
Business Region Aarhus, Transportøkonomisk Forening (TØF) og Kollektiv Trafik Forum 
inviterer til mobilitetskonference om 

SAMMENHÆNGENDE MOBILITET 
- PLANLÆGNING OG KOORDINERING
Mandag d. 27. februar 2017 kl. 13.00-17.00 på Aarhus Rådhus.

Alle kan blive enige om, at en velfungerende infrastruktur spiller en afgørende rolle for vores samfund. Men kan vi ved samarbejde på 
tværs skabe bedre mobilitetsløsninger? 
Det er blandt temaerne for konferencen som udspringer af arbejdet i regi af Business Region Aarhus’ Mobilitetskommission, som bl.a. 
anbefaler et styrket samarbejde på tværs af aktører. Med temaerne ’mobilitet på tværs – udfordringer på tværs – samarbejde på tværs’ 
lægges op til debat om bl.a. følgende emner:

• Hvordan kan der skabes en bedre sammenhæng i trafikplanlægning og prioritering mellem det nationale, regionale og lokale niveau?
• Hvordan skabes en sammenhæng mellem trafikformerne?
• Hvordan spiller nye indsatser for bedre mobilitet sammen med traditionelle vej- og baneinvesteringer?

På programmet vil bl.a. være oplæg om fælles mobilitetsudfordringer på tværs af geografiske og administrative skel, og en diskussion af 
nødvendigheden af samarbejde og koordinering mellem kommuner i region og herunder bud på samarbejdsorganisering og eksempler 
på samarbejde. 

Konferencen er åben for alle, og tilmelding er gratis. Tilmelding kan ske via nedenstående link eller på www.toef.dk til og med den 20. 
februar 2016.

www.conferencemanager.dk/Mobilitetskonferenceiaarhus/tilmelding.html

Har du spørgsmål kan du kontakte konsulent Maria Fønss Vestergaard på mavj@aarhus.dk 

Om Business Region Aarhus
Business Region Aarhus er et politisk interessefællesskab om vækst og udvikling i Østjylland til gavn for hele Danmark. Business Region Aarhus er også en byregion, 
der udnytter de enkelte byer og områders styrker og funktioner, så de komplementerer hinanden.

Business Region Aarhus består af de 12 østjyske kommuner Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Ran-ders, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, 
Viborg, Aarhus.  Der bor i dag mere end 970.000 indbyggere i Busi-ness Region Aarhus og i 2045 ventes indbyggertallet at have passeret 1,1 mio.
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Mobilitetskonference
Mandag d. 27. februar 2017 

kl. 13.00-17.00 på Aarhus Rådhus.

SAMMENHÆNGENDE 
MOBILITET 

- PLANLÆGNING OG KOORDINERING

12.30-13.00: Registrering og kaffe

13.00: Velkomst ved Claus Wistoft, formand for Business Region Aarhus 
og borgmester i Syddjurs Kommune

Ordstyrer Per Als, partner i A2 og medlem af TØF’s bestyrelse, byder 
velkommen

13.10: Resultaterne af Business Region Aarhus’ Mobilitetskommission 
ved Niels Højberg, formand for Mobilitetskommissionen og stadsdirek-
tør i Aarhus Kommune

13.40: Et nationalt perspektiv på planlægningen af et sammenhængen-
de mobilitetssystem ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

14.05: Erfaringer fra Norge om samarbejde mellem lokale og nationale 
aktører ved Bård Norheim, Daglig leder, Urbanet Analyse AS (tbc)

14.30: Kaffepause

15.00: Dilemmaer i organiseringen af det samlede mobilitetssystem ved 
Niels Buus Kristensen, Transportforsker og medlem af Klimarådet 

15.25: Hvilken betydning har samarbejde for infrastrukturprojekter? 
Tre korte cases med fokus op mobilitet, udfordringer og samarbejde på 
tværs
• Brabrand Station ved Susanne Krawack, mobilitetschef i Aarhus Kom-
mune
• Samarbejde om Silkeborg/Herning motorvejen ved Flemming Frøsig 
Christensen, Vej- og Trafikhef i Silkeborg Kommune
• Kollektiv trafikplanlægning ved Ole Sørensen, gruppeleder i Midttrafik

15.55: Paneldebat med deltagelse af 
• transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (MF, V)
• transportordfører Kim Christiansen (MF, DF)
• transportordfører Rasmus Prehn (MF, S)
• formand for Business Region Aarhus og borgmester i Syddjurs Kom-
mune Claus Wistoft (V) 
• rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Kristian Würtz (S)

16.55-17.00 Afrunding og tak for i dag ved Per Als


