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Trafikdage 28-29 august 2018, workshop
Forslag til workshop under emnet planlægning
Titel
Mobilitetsstrategier og initiativer i praksis
Workshoppens baggrund og formål
Baggrund
Vækst, arbejdspladser og gode levevilkår forudsætter en god infrastruktur. Udfordringerne i forhold til at sikre en velfungerende infrastruktur er stigende.
Bilejerskabet stiger, pendlingsafstandene øges, trængslen på motorvejene og i
og mellem byerne stiger, og virksomhederne efterspørger mere arbejdskraft.
Samtidigt er der i mange byer et ønske om at skabe gode byrum og et godt
bymiljø. Der er ikke en enkel løsning på problemerne. Der er behov for at samtænke transportformerne, således at borgerne og varer hurtigt og smidigt kan
komme fra A til B. Udgangspunktet er at alle transportformer og den fysiske
infrastruktur er i spil. Derfor skal der fokus på de enkelte transportformers styrker og på skiftet mellem dem. Samtidigt åbner nye digitale og teknologiske muligheder også nye løsninger og udfordringer. Derfor er mobilitsplaner en vigtig
del af svaret for at løse udfordringerne.
Der er mange mobilitetsinitiativer, der på forskellig vis søger at løse de udfordringer, der er lokalt og regionalt. Udfordringerne og svarerne er forskellige om
det er på landet, i mindre byer, store bysamfund og i landsdele.
Formål
Formålet er en videns- og erfaringsudveksling i forhold til de forskellige mobilitets initiativer der er taget, eller er ved at blive taget.
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Ordstyrer Henrik Severin Hansen, Danske regioner
Moving People, Anna Thormann, Gate 21
Djurslands mobilitetsstrategi, Mads Holm Petersen, Norddjurs kommune
Mobilitetsplan Århus Midtby ved XX
Region Hovedstadens arbejde med en ny Trafik og mobilitetsplan, Birgit
Petersen

Debatemner og temaer på workshoppen
• Målsætninger for de forskellige strategier og initiativer, forskelle og ligheder
• Hvilken dialog og politisk proces ligger bag initiativerne
• Konkrete redskaber og løsningsforslag
Tidsmæssig længde af workshop
1,5 time
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