Mobilitetsstrategi 2013-2025
– mod en bæredygtig kommune
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Mobilitet handler
om mennesker med mere...
Forord
Aalborg kommunes Trafik- og Miljøhandlingsplaner har i en årrække
været med til at sætte infrastruktur på den politiske dagsorden. Nu
vil en ny Mobilitetsstrategi sætte fokus på at komme fra A til B på en
SMART måde.
Målet med Mobilitetsstrategien er at give Aalborgs borgere de bedste
rammer for at træffe det rigtige transportvalg i en given situation. Vi
skal ikke længere betragte os selv som enten bilister, brugere af den
kollektiv trafik, cyklister eller gående. Vi er MOBILISTER og er dermed
både bilister, brugere af den kollektive trafik, cyklister og gående. Der
vil derfor være fokus på muligheden for brug af flere forskellige transportformer i forbindelse med en rejse.
Mobilitetsstrategien understøttes af sektorplaner bl.a. Cykelhandlingsplan og Parkeringshandlingsplan, hvorved der trækkes i samme
smarte og bæredygtige retning.
I forbindelse med Mobilitetsstrategien er der udarbejdet en holdningsanalyse for at høre, hvad borgerne i Aalborg mener om forskellige
trafikale forhold. Uddrag fra analysen er medtaget i strategien.
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Side 3

Mobilitet med mennesker i fokus
Den grundlæggende tanke bag mobilitetsstrategien er, at den skal danne
grundlag for en ny måde at tænke trafik
og transport på.
Det handler med andre ord om at sætte
mennesker i fokus. Vi er alle forbrugere
af mobilitet. Det gælder både, når vi selv
transporterer os rundt, men også igennem vores forbrug af varer, der skaber
godstransport.
Mennesker og gods benytter ofte den
samme infrastruktur, men har forskel-

lige udfordringer i forhold til at tænke på
smartere mobilitetsløsninger. Menneskets valg af transportform er ofte knyttet til vaner, livsstil og bosted. Godstransport er afhængig af rentable løsninger.

optimal mobilitet for den enkelte borger.
Igennem tværgående indsatser er der
fokus på at tænke mobilitetsløsninger i
helheder frem for enheder. Hermed er
det ikke kun bil, cykel, bus eller gang, der
er i fokus, men samspillet imellem alle
For at sikre en god mobilitet er infrastruk- transportformer.
tur ikke et mål i sig selv. Det kan være
et middel til at opnå de målsætninger,
Mobilitetsstrategien er samtidig med til
vi opstiller inden for mobilitet i Aalborg
at synliggøre, hvad den enkelte borger
Kommune.
kan forvente af mobilitetstilbud i forhold
til valg af bosætning. En forventningsafI Mobilitetsstrategien er der derfor fokus stemning er mulig med Aalborgs borgere,
på tværgående indsatser for at skabe en når det kommer til mobilitet.

HELHEDER
I Mobilitetsstrategien er det
mennesker der er i fokus
– ikke trafik.
Vi er ikke fodgængere, cyklister,
bilister, kollektiv brugere. Vi er
MOBILISTER og det skal være
muligt og smart at anvende flere
typer af transportmidler.
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IKKE

ENHEDER

Synergi med øvrige planer
Mobilitetsstrategien er en del af kommuneplanen og indgår i et samspil med
de øvrige planer i kommunen. Mobilitetsstrategien danner baggrund for konkrete
handlingsplaner.

I Aalborg Kommune arbejdes der med et
bredt bæredygtighedsbegreb. I alle projekter på alle niveauer forholder vi os, via
bæredygtighedsblomsten, til den samlede palet af bæredygtighedshensyn.

Godstransport behandles yderligere i en
fremtidig Godsstrategi, men indgår også
som et element i Mobilitetsstrategien.

Dette gør sig også gældende i forhold
til kommunens ønsker for bæredygtig
mobilitet. Derfor har vi knyttet nogle konkrete fokusemner for mobilitet til hvert af
bæredygtighedsblomstens kronblade.

KOMMUNEPLAN
Mobilitetsstrategi

Handlingsplaner
Cykelhandlingsplan
Parkeringshandlingsplan
Trafiksikkerhedsplan
med flere ...

BÆREDYGTIGHEDSBLOMSTEN:





Mobilitet for alle
Fritidsmobilitet
Ærindemobilitet
Sundhed og sikkerhed





Social

 Adgang til
rekreative arealer

Geografisk forskellighed
Byudvikling
Bosætningsmuligheder
Bymiljø

Lokal
værdier

Natur
Miljø
Økonomi






CO2-udledning
Klima
Partikeludledning
Støj

 Erhvervsudvikling
 Pendlingstrafik
 Godstransport
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Social
 Sikkerhed.
 Sundhed.
 Involvere alle aldersgrupper.
 Samkørsel.

Miljøvenlig
 Reducere CO2-udledning.
 Forbedre det lokale bymiljø.
 Miljørigtige energikilder.
 Miljøvenlig godstransport.

Attraktiv
 Opgradere kollektiv trafik.
 Rejsetid er ikke spildtid.
 De gode vaner - børn og unges mobilitet.
 Opgradere fodgænger- og cykeltrafik.

Rentabel
 Langtidsholdbare løsninger.
 Undgå trængsel.
 Konkurrencedygtige valg.
 Optimering af varekørsler.

Tilgængelig
 Stationsnærhed til den kollektive trafik.
 Knudepunkter - kombinationsrejser.
 Tilgængelighed for alle.
 Adgang til rekreative arealer.
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Mission mobilitet for alle
Mobilitet skal være SMART
SMART Mobilitet står for at komme fra A til B på den
smarteste måde.
Det betyder, at det ikke skal være en vane altid at tage bilen, men at vi skal gøre det lettere at anvende flere transportmidler og i højere grad kombinere disse i forhold til
de forskellige rejser, vi foretager. Det kan være okay at
tage bilen på de ture, hvor det er det smarteste valg, men
det er vigtigt, at den enkelte borger altid reflekterer over
valg af transportmiddel.
Det kan endda være unødvendigt at flytte sig fysisk for at
opfylde et mobilitetsbehov. Med højhastighedsinternetforbindelse kan det være smart nogle gange at arbejde
hjemmefra.
Eller smartphones kan være med til at fortælle, hvordan
vi kan gennemføre en rejse på den smarteste måde.
Da rene og CO2 neutrale brændstoffer endnu ikke er
udbredte, må der tænkes alternativt. Hybrid og eldrevne
køretøjer er et skridt på vejen, såfremt energikilden er
miljørigtig.
Samtidig skal vareleveringer foregå på de smarteste tidspunkter, og der skal være fokus på miljø, når der vælges
løsninger for godstransport.

Værktøjskassen for mobilitet
For at skabe en god og bæredygtig mobilitet i kommunen, er der flere værktøjer, vi kan tage i
brug. Først og fremmest handler det om at opstille mål for, hvad vi ønsker at opnå og derefter
vælge de værktøjer, der kan være med til at opfylde målsætningerne. Disse målsætninger opstilles i tilhørende sektorplaner. I forhold til mobilitet kan der arbejdes med værktøjer inden
for tre overordnede områder:

ADFÆRD
Valg af transportmiddel kan påvirkes inden rejsen foretages. Der skal nedbrydes barrierer
hos den enkelte borger for at anvende forskellige transportmidler afhængig af den rejse, der
foretages. Det handler om at etablere de gode vaner tidligt.
Konkrete eksempler på værktøjer til at påvirke adfærd kan være:
 Kampagner/holdningsbearbejdning.
 Rejseplaner for institutioner, virksomheder og hospitaler.
 Mobilitetsvurderinger af områder til byudvikling.
 P-pladser forbeholdt samkørsel.
 Hastighedsgrænser og miljøzoner.

TEKNOLOGI
Nye teknologier kan gøre det lettere og mere miljørigtigt at bevæge sig fra A til B. ITS-løsninger kan sikre et bedre flow og udnytte den eksisterende infrastruktur bedre.
Konkrete eksempler på værktøjer inden for teknologi kan være:
 Adgang til højhastighedsinternetforbindelser.
 Smartphones – platforme til brug før, under og efter rejsen.
 Intelligente transportsystemer (ITS).
 Elektromobilitet: El-cykler, el-biler.
 Højklassede kollektive transportmidler: Letbane eller anden højklasset kollektiv transport.

FYSIK
Det fysiske miljø har en stor betydning for vores mobilitetsadfærd. Derfor skal byens bebyggelser og infrastrukturen i højere grad sammentænkes.
Konkrete eksempler på værktøjer i forhold til fysik kan være:
 Ny infrastruktur – 3. limfjordsforbindelse, højklasset kollektiv trafik, veje i Aalborg Syd.
 Trafikrum som byrum.
 Byfortætning – byen med korte afstande.
 Parkeringsrestriktioner – færre p-pladser i stationsnære områder.
 Samkørselspladser – knudepunkter for omstigning.
 Rekreative grønne ruter som alternativer.
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Aalborgs mobilitetsbillede nu og i fremtiden
Igennem årene er der igangsat mange
initiativer for at ændre på transportadfærden i Aalborg Kommune.
Status i forhold til dagens transportmiddelfordeling og et blik på udviklingen
igennem de seneste år viser, at bilen fortsat er det dominerende transportmiddel i
kommunen. Det gælder også i de områder,
cyklen og/eller den kollektive trafik burde
have en fornuftig konkurrenceflade. Hvis
vi for alvor vil ændre på adfærden, må der

sadles om og iværksættes nye måder at
tænke transport og mobilitet på. Derved
kan det uudnyttede potentiale, der er for
at overflytte nogle af de mange bilture til
andre transportmidler, udnyttes.

Transportmiddelfordeling i
Aalborg Kommune 2011 (fordelt på ture)
1%

7%
20%

13%

Vi skal fremover sætte fokus på at skabe
smarte mobilitetsløsninger for alle, og
gøre det naturligt at kombinere brugen af
flere forskellige transportmidler i dagligdagen. Med andre ord at skabe en ny
kultur omkring mobilitet.

MobilitetsTRENDS
 Et mere fleksibelt arbejdsmarked Hjemmearbejdspladser bliver stadigt mere
populære og mulige, fordi højhastighedsinternetforbindelser udbredes, især i
landdistrikterne.

Gang
Cykel
Bilfører
Bilpassager
Andet
Kollektiv trafik

15%

44%

Godsfordeling i
Aalborg Kommune 2011 (fordelt på ture)

 Alternative drivmidler vinder indpas El-biler får stadigt bedre og flere muligheder for opladning og bliver dermed mere attraktive. El-cyklen løser transportbehov, som en almindelig cykel ikke kan.

10%

 Bilens nye rolle Færre unge får kørekort i lande, vi sammenligner os med, og folk
kører generelt mindre i bil, selvom der købes flere biler. I sammenlignelige lande
blomstrer initiativer nedefra i forhold til samkørselsordninger, delebiler og
ønsket om livet uden egen bil.
 Den kollektive trafik som trækplaster Erfaringer fra andre lande viser at
virksomheder ønsker langsigtede planer for kollektiv transport, så de kan
planlægge deres egen udvikling ift. beliggenhed.
 Godstrafik på veje Mængden af gods på jernbanerne er faldet markant de
seneste år, og størstedelen af godstransporten i Danmark foregår i dag på
vejnettet.
 Fritidskørsel er en dominerende transportfaktor Statistikken viser at der køres
flere km. i bil til fritidsaktiviteter end til og fra arbejde.
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Flygods 0%
Godstog 0%
Skibsgods
Vejgods

90%

Målsætninger for
SMART mobilitet i kommunens geografier
Det er et overordnet mål for Aalborg
Kommune, at en større del af trafikken
skal foregå med bæredygtige transportformer som gang, cykel, bus og tog.
I dag foregår ca. 40 % af turene med
gang, cykel, bus og tog. For at øge denne
andel kræves en langsigtet og strategisk
indsats, der tager udgangspunkt i SMART
mobilitet.

Målsætninger er derfor fremsat for;
 Aalborg
 Oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer
 Øvrige byer og det åbne land
 Norddanmark

 INDADTIL er der fokus på det
lokale mobilitetsbehov: hvordan
kommer børnene i skole og tager
vi bilen eller cyklen ned til bageren
eller på arbejde?

Set i forhold til den enkelte geografi
skal der skelnes mellem transport- og
 UDADTIL er der fokus på byernes
relationer og de længere rejser
mobilitetsbehov INDADTIL i den specimellem disse: Aalborg Lufthavn og
Da mobilitetsbehovet er forskelligt, alt ef- fikke geografi og UDADTIL i forhold til
Aalborg Havn er med til at binde
ter om man er i midtbyen eller i det åbne forbindelserne til de omkringliggende
regionen sammen med resten af
land, er der valgt at fokusere på forskelli- byer, regionen og til resten af Danmark og
landet og verden.
ge indsatser med fokus på geografiernes verden.
forskellige behov og udfordringer.
Derfor skal mobilitet forstås på tre niveauer:
 Lokalt – INDADTIL i lokaliteten
Borgerne får hermed en klar udmelding
GLOBALT
 Regionalt – UDADTIL i regionen
om, hvad de kan forvente af transporttil Globalt – UDADTIL i verden
bud i forhold til en given geografi.

UDADTIL

LOKALT

INDADTIL

UDADTIL

REGIONALT
REGIONALT
Side 9

”78 % af Aalborgs borgere er tilfredse
med busforbindelserne i Aalborg Kommune”

”Bilister i Aalborg Midtby føler sig generet af kø og mangel på p-pladser”
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Mobilitet i Aalborg
I AALBORG (INDADTIL)
I midtbyen er der korte afstande til daglige funktioner, og der
er gode muligheder for at anvende cykel, gang eller kollektiv
trafik på rejsen. Bilen skal derfor ikke spille en dominerende
rolle internt i midtbyen. Her skal der være fortrinsret for de
bløde trafikanter og de kollektive transportmidler.

TIL OG FRA AALBORG (UDADTIL)
Vi skal fortsat dyrke cyklisme og gang i midtbyen, hvor bylivet er i centrum.

MÅLSÆTNINGER

Aalborg og Nørresundby er regionens vækstcenter og er
hermed centrum for et stort opland. Derfor er det vigtigt at
sikre en god tilgængelighed til byen udadtil. Der skal være
mulighed for at komme til Aalborg med tog, bus, fly og bil.

 I bymidten er fodgængere, cyklister og kollektiv trafik højt
prioriterede. Derfor skal trafikrum også være velfungerende byrum. Fremkommelighed for biltrafikken prioriteres lavere.

For at komme videre internt i Aalborg skal der være fokus
på at kombinere transportmidler på en SMART måde – bilen
behøver ikke at fragte os hele vejen til midtbyen.

 I Vækstaksen danner letbanetracéet den trafikale rygrad.

MÅLSÆTNINGER

 Et højklasset cykelstinet skal sikre cyklisterne høj tilgængelighed i Aalborg. Som grundlag herfor udpeges og
klassificeres et hovedrutenet, der samler de vigtigste
cykelforbindelser.

 Mulighederne for omstigning og kombinationsrejser (Park
and Ride) skal forbedres jævnfør principperne i SMART.

 Der skal sikres høj tilgængelighed mellem midtbyen og
regionale og internationale forbindelser: Universitetet,
Universitetshospitalet, Østhavnen og lufthavnen.
 Godstransport skal være effektiv og bæredygtig og
medvirke til at begrænse luftforurening og trængsel samt
forbedre bymiljøet.
 Ny parkering begrænses og placeres primært i større
P-huse eller P-kældre langs randgaderne i Midtbyen.
 Byfortætning i stationsnærhed til højklassede kollektive
transportforbindelser skal medvirke til at øge passagergrundlaget for den kollektive trafik og ikke nødvendigvis
generere nye bilture.

 Muligheder for skift mellem transportformer i vækstaksens knudepunkter skal forbedres.
 Nærbanen skal sikres mulighed for fortsat udvikling.
Mulighederne for nye standsningssteder med tilhørende
byfortætning skal undersøges nærmere.
 Fortsat fokus på at skabe sammenhængende stinet
mellem større boligområderherunder oplandsbyer og
cykeltrafikkens vigtigste rejsemål (skoler, kultur- og
uddannelsesinstitutioner, større erhvervsområder,
sportsanlæg og trafikterminaler).
 Nye funktioner skal placeres ved knudepunkter for den
kollektive trafik, så det bliver attraktivt at benytte den
kollektive trafik og anvende kombinationsrejser.
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”Vores trafikantadfærd er dårlig og
påpeges som et problem”

”53 % af Aalborgs borgere synes det er
en god idé at lave busbaner på større veje
i Aalborg, til trods for at det kan begrænse
biltrafikken”

Side 12

Mobilitet i oplandsbyer
med særlige byvækstpotentialer
I VÆKSTBYERNE (INDADTIL)
Vækstbyerne fungerer som lokale centre med et udbud af
daglige funktioner. Det er her hverdagslivet leves, og børnene går i skole og til fritidsaktiviteter. Selvom bilen har en
vigtig funktion i forhold til hverdagslivet i vækstbyerne, skal
den ikke altid være det foretrukne valg rundt i lokalområdet.
Inden for lokalområdet er der korte afstande, hvor cyklen
kan spille en væsentlig rolle. Det er også her, at børn udvikler
deres gode transportvaner.
Derfor er det vigtigt, at der bakkes op om brugen af gang og
cykel lokalt i vækstbyerne.

TIL OG FRA VÆKSTBYERNE (UDADTIL)
Vækstbyerne spiller en primær rolle i forhold til bosætning,
hvorimod der pendles til og fra arbejde og øvrige fritidsaktiviteter over længere afstande. Her spiller bilen en vigtig
rolle udadtil, hvor rejsen i bil ofte foretages med kun én
passager. Der er et potentiale i forhold til at udføre denne
transport på en smartere måde.
Samkørsel kan have både en social betydning og en betydning i forhold til fremkommeligheden på vejnettet. Samtidig
er der et potentiale i at få den kollektive trafik til at spille en
større rolle på turene ud af vækstbyerne.

MÅLSÆTNINGER

MÅLSÆTNINGER

 I byer med særlige byvækstpotentialer skal cyklister og
fodgængere sikres gode vilkår i de enkelte byer i form af
lokale forbindelser.

 Der skal opretholdes en attraktiv kollektiv trafikbetjening
mellem oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer og
Aalborg.

 Kampagner skal sætte fokus på gode transportvaner i
lokalområdet.

 Fortsat udbygning af cykelstinettet mellem forbundne
byer i cykelafstand og mod Aalborg.

 Der skal være fokus på trafikpolitik for byens skoler.

 Der skal skabes flere samkørsels p-pladser i byerne med
særlige byvækstpotentialer.
 Mulighederne for at skifte transportmiddel (kombinationsrejser) skal understøttes på det overordnede vejnet og i
den kollektive trafik.
 Der skal sikres rekreative forbindelser i det åbne land.
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”I Aalborg Kommune pendler godt 58.000
borgere dagligt til og fra arbejde i bil”

”Godt 15 % af disse ture kan, ifølge
borgerne selv, foregå via bus eller cykel.
Det er især de korte ture i bil, der kan
spares”
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Mobilitet i øvrige byer og det åbne land
I ØVRIGE BYER OG DET ÅBNE LAND (INDADTIL)
Mellem byerne findes det åbne land og øvrige byer, hvor
mange mennesker bor spredt ud over et stort lokalområde.
Afstandene mellem skole, arbejde og indkøbsmuligheder
er ofte lange og gør bilen til en nødvendighed for mange.
Derfor fungerer SMART mobilitet i disse områder primært
udadtil og i et mere begrænset omfang i relation til det nære
lokalområde.
I disse områder skal der dog stadig fokuseres på realistiske
supplementer til kørsel i bil. Dette kan være med hurtigt
internet, der giver mulighed for hjemmearbejdspladser, og
for at små internetbaserede virksomheder kan etablere sig
mere frit mellem byerne.

TIL OG FRA ØVRIGE BYER OG DET ÅBNE LAND
(UDADTIL)
Bor man mellem byerne, pendler man som regel en lang vej
til de større byer, hvor de fleste arbejdspladser, skoler og
indkøbsmuligheder findes, og bilen er en nødvendighed. Det
er derfor vigtigt at skabe nogle supplerende muligheder til
bilen udadtil.
Beboere mellem byerne skal kunne koble sig op på den
kollektive transport til byerne, og ved at have gode forhold
for cykler og el-cykler kan kombinationsrejser blive mere
attraktive. Bilen kan også fungere som en del af turen, f.eks.
til det nærmeste knudepunkt, hvor der kan skiftes til andre
transportmidler.
Samkørsel har også et potentiale mellem byerne.

MÅLSÆTNINGER

MÅLSÆTNINGER

 I områdets større byer gives cyklister og fodgængere gode
vilkår i form af lokale forbindelser.

 Mulighederne for at skifte transportmiddel (kombinationsrejser) skal understøttes.

 Hurtigt internet skal udbredes, så dets mange muligheder
kan udnyttes af både private og af erhvervslivet.

 Der skal etableres samkørselspladser, som bidrager til
reduceret biltrafik.

 I det åbne land og øvrige byer, hvor mange kender hinanden, er der et potentiale i at hjælpe hinanden med mobilitetsbehov, og disse initiativer skal understøttes.

 Det regionale stinet, lokale stier samt cykelruter ad svagt
trafikerede veje skal sikre opkobling mellem byerne.
 Stinettet udbygges og gives sammenhæng.
 Der skal sikres rekreative forbindelser i det åbne land.
 El-cyklens øgede rækkevidde i forhold til en almindelig
cykel gør el-cyklen til et attraktivt transportmiddel mellem
hjemmet og en kollektiv forbindelse til byen.
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”54 % af Aalborgs borgere synes det er en
god idé at koncentrere parkeringspladserne i Aalborg Midtby i større p-anlæg”

”Godt 32.000 af Aalborgs borgere i bil har
dagligt ærinde i Aalborg Midtby.
I ca. 50% af turene har de, ifølge dem selv,
mulighed for i stedet at tage bus eller cykel”

Side 16

Mobilitet i Norddanmark
I NORDDANMARK (INDADTIL)

TIL OG FRA NORDDANMARK (UDADTIL)

Aalborgs udvikling og rolle som hovedby i Norddanmark
spiller en væsentlig rolle. Udviklingen hænger nøje sammen
med tilgængelighed.

Aalborg Lufthavn har stor betydning for Norddanmark såvel
indenrigs som udenrigs. Det, at man kan komme hurtigt til
og fra København med fly, er afgørende for såvel erhvervslivet som bosætning i Norddanmark.

Motorvejsnettet har betydning for, at afstandene imellem
de nordjyske byer timemæssigt mindskes. En 3. Limfjordsforbindelse har stor betydning for den videre udvikling af
Aalborg som hovedby i Norddanmark.

Tilsvarende er gældende for jernbanetrafikken, hvor især
kobling til Århus og videre ned igennem landet har indflydelse på udviklingen i regionen.

Norddanmarks tilgængelighed til resten af Danmark spiller
således en afgørende rolle for, om regionen opfattes som
attraktiv i forhold til bosætning og erhverv.

Tilgængelighed og mobilitet spiller i det hele taget en
markant rolle for, hvorledes Norddanmark udvikler sig og
dermed står i konkurrencen med hensyn til bl.a. tiltrækning
af studerende, etablering af industri og erhverv m.v. i forhold
til resten af Danmark og verden.

MÅLSÆTNINGER

MÅLSÆTNINGER

 Motorvejsnettet ved Aalborg ønskes udbygget med en 3.
Limfjordsforbindelse.

 Lufthavnens fortsatte udvikling skal understøttes. Blandt
andet ved reservation af areal til banebetjening mellem
Lindholm Station og Lufthavnsterminalen.

 Nordjyske jernbaneforbindelser skal understøttes og
udbygges.
 Regional, gennemkørende biltrafik skal ledes uden om
Limfjordsbroen og Aalborg Midtby.
 Østhavnens fortsatte udvikling understøttes med høj
tilgængelighed. Det betyder bl.a., at der skal sikres arealer
til fortsat udvidelse af kajanlæggene.

 Aalborg Kommune vil arbejde for kortere rejsetider for
togforbindelserne til Århus - Odense og København
(timemodellen) bl.a. for at øge arbejdskraftoplandet.
 Fortsat udvikling af vigtige erhvervsområder skal sikres
god opkobling på motorvejsnettet og godsbanebanebetjening.

Side 17

”55 % af Aalborgs borgere synes det er
en god idé at omdanne mindre p-pladser
til grønne områder eller pladser”

”89 % af Aalborgs borgere synes, det
er en god idé at forbedre vilkårene for
cyklister”

Side 18

Holdningsanalyse
I forbindelse med tidligere Trafik- og Miljøhandlingsplaner er
der udarbejdet en holdningsanalyse blandt Aalborgs borgere
i forhold til forskellige trafikale forhold.
Hvad mener borgerne i Aalborg Kommune? Og har de ændret holdning siden sidste analyse i 2008?
Dette er den tredje i rækken af holdningsanalyser med fokus
på det trafikale område.
Som noget nyt ses der i holdningsanalysen på ”Bilister i Aalborg Midtby” og ”Pendlere i kommunen” og deres mulighed
for at lade bilen stå og gøre brug af bæredygtige transportformer. Er der mulighed for i nogle tilfælde at lade bilen stå
og gøre brug af den kollektive trafik e.l.?

Holdningsanalysen viser, at brug af bilen, ofte er en vane, vi
har tillagt os, og at bilen på en del af vores ture – primært de
korte – rent faktisk kan erstattes af kollektiv trafik, cykel eller gang. Det er muligt, men endnu ikke blevet til en SMART
vane.
Målet med Mobilitetsstrategien er, at gøre det muligt og
oplagt, at ændre vores transportvaner.
”Kunne jeg have taget cyklen?” - og dermed fået motion,
sparet penge, måske kommet hurtigere frem m.v.
Brug af mobilitet på en SMART måde!
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Side 19

FRA STRATEGI TIL
KONKRETE HANDLINGER
De visioner og ideer, der er præsenteret
i Mobilitetsstrategien skal i fremtiden
omsættes til konkrete handlinger, hvor
der er fokus på SMARTE mobilitetsløsninger.
Stategien virkeliggøres igennem handlingsplaner, der understøtter borgernes
mulighed for i fremtiden at foretage de
SMARTE transportvalg.

Teknik- og Miljøforvaltning

Stigsborg Brygge 5
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