
GÅ-HJEM-MØDE

Navitas - Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
Møderum: INCUBA PIER Venue. Stuen/1. etg.

HVORNÅR:
Onsdag d. 3. november

kl 12:30-15:00
www.viatrafik.dk

TILMELDING:

HVORDAN KAN KOMMUNER
ARBEJDE MED MOBILITET?

På det seneste har vi i Via Trafik arbejdet med mobilitets-
projekter af forskellig art i flere af landets kommuner. 
Gennem vores arbejde har vi fået en dybdegående viden 
om nogle af de problematikker, der kan opstå, når man ar-
bejder med mobilitet - både i forhold til en mere grøn og 
bæredygtig dagsorden, men også til, hvordan man skaber 
bedre sammenhæng mellem land og by, og hvordan dra-
ge nytte af lokale indsigter. 

Vi inviterer dig derfor til et gratis arrangement, hvor du 
har mulighed for at blive klogere på de indsigter, vi har 
tilegnet os i forbindelse med mobilitetsarbejdet. Vi håber 
selvfølgelig også, at dine erfaringer og observationer kan 
gøre os klogere. 

HVOR:
SU d. 29. oktober
NF@VIATRAFIK.DK
Begrænset antal pladser

Onsdag d. 3. november
PROGRAM

12:30	 GET-IN	+	LET	FROKOST	

13:00	 PRÆSENTATIONER

INTRODUKTION 
(v. Michael W. J. Sørensen)

AABENRAA MOBILITETSPLAN 
(v. Troels V. Olsen)

HVORDAN SIKRER VI MEDEJERSKAB 
OG LOKAL FORANKRING? 

(v. Anne-Kirstine B. Ellern)

13:50		 PAUSE	MED	KAGE	

14:00	 PRÆSENTATIONER

BEREGNING AF CO₂ FOR ODENSE KLIMAPLAN 
(v. Mogens Møller)

FREMTIDENS TRAFIKANTER 
(v. Anette J. Jørgensen) 

 MOBILITETSVURDERINGER 
VIA TRAFIKMODEL I AARHUS 

 (v. Michael W. J. Sørensen)
15:00	 	SNACKS,	SNAK	OG	TAK	FOR	I	DAG



PROGRAM
13:00	-	PRÆSENTATIONER

Aabenraa mobilitetsplan (v. Troels V. Olsen)
Modsat de større byer i Danmark, så kæmper Aabenraa ikke med dårlig fremkommelighed for bilerne. I stedet ønsker kommunen at 
sikre god og bæredygtig sammenhæng mellem de små byer på landet og de større byer (områdecentre), så det bliver muligt at leve 
i de små byer uden bil nr. 2. Samtidigt skal der skabes byer, der indbyder til et aktivt byliv – byer, der indbyder til ophold og at man 
går og cykler rundt. Det handler også om den digitale mobilitet – det at kunne klare sin hverdag hjemmefra. Vi fortæller om vores 
erfaringer fra arbejdet med Aabenraa Mobilitetsplan. Om, hvordan man kan gribe arbejdet an og hvilke indsatser og tiltag, der er 
relevante at bringe i spil.

Hvordan sikrer vi medejerskab og lokal forankring i trafikprojekter? (v. Anne-Kirstine B. Ellern)
Gennem flere år har Via Trafik faciliteret inddragelse i forbindelse med trafikprojekter. Vi har hjulpet kommuner med at skræddersy 
processer, der skaber lokal opbakning til store – såvel som små projekter. Vi fortæller om nogle af vores projekter og beskriver meto-
der, som måske kan inspirere dig til at invitere borgerne mere med. 

13:50	-	Pause	med	kage

14:00	-	PRÆSENTATIONER

Beregning	af	CO₂	for	Odense	klimaplan	(v. Mogens Møller)
Odense Kommune har store ambitioner om at arbejde mere målrettet med deres klimaaftryk og reducere CO2-udledning fra bl.a. 
trafikken. I den forbindelse har Via Trafik bistået kommunen med at beskrive og beregne effekterne af en række tiltag, som nu ligger 
til grund for kommunens klimahandlingsplan 2022. Vi fortæller kort om processen, samt om de værktøjer vi brugte til effektbereg-
ningerne.

Fremtidens	trafikanter	(v. Anette J. Jørgensen)
Unge er fremtidens trafikanter, men flere vælger bilen til og den kollektive trafik og cyklen fra. I en undersøgelse af unges transport-Unge er fremtidens trafikanter, men flere vælger bilen til og den kollektive trafik og cyklen fra. I en undersøgelse af unges transport-
vaner til og fra ungdomsuddannelser i Roskilde kommune stiller vi skarpt på de unges transportvaner. Vi giver et nuanceret indblik vaner til og fra ungdomsuddannelser i Roskilde kommune stiller vi skarpt på de unges transportvaner. Vi giver et nuanceret indblik 
i, hvorfor bilen er så attraktiv for unge på deres vej til skole samt et bud på, hvordan vi kan understøtte flere bæredygtige transport-i, hvorfor bilen er så attraktiv for unge på deres vej til skole samt et bud på, hvordan vi kan understøtte flere bæredygtige transport-
middelvalg hos unge. middelvalg hos unge. 

Mobilitetsvurderinger	via	trafikmodel	i	Aarhus	(v.	Michael	W.	J.	Sørensen)
Via Trafik har været rådgiver på opbygningen af Aarhus Trafikmodel. Modellen er et vigtigt redskab i mobilitetsarbejdet, da den bl.a. 
kan bruges til at vurdere effekterne af forskellige trafikale tiltag. Dette giver Aarhus Kommune en værdifuld indsigt i, hvilke tiltag, der 
er bedst at arbejde videre med. Modellen beregner resultater for biltrafik, kollektiv trafik og for de bløde trafikanter. Udover Aarhus 
Kommune dækker den også Odder, Skanderborg, Faurskov og Syddjurs kommuner. I præsentationen beskrives modellen kort, og 
der gives eksempel på, hvordan den er benyttet i et konkret projekt.
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