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FORORD
Hvorfor ny kollektiv trafikpolitik?
Aalborg kommune har været inde i en rivende udvikling de seneste årtier. Ny kommunestruktur, voksende indbyggertal, herunder
massiv vækst i antallet af studerende, nye
tætte boligkvarterer er etableret og mange
nye virksomheder er kommet til.
Klimaforandringer, fokus på sundhed og
livskvalitet samt udvikling af bymiljøer har sat
dagsordenen for at løse trafikale problemer
i Aalborg - både i forhold til fremkommelighed, trængsel og forurening. Derfor blev
den kollektive trafikplan fra 2003 afløst af
”Mobilitet 2040”. Der er desuden udarbejdet
en strategiplan for passagerudviklingen i
den kollektive trafik i 2015. Denne kollektive
trafikpolitik konkretiserer mobilitetsplanen
og sætter de overordnede mål for Aalborg
Kommunes kollektive trafik i fremtiden.
Bæredygtighed er ledestjernen
”Mobilitet 2040” er Aalborg Kommunes
samlede plan for udviklingen af borgernes
transportmuligheder, hvor målet er at skabe
bæredygtig mobilitet og reducere kørsel
alene i bil.
Målet om bæredygtig mobilitet i Aalborg
Kommune er særligt vigtigt i forhold til klimaforandringer, trængsel og et bedre bymiljø.
En attraktiv kollektiv trafik skal - i samspil
med andre bæredygtige mobilitetsformer
som cykel, gang eller en kombination af
disse - spille en afgørende rolle og bidrage
væsentligt til kommunens overordnede mål
om at blive CO2 neutral i 2050.

Aalborg Kommune har i 2020 indgået en
klimasamarbejdsaftale med Transportministeriet om grøn kollektiv trafik. Aftalen gør
Aalborg Kommune til fyrtårn og ambassadør
for den grønne omstilling af kollektiv trafik.

Processen
Den nye politik tager udgangspunkt i borgernes ønsker om bedre miljø, mindre forurening, bedre mobilitet og mere kollektiv trafik
- udtrykt i analysen af Aalborgs DNA.

Den kollektive trafikpolitik relaterer i
udgangspunktet til en række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, som bl.a.
omhandler infrastruktur, bæredygtige byer
og klima.

Udarbejdelsen af den kollektive trafikpolitik
er sket på baggrund af resultaterne fra
fokusgruppeinterview, eksterne rapporter
og en række workshops. Der er gennemført
workshops for geografierne landdistrikter,
oplandsbyer og Aalborg by, hvor relevante
aktører har været repræsenteret. Endeligt er
der afholdt en fælles workshop for borgere
og samarbejdspartnere.

Først mål - så handlinger
Målene i den kollektive trafikpolitik er langsigtede og udgør overordnede principper
for, hvordan den kollektive trafik udvikles. I
politikken defineres den kollektive trafiks rolle
for at nå det overordnede mål om bæredygtig
mobilitet.
Den kollektive trafikpolitik bliver således
udgangspunktet for en række handlinger,
som senere udtrykkes i et årligt revideret
handlingskatalog.
Forskellige mål og løsninger for
geografier
Udfordringerne med fremkommelighed, fleksibilitet og hyppighed for betjening er forskellige fra borgerne i landdistrikterne til borgene,
som bor i Midtbyen - lige så forskellige er
løsningerne. Derfor omfatter den kollektive
trafikpolitik de forskellige geografier: Aalborg
by, oplandsbyer, landsbyer og åbent land
samt Norddanmark, og angiver forskellige
mål og retninger for disse.
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Den inddragende proces har været med til
at definere de faktiske behov, synliggøre
udfordringer og har bidraget til målsætninger
for den kollektive trafik.
Tak til alle, der har bidraget til processen.
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde om
trafikpolitikkens handlinger.

Mads Duedahl
Rådmand

Bente Graversen
Direktør

AALBORG KOMMUNE
VIL VÆRE FYRTÅRN
FOR DEN GRØNNE
KOLLEKTIVE TRAFIK
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POLITIKKENS
ROLLE
Den kollektive trafikpolitik er rammesættende for den fremtidige planlægning af den
kollektive trafik. Dette gælder i forhold til den
eksisterende betjening af kommunen med
kollektiv trafik, men ligeledes principperne
for, hvordan fremtidige byområder skal betjenes. Ved at tydeliggøre de mål, der arbejdes
efter i den kollektive trafik, skal politikken
sætte rammen for hvilke handlinger, der
skal arbejdes for i et kortsigtet og langsigtet
perspektiv.
Mobilitet 2040 sætter rammen
Visionen for, hvordan mobiliteten i Aalborg
skal udvikle sig, er fastsat i Mobilitet 2040 (jf.
illu. 5.1). Mobilitet 2040 sætter rammen for,
hvordan bæredygtig mobilitet sikres, og den
kollektive trafikpolitik konkretiserer, hvordan
den kollektive trafik bidrager til at opnå den
overordnede vision for mobilitet.

For at sikre sammenspillet med Mobilitet
2040 er der arbejdet med pejlemærker og
målsætninger for geografierne:
•
•
•
•

Norddanmark
Aalborg by
Oplandsbyer
Landsbyer og åbent land

Politik - handling - status
Politikken er udformet dynamisk for at skabe
en ramme for den kollektive trafik, som er relevant i et langsigtet perspektiv. Det betyder,
at politikken fokuserer på de overordnede
rammer for, hvordan den fremtidige kollektive
trafik skal udvikles bæredygtigt med udgangspunkt i pejlemærker og målsætninger,
som er geografisk relateret.
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For at sikre realiseringen af målsætninger
for den kollektive trafik er det afgørende,
at de udmøntes i konkrete handlinger. På
baggrund af politikken arbejdes der løbende
med handlinger, som årligt indarbejdes i
handlingskataloget i Mobilitet 2040.
Handlingerne vil blive defineret på baggrund
af et statusnotat, som fastlægger det ønskede serviceniveau for den kollektive trafik.
På baggrund af analyser af bl.a. kapacitet,
frekvens og aktuelle rejsemønstre vil det
vurderes, i hvor høj grad serviceniveauet
opfyldes.
Mål før middel
Målene i den kollektive trafikpolitik er langsigtede. De konkrete handlinger, som skal sikre
realiseringen af målene, vil løbende blive
tilpasset den tidsmæssige, teknologiske og
geografiske udvikling.

MOBILITET 2040

VISION: BÆREDYGTIG MOBILITET

Vi skal turde at favne fremtiden og sikre en god balance
mellem vores individuelle behov, og de fælles fremtidige
muligheder og udfordringer for at skabe en bæredygtig
mobilitet

OVERORDNEDE MÅL

KOLLEKTIV TRAFIKPOLITIK

Landsbyer og
åbent land

Aalborg
by

Oplandsbyer

Norddanmark

MISSION:

Aalborg Kommune vil være fyrtårn
for den grønne kollektive trafik

PEJLEMÆRKER OG MÅLSÆTNINGER
HANDLINGER
Illu. 5.1: Den kollektive trafikpolitik tager afsæt
i visionen og de overordnede mål fra Mobilitet
2040. Mission samt pejlemærker og de understøttende målsætninger fastlægger rammen
for den kollektive trafik. Politikken følges op af
et handlingskatalog, der indarbejdes i Mobilitet
2040 og opdateres årligt.
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Fokus på geografi
Den kollektive trafikpolitik har fokus på
Aalborg, oplandsbyer og landdistrikter samt
sammenhængen i og mellem disse geografier og til resten af Norddanmark.
Forskelle mellem land og by
Udfordringerne og behovene i forhold til
mobilitet er forskellige, alt efter om borgere
har bosat sig midt i Aalborg, i en oplandsby
eller på landet.

Aalborg Kommune skal skabe grundlaget
og rammerne for en god og bæredygtig kollektiv trafik, der er tilpasset den geografiske
kontekst og gøre det muligt at rejse sammen
- både på landet og i byen.
Geografisk bestemte løsninger er derfor
afgørende. I byen er det f.eks. vigtigt at
sikre særligt stor kapacitet i busserne, mens
fleksible løsninger kan være afgørende for at
undgå tomme busser i landdistrikter.

Aalborg by
Oplandsbyer
Landsbyer og åbent land

Illu. 6.1: De forskellige geografier i Aalborg Kommune i den
kollektive trafikpolitik.
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AALBORG BY

OPLANDSBYER

NORDDANMARK

AALBORG BY

I den kollektive trafikpolitik betragtes geografien ”Norddanmark” ud fra den rolle, som
Aalborg by og Aalborg Kommune skal spille
som et vigtigt knudepunkt for sammenhæng
og mobilitet i et regionalt, nationalt og internationalt perspektiv.

Aalborg er videns- og uddannelsesby
og et kulturelt knudepunkt i Nordjylland.
Aalborg og Nørresundby rummer ca. 2/3
af Aalborg Kommunes indbyggere og er i
positiv udvikling i form af flere beboere, flere
arbejdspladser og flere besøgende. Denne
udvikling øger konstant trafikpresset på
byens infrastruktur, og kræver nyskabende
og grønne tiltag.

LANDSBYER OG
ÅBENT LAND

NORDDANMARK

OPLANDSBYER

LANDSBYER OG
ÅBENT LAND

I de 12 større oplandsbyer bor ca. 20% af
indbyggerne i Aalborg Kommune. Byerne
omfatter Frejlev, Svenstrup, Godthåb,
Vadum, Vestbjerg, Vodskov, Vester Hassing,
Gistrup, Klarup, Storvorde, Nibe og Hals.

Aalborg Kommunes øvrige 60 byer og
landsbyer samt landområder betragtes under
fællesbetegnelsen ”landsbyer og åbent land”.
Ca. 15% af indbyggerne i Aalborg Kommune bor her. Fremtidsperspektiverne i disse
områder er ikke nødvendigvis ”vækst”, men
handler i stedet om at skabe udvikling ved
at udnytte de givne forudsætninger på nye
kreative og fleksible måder.

Byerne har forskelligt vækstpotentiale indenfor bosætning, servicefunktioner og erhverv.
Byerne har behov for gode forbindelser til
og fra Aalborg by, da mange arbejdspladser,
uddannelsesinstitutioner og større fritids- og
kulturelle funktioner er placeret her. Mange
oplandsbyer fungerer samtidig som et lokalt
centrum for et mindre opland, ligesom mange
erhvervsaktive fra oplandsbyerne arbejder i
større byer i og udenfor Aalborg Kommune.
Herudover er der behov for forbindelser mellem de oplandsbyer, der har kort indbyrdes
afstand.

AALBORG BY

NORDDANMARK

OPLANDSBYER

Lokalt engagement og medborgerskab er
grundstenen til at fastholde og udvikle eksisterende byfunktioner. Beboere i landsbyer
og åbent land vil typisk være afhængige af
funktionerne i de større byer, men meget
transport foregår også lokalt. Flere landsbyer
deles således ofte om indkøbsmuligheder,
fritidsaktiviteter mv., hvor forbindelser mellem
byerne er afgørende for de unges fritidsliv og
de ældres hverdagsliv.
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AALBORG BY

FRA KOLLEKTIV
TRAFIK TIL
MOBILITET
Kollektiv trafik handler om at rejse sammen
fra A til B - enten på hele eller dele af rejsen.
Kollektiv trafik består af flere mobilitetsformer, der sikrer, at mennesker kan bevæge
sig rundt lokalt, regionalt og globalt.
Kollektiv trafik i 2020
Aalborg Kommunes 12 bybuslinjer udgør i
dag den største del af kommunes kollektive
trafik, som årligt kører 6,4 mio. km. Internt er
kommunen forbundet af flextrafik, lokale busog færgeruter samt nærbanen. Eksternt er
kommunen forbundet regionalt og nationalt
via fly, tog og 21 regionale busruter.
Den kollektive trafik bruges og opfattes forskelligt blandt borgere i dag. For nogle borgere er kollektiv trafik et bæredygtigt tilvalg,
som sikrer god mobilitet. For andre borgere
er kollektiv trafik den eneste mulighed for at
kunne transportere sig rundt. Endeligt er der
borgere, som fravælger kollektiv trafik. De
har en opfattelse af, at kollektiv trafik er for
besværlig, langsom og koster dyrebar tid i
dagligdagen.

Fremtidens kollektive trafik
Aalborg kommune står overfor store forandringer og det er afgørende, at den kollektive
trafik følger med. Den kollektive trafik skal
være forandringsdygtig og udnytte de muligheder, som den teknologiske udvikling giver.
På illustration 9.1 er den kollektive trafik, som
vi kender i dag, illustreret med sort, mens
den mulige udvikling er markeret med grå.
Den teknologiske udvikling muliggør, at den
kollektive trafik bliver grøn og mere attraktiv
for borgerne, og automatiseringen vil blive
mere fremtrædende i transportsektoren.
Selvkørende busser er her allerede, og i
fremtiden vil droner måske bruges til persontransport.
Mobilitet forventes i højere grad at være en
service frem for et ejerskab, hvilket vil give
mulighed for anvendelse af forskellige transportformer. Hvis dette skal lykkes, er det nødvendigt, at vi i højere grad rejser sammen.

Den gode rejse sikres ved at skabe sammenhængen på tværs af de forskellige transportmidler igennem knudepunkter, markeret med
blå ikoner på illustrationen. God information
sikrer det nødvendige kendskab til mobilitetsformerne på rejsen, ligesom lette betalingsløsninger også er vigtige i forhold til at sikre
en mere enkel kollektiv trafik. Endeligt sikrer
gode forbindelser til og fra stoppestederne
god adgang til den kollektive trafik.
Aktive transportformer opprioriteres for
at sikre borgernes fysiske bevægelse og
sundhed i en stadig mere digital verden. Bedre sammenhæng mellem kollektiv trafik og
aktive transportformer som gang og cykling
bidrager til at imødekomme den stigende
efterspørgsel på fleksibilitet og sikrer samtidigt mere bæredygtige og sundere transportvaner.
Aalborg Kommune er parat til at gribe de
muligheder, der opstår, for at skabe en grøn
og endnu bedre kollektiv trafik. Samtidig skal
de redskaber, der allerede findes, bruges
effektivt til at løse mobilitetsopgaven her og
nu.
Kollektiv trafik
Gang
Cykel
Bil

Antal busser
128

Køreplantimer
313.000

Antal grønne busser

1 brint
2 selvkørende el
10 biogas
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Transportmiddelvalg

7% kollektiv trafik

Husstande uden
adgang til bil
37%

Illu. 9.1: Den kollektive trafik, som
vi kender i dag, er illustreret med
sort, mens den mulige udvikling er
markeret med grå. Knudepunkter,
som markeret med blå ikoner på
illustrationen, skal sammen med god
information og lette betalingsløsninger sikre en mere sammenhængende og enkel kollektiv trafik.
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For at sikre et bredere perspektiv i arbejdet med kollektiv trafik er der taget afsæt
i bæredygtighedsledestjernen (illu. 10.1) i
udarbejdelsen af den kollektive trafikpolitik.
På tilsvarende vis vil den lede det efterfølgende arbejde med de handlinger, som skal
realisere målsætningerne for den kollektive
trafik.

KLIMA OG
MILJØ

Lo

Kollektiv trafik er en forudsætning for at
skabe bæredygtig mobilitet og hermed en
bæredygtig udvikling af Aalborg Kommune.
For at imødekomme dette, er det afgørende
at se kollektiv trafik i et bredere perspektiv
og skabe balance mellem miljø, økonomi og
sundhed. Fokus for arbejdet med kollektiv
trafik er derfor bredere end at transportere
borgere fra A til B.

d

BÆREDYGTIG
MOBILITET

Illu. 10.1: Bæredygtighedsledestjernen

Overordnede mål
I Mobilitet 2040 er der opstillet en langsigtet plan for bæredygtig mobilitet i Aalborg
Kommune. Den kollektive trafik bidrager til
følgende målsætninger, som er formuleret i
Mobilitet 2040:

•
•
•
•
•
•
•

Færre bilture
Flere rejser med kollektiv trafik
Flere ture med cykel og gang
Mindre støj
Fossilfri og emissionsfri kollektiv trafik
Mobilitet for alle
Mere værdi for ressourcerne

Max 20% af ture i 2025 og max
15% af ture i 2040 foretages alene
i bil
Målet er, at 8 % af ture i 2025 og 10 % af
ture i 2040 foretages med kollektiv trafik og
at gøre det mere attraktivt at rejse sammen
i bil.

10% færre støjbelastede boliger i
2025 og 50% færre støjbelastede
boliger i 2040
Målet er, at kollektiv trafik skal medvirke til at
nå målet ved at benytte nye støjsvage teknologier og reducere biltrafikken ved at flytte
flere borgere fra bilen til den kollektive trafik.

43% af ture i 2025 samt 50% af
ture i 2040 foretages på cykel eller
ved gang
Målet er, at kollektiv trafik i højere grad skal
bidrage til kombinationsrejser med cykel,
gang og andre aktive transportformer.

Kollektiv trafik er 100% fossilfri i
2025 og 100 % emissionsfri i 2030
Målet er, at den kollektive trafik i 2025 kører
100% fossilfri og i 2030 100% emissionsfri.
Denne målsætning er skærpet i forhold
til Mobilitet 2040, så målsætningen følger
klimasamarbejdsaftalen med Transportministeriet om grøn kollektiv trafik.
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Mobilitet for alle
Målet er, at alle kommunens borgere skal
have adgang til kollektiv trafik uanset geografi, alder eller særlige behov.
Mere værdi for ressourcerne
Målet er at få mest mulig bæredygtighed for
pengene. Investeringer i den kollektive trafik
skal derfor gøres klogt og til gavn for flest
mulige borgere og med respekt for miljøet.

PEJLEMÆRKER
FOR HANDLING
Pejlemærker
For at sikre en mere bæredygtig mobilitet,
hvor flere anvender kollektiv trafik, arbejder vi
ud fra 4 pejlemærker:
•
•
•
•

Kollektiv trafik for alle
Sammenhængende mobilitet
Hurtigt fra A til B
Grønt og bæredygtigt

I de enkelte pejlemærker beskrives status
og udfordringer. Status og udfordringer er
udformet på baggrund af analyser og inputs
fra workshops med borgere og lokale samarbejdspartnere.

Med udgangspunkt i status og udfordringer
er der udformet et fremtidigt målbillede for
pejlemærket.
Målbilledet understøttes af konkrete målsætninger, der er målrettet en eller flere geografier i erkendelsen af, at vilkårene er forskellige,
alt efter hvor i kommunen man befinder sig.
Handlinger
Målsætningerne realiseres gennem konkrete
handlinger, der understøtter de fire pejlemærker.

Handlingerne skal favne hele spændet fra
påvirkning af transportadfærd og behovet for
mobilitet til konkrete anlægsprojekter. Handlingerne skal samtidig sikre, at der i højere
grad tænkes på tværs af geografier og ud fra
et helhedssyn på mobilitet.
Handlingerne vil fremgå af et særskilt handlingskatalog, for at de løbende kan tilpasses
den tidsmæssige, teknologiske og geografiske udvikling.

Illu. 12.1: På de afholdte workshops har
deltagerne i fællesskab udpeget de største
udfordringer i den kollektive trafik i dag. Dette
har været et væsentligt bidrag til pejlemærkerne for handling.

Rejsetiden er for lang

Mangel på kapacitet i
myldretiden, og mangel
på busser i ydertimer
Der mangler alternativer
i områder uden fast
busbetjening eller med
langt til nærmeste stoppested

Mangel på kendskab til
de fleksible løsninger
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Det er svært at komme
rundt lokalt og på tværs
i kommunen

Kollektiv trafik for alle

Sammenhængende
mobilitet

Hurtigt fra A til B

Kollektiv trafik er ikke
fleksibel nok i forhold
til bil og cykel

Mangel på kollektiv trafik
i nye byområder

Dårlig fremkommelighed
pga. trængsel
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Grønt og bæredygtigt

Kollektiv trafik for alle

Pejlemærke

Kollektiv trafik for alle
Status og udfordringer
Den kollektive trafik består i dag af et rutenet
af busser og tog, som forbinder Aalborg by
og omkringliggende oplandsbyer direkte med
Aalborg centrum, og understøtter mange
af kommunens store pendlerstrømme.
Landdistrikter betjenes af enkelte busruter og
fleksible løsninger.
Udfordringen er dog, at mange borgere i
dag har et billede af, at kollektiv trafik ikke er
for alle. I byen er busserne ofte overfyldte i
myldretiden. I landdistrikterne er det derimod
Sammenhængende
opfattelsen, at der er alt for få mobilitet
busafgange,
for langt til nærmeste stoppested, eller det
tager for lang tid - hvis det overhovedet
er muligt - at rejse med kollektiv trafik til
nabobyen.

I dag findes der fleksible løsninger som Plustur og Flextur som alternativer til det almindelige rutenet, der kan dække disse behov.
Virkeligheden er dog, at der er få borgere,
som kender og benytter disse løsninger.
Det giver særligt mobilitetsudfordringer i
landdistrikterne, hvor flere byer deler skole,
indkøbsmuligheder og fritidsfunktioner. Skal
dagligdagen fungere, er det derfor mange
borgeres opfattelse, at husstanden skal have
mindst en bil. Selvom der findes en kollektiv
trafikløsning for alle, er løsningen ofte ukendt
eller anses som for besværlig og kompliceret.

Målbillede
Det skal være let og enkelt at anvende
kollektiv trafik - uanset alder, geografi eller
særlige behov.
Aalborg skal forbindes af sammenhængende
bus-, gang- og cykelforbindelser. Et hovednet
af hyppige og hurtige busforbindelser og
tog skal være grundelementet i at forbinde
Aalborg med resten af kommunen.
Fleksible ordninger skal være et kendt, enkelt
og attraktivt supplement til den kollektive
trafik i områder uden fast og hyppig betjening og gøre det nemmere at rejse sammen
mellem nabobyer og i lokalområder.
Erhvervsliv, foreninger og lokalsamfundene
skal i højere grad inddrages i udvikling af
lokale mobilitetsløsninger.

Fakta
B

A
Formål for rejsende
med kollektiv trafik
Ærinde-Fritid 50%
Uddannelse 29%
Arbejdsplads 18%
Andet 3%

80% af borgerne og 85% af
arbejdspladserne i Aalborg kommune
har under 500 m til nærmeste
stoppested på hovednettet (med
mindst 1 afgang/time) (2019).

29% af borgerne i Aalborg
kommune har kendskab til
Plustur, mens 48% af
borgerne har kendskab til
Flextur (2019).

(2017-19)
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Alle 22 stationer på den nye
PLUSbus har niveaufri adgang til
bussen. Med store flexarealer i
de lange busser bliver der plads
til og let adgang for alle.

Målsætninger
LANDSBYER OG
ÅBENT LAND

Vi vil arbejde for et fremtidigt busnet i Aalborg
med Plusbus-linjer som rygrad, der understøttes af
et enkelt underliggende net af busser
Vi vil sikre et sammenhængende hovednet med
gode forbindelser til, fra og internt i Aalborg
Vi vil arbejde for at øge borgernes kendskab til
fleksible løsninger som Plustur og Flextur
Vi vil arbejde for at gøre det lettere for kunder at
planlægge og gennemføre en rejse med kollektiv
trafik
Vi vil arbejde for, at samkørsel bliver et attraktivt
supplement til kollektiv trafik
Vi vi udarbejde lokale mobilitetsløsninger i
samarbejde med lokale aktører, som forbedrer
mobiliteten i og mellem lokalområder

Stort fokus
Mindre fokus
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Sammenhængende mobilitet

Pejlemærke

Sammenhængende mobilitet
Status og udfordringer
Direkte rejser uden skift med kollektiv trafik
opfattes mest attraktivt. Et busskift eller skift
mellem forskellige transportmidler opleves
usikkert og som en gene og kan være årsag
til fravalg af kollektiv trafik.
Derfor arbejdes der i dag med initiativer, som
skal bidrage til at reducere gener ved skift
mellem transportmidler. Det er bl.a. besluttet,
at der skal opstilles knudepunktsmarkører på
udvalgte knudepunkter for at skabe synlighed
og opstilles cykelparkering for at understøtte
samspillet mellem cykel og kollektiv trafik.

Målbillede
For at gøre den kollektive trafik både mere
attraktiv og sammenhængende er der behov
for at fortsætte arbejdet for at mindske gener
ved skift ved at gøre skiftet lettere, enkelt
og mere overskueligt. Muligheden for at
kombinere bæredygtige transportformer som
gang, cykel og anden mikromobilitet skal i
langt højere grad understøttes.
Synlige, genkendelige og strategisk velplacerede knudepunkter skal sikre sammenhængen indadtil og udadtil i kommunen og understøtte muligheden for kombinationsrejser.

Knudepunkterne skal ligeledes sikre, at
brugerne af den kollektive trafik let kan finde
de informationer, funktioner og services, de
skal bruge på deres rejse. Det skal i høj grad
bidrage til, at det er trygt, hurtigt og intuitivt
at foretage skift til og fra samt indenfor den
kollektive trafik.
God og overskuelige IT løsninger og gennemgående betalingsløsninger skal bidrage
til at gøre den kollektive trafik mere sammenhængende og enkel.

Fakta

63% af rejser med kollektiv
trafik i Aalborg kommune
foretages uden skift og 37%
af rejser med kollektiv trafik i
Aalborg kommune foretages
med skift (2019).

2% af ture med kollektiv trafik

kombineres med andre transportmidler (2017-2019).
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Med udgangen af 2020 er der
etableret 19 knudepunkter i
Aalborg Kommune, som betjenes
af Plustur.

Målsætninger
LANDSBYER OG
ÅBENT LAND

Vi vil gøre det attraktivt at bruge kollektiv trafik i
kombination med andre transportmidler
Vi vil arbejde for at etablere synlige, genkendelige
og strategisk velplacerede knudepunkter med
faciliteter, som sikrer optimal udnyttelse af
ventetid og understøtter muligheden for effektive skift
Vi vil sikre god adgang til Norddanmarks vigtige
knudepunkter, herunder Aalborg Lufthavn, Aalborg St.
og Aalborg Havn
Vi vil arbejde for, at god adgang til kollektiv trafik
prioriteres i udviklingen af nye byområder og ved
byomdannelser
Vi vil arbejde for, at den kollektive trafik bidrager
positivt til etableringen af attraktive byrum

Stort fokus
Mindre fokus
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Hurtigt fra A til B

Kollektiv trafik for alle

Pejlemærke

Hurtigt fra A til B
Status og udfordringer
I dag ”kæmper” busserne, cyklerne og
forgængere med bilerne om pladsen på det
overordnede vejnet og i midtbyen.
Stigende trængsel har medført, at busserne
oplever fremkommelighedsproblemer på især
det overordnede vejnet i og omkring Aalborg.
Det gør, at den kollektive trafik ikke er konkurrencedygtig på den samlede rejsetid fra A
til B, hvorfor bilen ofte vælges i stedet.
Oplevelsen af at busserne holder i kø - sam-

Grøn
bæredygtig
men medog
biltrafikken
- og har svært ved at

overholde køreplanen i myldretiden, er blevet
hverdagsbilledet for nuværende og potentielle brugere af den kollektive trafik.

Busvejen mellem Grønlands Torv og AAU
er et bevis på, at det har en positiv effekt
på bussernes rejsetid og rettidighed, når
kollektiv trafik prioriteres højt. Den type af
prioritering er meget effektiv og er nødvendig, hvis den kollektive trafik skal være mere
konkurrencedygtig med bil målt på rejsetid.
Målbillede
Høj prioritering af kollektiv trafik på vejnettet
skal være med til at få flere til at anvende
kollektiv trafik.

Sammenhængende
Busnettets rygrad
- Plusbussen - er første
eksempel på en samlet korridor på tværs af
Aalborg, hvor den kollektive trafik prioriteres
højere end biltrafikken. Ambitionen er, at den
kollektive trafik skal være en høj prioriteret
mobilitetsform i hele busnettet. Ikke nødven-

digvis i hele korridorer, men på strækninger
og i knudepunkter, hvor det er afgørende, at
busserne prioriteres højest for at nedbringe
bussernes rejsetid og forbedre rettidigheden.
Bussernes fremkommelighed skal forbedres
på det overordnede vejnet, så rejsetiden med
kollektiv trafik ind og ud af Aalborg så vidt
muligt bliver konkurrencedygtig med bilen.
I landdistrikter vil de fleksible løsninger være
attraktive på rejsetid og blive anset som et
bedre alternativ til ordinære busruter og et
mobilitet
relatistisk alternativ for borgere, der ikke har
adgang til eller ønsker at benytte bil.

Fakta

Den gennemsnitlige forsinkelse i
myldretiden på bybusruter i og
omkring Aalborg er 3 minutter.
(2019)

Gennemsnitshastigheden for
en bybus er 25 km/t.
Lavest i byen - hurtigst på
landet (2019)
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Busvejen mellem Grønlands Torv
og Universitetet har reduceret
rejsetiden på strækningen med
24% (2019) og forsinkelser er
reduceret med 60% (2016).

Målsætninger
LANDSBYER OG
ÅBENT LAND

Vi vil arbejde for at den kollektive trafik bliver en
højt prioriteret mobilitetsform
Vi vil arbejde for at forbedre fremkommeligheden
og regulariteten for den kollektive trafik
Vi vil arbejde for, at fleksible ordninger tilbyder
attraktive rejsetider udenfor hovednettet

Stort fokus
Mindre fokus
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Grøn og bæredygtig

Pejlemærke

Sammenhængende mobilitet

Grønt og bæredygtigt
Status og udfordringer
Transport er en af de store syndere i forhold
til både udledning af drivhusgasser, som
belaster klimaet, og emissioner, som er sundhedsskadelige.
Vi transporterer os mere og mere, og vores
transportvaner i dag er direkte årsag til
stigende trængsel og længere bilkøer især i
og omkring Aalborg.
Den kollektive trafik bidrager allerede i dag
til bæredygtig mobilitet, da den muliggør, at
borgere kan rejse sammen som et alternativ
til at køre alene i bil.
Udfordringen er dog, at størstedelen af
den kollektive trafik i dag benytter fossile
brændsler. Der er dog i de seneste år sket

en gradvis implementering af fossilfrie og
emissionsfrie busser. Yderligere bliver nye
teknologiske løsninger i den kollektive trafik i
Aalborg Kommune testet.

Den kollektive trafik prioriteres ikke kun ved
at etablere ny infrastruktur, men også i høj
grad ved at ændre brugen af eksisterende
infrastruktur.

Målbillede
I de kommende år vil vi have et vedvarende
fokus på, at den kollektive trafik bliver mere
miljøvenlig og bidrager til en mere bæredygtig mobilitet i Aalborg Kommune.

Der vil ske en løbende udfasning af fossile
brændstoffer i bus- og flextrafikken, så den
kollektive trafik bliver emissionsfri.

En mere enkel, attraktiv og sammenhængende kollektiv trafik skal bidrage til, at flere
rejser sammen og færre kører alene i bil.
Yderligere skal kombinationsrejser mellem
bæredygtige transportformer som gang,
cykel og kollektiv trafik understøttes.

Aalborg Kommunes, Aalborg Forsynings
og Aalborg Havns ambition om at være
Danmarks grønne testcenter skal sikre, at
den kollektive trafik er i konstant udvikling
og katalysator for forsøg med nye grønne
teknologier.

Fakta

Fra 2021 indkøber Aalborg
kommune ikke flere nye
dieselbusser.

85% af passagererne i den
kollektive trafik rejser på hverdage,
mens 50% af passagererne i den
kollektive trafik rejser i myldretiden
(2019).
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26% af borgerne i Aalborg
kommune rejser sammen til
arbejde eller uddannelse, mens
59% af borgerne i Aalborg
kommune rejser sammen til
fritidsaktiviteter (2019).

Målsætninger
LANDSBYER OG
ÅBENT LAND

Vi vil arbejde for at få flere til at rejse sammen
Vi vil arbejde for at tilpasse kapaciteten i den
kollektive trafik til behovet
Vi vil arbejde for, at prioritering af kollektiv trafik så
vidt muligt sker ved at udnytte eksisterende
infrastruktur
Vi vil sikre, at den kollektive trafik er emissionsfri i
2030

Vi vil udvikle den kollektive trafik ved at gå forrest
og afprøve nye teknologier

Stort fokus
Mindre fokus
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