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Mobilitetsstrategi vedtaget i 2013

- også en del af Hovedstrukturen

’Fysisk Vision 2025’



Mobilitetsstrategien udmøntes nu i ’Mobilitet 2040’

• Omfatter hele kommunen 

• En kommune i balance og Regionens Hovedstad

Formål:

At følge op på de langsigtede perspektiver for 

byudviklingen i Aalborg Kommune ved at tegne de langsigtede 

perspektiver for den trafikale udvikling og de udfordringer, 

reguleringstiltag og investeringer, der knytter sig hertil.

Mobilitetsplan 2040



• Status

• Strategi og vision frem mod 2025

• Grundscenarie og udvikling/udfordringer/potentialer hen mod 
2025

• Initiativkatalog (virkemidler) opdelt efter geografi som i 
Mobilitetsstrategien frem mod 2025

• Reguleringstiltag og anlægsprogram frem mod 2025

• Mulige scenarier med retning/opmærksomhedspunkter og tiltag 
fra 2025 til 2040

• Revideres 4. år og følger den rullende planlægning

Opbygning



• Aalborg Kommune vækster – strategi er byfortætning (godt 
2.000 flere indbyggere/år).

• Mobilitets’drevet’ byudvikling.

• Mobilitet betragtes som et fundament/nødvendighed, som er 
forskellig afhængig af formål, tid og sted.

• Plads til alle (trafikantarter) – men ikke nødvendigvis på samme 
vilkår alle steder.

Forventningsafstemning

En række målsætninger

Retning / Vision



• Arbejde med ”uudnyttede potentialer”.

• Integrerede og nye løsninger.

• Hvor spiller mobilitet en rolle ift. problematikker som 
tiltagene kan være med til at løse eksempelvis indenfor 
sundhed og klimatilpasning.

• Initiativer eller anlægsprojekter som skal løses på 
forskellige niveauer f.eks national lovgivning.

• Beskrivelser af rollefordeling, f.eks mellem NT og 
kommunen.

Generelt om 2040



Der tænkes mobilitet i bred 

forstand for hvert niveau

• Privattransport

• Erhvervstransport + gods/varer

Som kan foregå ved:

• Bilisme

• Tung trafik

• Cyklisme

• Fodgængere

• Kollektiv trafik: vej, bane, 

delekoncepter

• Havne: maritim og luft

• Gods på bane

• Den digitale infrastruktur

Mobilitetens ‘behovspyramide’

Sammensætningen af de 4 byggeklodser 

afhænger af hvad der skal løses



• Status over trafiksituationen i kommunen

• Hvordan ser det ud med fremkommeligheden for 

de forskellige mobilitetsformer

• Den fremtidige efterspørgsel på mobilitet –

fremskrivning af vækst uden indsatser

• Midtbyplan

Indtil nu



Prioritering af byrum og mobilitet



Hvad er ikke besluttet:

3. Limfjordsforbindelse

BRT / +BUS 2021

Mere gods på bane 

Timemodellen bane 20??

Selvkørende biler

Fortsat affolkning af småbyer  

/ landområder

???

Hvad sker der – måske?

Hvad er besluttet:

Egnsplanvej 2018

Udbygning Tranholmvej 2018

Nyt Universitetshospital 2020

CO2 neutral / fossilfri i 2050 

– eller før



• Andelen af den ældre del af befolkning stiger og de bliver mere 

og mere mobile – bil-mobile

• Aalborg Kommune er en stor pendlings kommune, med mest 

indpendling

• Hvis tilflytterne følger gennemsnittet for rejsevanerne i 

kommunen som pt. vil: 

- det daglige transportarbejde stige med 740.000 km

- biltrafikken tegne sig for 84%

• Hvis tilflytterne følger gennemsnittet for rejsevanerne i 

tætbyområdet som pt. vil:

- det daglige transportarbejde stige med 400.000 km

- biltrafikken tegne sig for 79%

Tendenser



• Kapaciteten i tunnelen er på kritisk trængsel før 2020 – har oversteget 

her i november 2016

• Vækst på 3,5% p.a. – vi forudsætter kun 2,2% pr. år

• Limfjordsbroen – trafikken er på maksimal. Er ikke steget de sidste 

mange år

• Trafikken fortsat stigende også på indfaldsvejene + gods på vejene er 

stigende

Krydsning Limfjorden
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• Hvis kollektiv trafik og cykler skal prioriteres i Aalborg 

midtby så skal trafikken på Limfjordsbroen/Vesterbro 

neddrosles = 2 spor forbeholdes kollektiv trafik (både med 

og uden BRT / +BUS)

Trafikken + vækst flyttes til Limfjordstunnelen

• Hvis udvikling som nu med fortsat prioritet i Aalborg 

Midtby til biler og lastbiler

Væksten sker kun i Limfjordstunnelen – broen er fyldt

• Konklusionen er at Nordjylland har 2 Flaskehalse  både 

bro og tunnel

Krydsning Limfjorden - Udfordringer



Uudnyttede potentialer 

og integrerede løsninger

• Limfjorden som et stykke infrastruktur –
fjorden er ikke en barriere men rummer 
store uudnyttede potentialer

• Byrum med variationer

• m3 og ikke kun m2



Udviklingstendenser

By og mobilitet

It eller mobilitet

Deleøkonomi og multimodalitet

Connectivity (forbundethed)

Selvkørende køretøjer



Teknologien rykker



- Lokaliteter med udfordringer af diverse årsager; hvilke(n) 

byggeklods(er) vil vi anvende og hvornår, ud fra hvilken 

mobilitetsform skal der prioriteres

- Opstilling af reguleringstiltag og budget-input

- Fremtidsscenarier under forskellige forudsætninger

- Sammenskrive det til ‘noget forståeligt’ for alle og ikke for 

langt

- Til politisk behandling før sommerferien 2017

Videre proces og tidsplan


