
Tema for specialsession  

Hvordan laver du din mobilitetsplan?  

– Konkrete erfaringer fra fire danske kommuner 

Baggrund 
Kommunerne står med udfordringer omkring koblingen mellem trafikken, byplanlægningen, klimaet, 
erhvervsudviklingen og det gode liv. Et stigende antal kommuner adresserer udfordring gennem en 
bæredygtig Mobilitetsplan. De store byer er gået foran og har allerede lagt deres mobilitetsplaner frem. 
Næste bølge af kommuner med andre vinkler og udfordringer er nu på vej.  

Specialsessionen sætter skarpt på de middelstore og mindre kommuners læringsprocesser om: 

• samarbejde på tværs af kommunegrænser og med trafikselskab 
• tværfagligt samarbejde internt i kommunen 
• paraply-planen som samler kommunens projekter og planer 
• handleplaner for tiltag 
• finansiering, opfølgning og evaluering 

Formål: At øge videngrundlaget for bæredygtig mobilitetsplanlægning i Danmark – hvilke udfordringer og 
læring giver arbejdet med bæredygtig Mobilitetsplanlægning, samt konkretisere hvad et nationalt netværk 
om mobilitetsplanlægning skulle kunne. 

Oplægsholdere 
Moderator: Anja Puggaard, Gate 21 
Introduktionsoplæg til mobilitetsplaner og metoden ’Sustainable Urban Mobility Plans’  
ved Anette Enemark, Direktør i Tetraplan  
Fire kommunale eksempler på læringsprocessen i deres proces frem mod deres Mobilitetsplan: 
Anne Back og Thomas Thume Nielsen, Midttrafik og Norddjurs Kommune 
Med fokus på det tvær-kommunale samarbejde og samarbejde mellem kommune og trafikselskab 
Tbd fra, Ballerup Kommune 
Med fokus på muligheder og udfordringer i at skabe det tværfaglige samarbejde om planen 

Tbd fra Gladsaxe Kommune 
Med fokus på den interne koordinering og gearing af politikker, strategier og planer for mange fagområder  

Tbd fra Helsingør Kommune 
Med fokus på processen omkring at definere målsætninger, målbare indikatorer og handleplaner  
 
Paneldiskussion og gruppeudveksling  
Erfaringsudveksling om de fire temaer: hvor er mulighederne og udfordringerne. Og input fra andre 
kommuner med erfaringer fra mobilitetsplaner eller tilsvarende tværfaglige planer/plansamarbejde.  
Hvordan skabes en ”fælles sag” om Mobilitetsplanen – bland kollegaer og politikere?  
Hvilke kompetencer og redskaber er der behov for – findes de eller skal de udvikles? 
Hvad kan et nationalt netværk understøtte kommunerne i udviklingen i bæredygtig mobilitetsplanlægning? 
 
Tidsmæssig  varighed: minimum 90 minutter 


