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Orientering om masterplan for bæredygtig mobilitet
2019-039627
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering om ny nordjysk
masterplan for bæredygtig mobilitet.
Beslutning:
Til orientering.
Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 23.05.2019
kl. 08.30

Side 1 af 4

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Kontaktudvalget for Region Nordjylland, bestående af de 11 borgmestre og Regionsrådsformanden, har på
sit møde den 3. april 2019 godkendt, at der udarbejdes en ny nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet.
Masterplanen skal afløse mobilitetsstrategien ”Mobilitet i Nordjylland – de regionale prioriteter” (er vedhæftet
som bilag, men kan også findes her: http://publikationer.rn.dk/rn/237/html5/) fra KKR Nordjylland og Region
Nordjylland, der senest er opdateret i august 2017.
Baggrund
Det brede nordjyske samarbejde om infrastruktur startede i 2007 med et indspil til den statsligt nedsatte
Infrastrukturkommission med ønsker til udvikling af den statslige infrastruktur i Nordjylland. Et indspil som
alle nordjyske kommuner og Region Nordjylland i enighed stod bag. Tankegangen var, at det er vigtigt
internt at være enige om, hvad der bør prioriteres i Nordjylland, når der arbejdes for statslige
infrastrukturinvesteringer.
Samarbejdet udviklede sig til, at der i 2009 blev udarbejdet den første infrastrukturstrategi med ti konkrete
nordjyske udmeldinger. Formålet var at skabe et overblik og et fælles grundlag for at fremme
gennemførelsen af de vedtagne aktiviteter i trafikforliget ”En grøn transportpolitik” fra 2009 samt at få
igangsat nye undersøgelser og puljeprojekter i Nordjylland. Siden er strategien ved flere lejligheder
opdateret og har udviklet sig fra et fokus på infrastrukturinvesteringer til et bredere syn på mobilitet.
Opdatering af den nordjyske mobilitetsstrategi
Efter den nordjyske sektorkonference i april 2018 (se hjemmeside: https://rn.dk/regional-udvikling/mobilitetog-infrastruktur/sektorkonference-april-2018), arrangeret af KKR Nordjylland og Region Nordjylland, har en
fælles mobilitetsgruppe med deltagelse af 4 tekniske direktører fra kommunerne, KKR, NT, BRN og Region
Nordjylland samt Vejdirektoratet arbejdet videre med et oplæg til opdatering af mobilitetsstrategien.
Arbejdstitlen er ”Masterplan for bæredygtig mobilitet i Nordjylland". Med masterplan forstås en samlet vision
for en ønsket udvikling. På den måde er den at sammenligne med den regionale udviklingsstrategi, hvor der
bygges på dialog og samarbejde om indsatser for at nå målene.
De nordjyske prioriteter fra den nuværende mobilitetsstrategi, der stadig er aktuelle, skal følge med over i
den nye masterplan. Men de skal sættes ind i en ny ramme. Det vil styrke strategien, at den i højere grad
understøttes med fakta om mobilitet. Der er også et behov for at se længere frem i tiden, fx i forhold til
bæredygtighedsaspekter samt at udvide fokus til at være bredere end infrastruktur, hvor ny teknologi bl.a.
omkring førerløse køretøjer betyder nye perspektiver. Samtidig er der ikke mindst i Nordjylland arbejdet på at
se mere på tværs af mobilitetsformer, fx i NT’s omstilling til at være et mobilitetsselskab, der påtager sig
ansvaret for borgernes mobilitet, også med andre transportformer end de traditionelle busser og tog.
Mobilitetsgruppen foreslår, at der med en ny masterplan tages udgangspunkt i en vision om bæredygtig
mobilitet i 2030 samt brugernes behov og deres faktiske og oplevede mobilitet. Her vil der blive set på alle
brugere: børn og unge, pendlere, virksomheder, turister og ældre. Bæredygtig mobilitet skal handle om at
indtænke både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, og balancere disse i forhold til den
geografiske kontekst.
Fokusområder og mål kan være at fremme grønne transportformer, forbedre mobiliteten i landdistrikter –
styrke udvekslingen mellem land og by, mindske trængsel i og omkring de større byer, styrke den regionale
og internationale opkobling samt forbedre trafiksikkerheden.
Hidtil er mobilitetsstrategien blevet revideret cirka hvert andet år. Med en ny 2030-strategi vurderes det, at
strategien kan være af længere holdbarhed, og at der i stedet udarbejdes en tilhørende handlingsplan.
Handlingsplanen bør revideres hvert andet år og indeholde et samlet overblik over strategiske indsatser og
projekter, som iværksættes for at udmønte strategien, fx kan der fokuseres på, at Nordjylland skal gå forrest
med test på mobilitetsområdet. Nogle aktiviteter kan på den korte bane handle om at igangsætte dialog og
undersøgelser.
Proces
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Der arbejdes frem mod en ny nordjysk sektorkonference i april 2020. I foråret 2019 arbejdes med
beskrivelse af mobilitetsbehov, udpegning af hovedudfordringer og kortlægning af potentialer for løsninger.
Fagudvalg hos kommuner og Region orienteres om arbejdet. I efteråret gennemføres workshops med
repræsentanter for forskellige interessentgrupper samt for fagfolk fra kommunerne mv. (Udkast til procesplan
bilag 2).
Der vil også ske en orientering af fagudvalgene inden der til Kontaktudvalgsmødets møde den 15. november
foreligger et oplæg til masterplan til drøftelse. Masterplanen vil til sektorkonferencen i april 2020 blive
suppleret med et forslag til handlingsplan.
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Bilag:
Orientering af kommunale fagudvalg masterplan mobilitet
Procesplan masterplan mobilitet nordjylland
Mobilitet i Nordjylland - de regionale prioriteter
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