indirekte adgang til Youth Summit
gennem aktiviteter på studierne op til, under og efter.
Til dette Summit skal der være tilknyttet et fremvisningsområde - en slags expo - hvor studerende fra forskellige
studier viser deres løsninger for fremtidens udfordringer. Denne expo skal have forbindelse til erhvervsdelen /
Erhvervs Summit og vil være placeret på Sustainability Island.
Udfordringerne der vises frem og have fokus på Youth Summit kunne fx være:
•
•
•
•

Hvordan omstiller vi samfundet til at være mere bæredygtigt?
Hvordan får vi talt til den brede befolknings adfærd for at forny den?
Hvordan får vi kommunikeret den rigtige viden, så folk finder det brugbart?
Hvordan omstiller vi vores transportsystem til at blive mere bæredygtigt?

Derudover arbejdes også mere specifikt med havet og vandet, fx:
•
•
•

Hvordan får man et plasticfri havmiljø?
Hvordan kan havet brødføde langt flere mennesker?
Hvordan kan man få meget mere energi ud af havet (strøm, bølger, tidevand mm)?

Vi vil i semestrene op til Stopover Aarhus involvere studerende på relevante uddannelser, således, at disse bliver
direkte involveret i udformningen af Youth Summit og ligeledes får konkrete opgaver som skal udføres. Dette skal
hjælpe med at skabe den bedste ramme for deres Summmit. Det skal være unge på den alder, som vi vil ramme,
som skal være med til at skabe rammerne og programmet for dagene. De unge skal således selv være med til at
definere workshops og talks som de synes kunne være relevante.
Ligeledes skal de også løse mere praktiske udfordringer og dermed vise hvad deres uddannelse kan skabe af
fremtidens løsninger (dette for også at skabe interesse hos virksomheder, som kan gå på opdagelse i deres måske
kommende medarbejdere).
Youth Summit kan dermed også være en måde Aarhus kan vise de andre Stopover byer i The Ocean Race regi en
måde at udnytte eventet endnu mere. Efter et Ocean Race Stopover har en by, region og et land givet unge en
stemme i debatten om, hvad vi vil med vores klima, havet og samfund.
Vi forestiller os, at Youth Summit foregår over flere dage, med workshops og debatter samt udstillingen som
beskrevet ovenover. Kulminationen kunne være en udvalgt skare af unge mennesker som fysisk får lov til at
bruge byrådssalen til en ‘endelig’ drøftelse af løsninger og handlemuligheder.
De unge skal have lov til at levere et produkt gennem en video eller et white paper som kan gives videre til politikere og beslutningstagere i forhold til at vise retningen, som disse unge mennesker ønsker.

UDDANNELSESSPOR
Som del af bæredygtighedsprogrammet skal børn og unge mennesker engageres i dagsordenen op til og under
Stopover i Aarhus. Dette sker via fx et undervisningsforløb, som bliver tilbudt folkeskoler og videregående uddannelser i månederne op til Stopover Aarhus.
Forløbet er en måde at sætte fokus på bæredygtighed i bred forstand, fx med FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig
udvikling, og i en mere snæver forstand ved at give eleverne viden om bæredygtig adfærd og involvere de unge
i dette selv. Ligeledes vil forløbet have et afsæt i havet, maritime sportsaktiviteter og hvordan vi passer på vores
blå planet.
I samarbejde med erfarne partnere og The Ocean Race organisationen udvikles undervisningsforløb, som både
rummer undervisning på skolen, men også undervisning og læring under selve arrangementet i Aarhus. Forløbet
vil uddanne flere til at forstå en bæredygtig adfærd og vejen dertil. Både hvad det indebærer på skolen, i hjemmet
og til større events.
Nogle af de unge kan også engagere sig i ’Youth Summit’ således indhold og form kan genbruges og tilpasses de
unges behov. Der sigtes mod et internationalt perspektiv, og at de unge selv er med til at udvikle Youth Summit.
Deltagelse afhænger af niveau og alderstrin.
Vi arbejder op, at eleverne skal igennem nogle forskellige spor i deres skolegang i skoleåret 2022/2023.
Sporene kan være:
•

Stille skarpt på verdenshavene og dennes tilstand

•

Den blå skole Aarhus: Her vil eleverne få mere af deres lokal(hav)miljø. De kommer ud og besøger Aarhus
Internationale Sejlsportscenter og kigger på havet omkring os. Udover dette håber vi, at kunne sende alle
eleverne ud og sejle.

•

Stille skarpt på bæredygtighed og hvad det betyder for vores verden. Her kigger på 360 grader rundt om
vores samfund.

•

Invitere virksomheder ind og fortælle om deres løsninger. Emner kunne være:
• affaldsressourcer
• fødevarer
• forbrug
• vand
• energi-forbrug

•

Eleverne kan kigger på deres skole/uddannelse og laver en bæredygtighedsplan, som skolen binder sig til
at udføre.

•

Eleverne kan bruge innovation som redskab til at tænke i nye løsninger. De bedste af disse løsninger kan
potentielt laves som udstilling til selve Stopover Aarhus Dette sætter også fokus på Danmark og Region
Midtjylland som iværksætterområde.

Det skal undersøges, om studerende fra uddannelser på fx Aarhus Universitet, Aarhus Business Akademi og VIA
kan hjælpe eleverne ud fra deres faglighed, både i processerne og i selve løsningsudfoldelsen.
Alle sporene vil også kunne skabes som fagspecifikke projekter som fx ingeniør-projekter, men der vil også være
mulighed for at skabe løsninger gennem andre kunstarter, således at vi arbejder med formidling på mange planer. Til andre kunstarter kan vi med fordel invitere kunstskoler/museer (og/eller kunstnere) ind i arbejdet med
eleverne.
Samtidig vil vi ligge op på til, at vi udvikler nogle mere reflekterende kort eller spørgsmål, som skal skabe en mere
filosoferende/reflekterende tilgang til klimaforandringer og bæredygtighed.

Bæredygtighedsprogrammet til The Ocean Race Stopover Aarhus 2023 udvikles af Aarhus Events, Aarhus
Kommune i tæt samarbejde med Worldperfect.
Programmet er afhængig af forpligtende samarbejder
med fonde, erhvervsliv, organisationer, regionen, uddannelsesinstitutioner og nationale/regionale og lokale indsatser omkring bæredygtighed og grøn omstilling.

