Nyhedsbrev 2, juli 2017

Ny Mobilitetsplan skal skabe plads til flere
Den 21. juni 2017 vedtog Aarhus Byråd at sende planforslaget til en ny Mobilitetsplan for
Aarhus Midtby i offentlig høring. Den nye Mobilitetsplan skal sikre, at flere mennesker kan
komme til og rundt i Midtbyen. Derfor understøtter planen især de transportformer, der er
mest effektive i en tæt by.
En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens udvikling samt sikre en grønnere
og mere levende by. Derfor er det vigtigt, at finde en ny balance mellem bedre forhold for den
kollektive trafik, cyklister og fodgængere, samt en god tilgængelighed for biltrafikken.
I planforslaget får fodgængere, cyklister og rejsende med kollektiv transport bedre forhold på
en række hovedruter. Bilisterne skal sikres tilgængelighed til de større parkeringsanlæg.
Midtbyens beboere skal have bedre parkeringsforhold. Områderne mellem de overordnede veje
skal fredeliggøres, og der skal være mere plads til grønt og et levende byliv.
Målet er, at der ikke sker markant vækst i biltrafikken over Ringgadesnittet de næste 10 år.
Væksten skal primært ske i gang, på cykel og i kollektiv trafik.
Indledende debat- og idéfase
Planforslaget til den nye Mobilitetsplan er blandt andet lavet på baggrund af en indledende
debat- og idéfase, hvor Aarhus Kommune har indsamlet idéer, erfaringer og holdninger fra
knap 3.000 borgere og repræsentanter fra erhvervslivet. Tak for mange gode input. Den
indledende debat- og idéfase tydeliggjorde at der er mange - ofte modsatrettede - ønsker til
fremtidens mobilitet. Alle bidrag er blevet inddraget i planprocessen, men indgår ikke
nødvendigvis i det endelige planforslag.
Planforslaget er i offentlig høring i perioden 3. juli til 15. september 2017.
Planforslaget vil blive præsenteret på et offentligt møde onsdag den 23. august, kl. 19-21. Så
sæt gerne kryds i kalenderen og hold dig opdateret på vorestrafik.dk.

På www.vorestrafik.dk kan du også læse og debattere planforslaget, læse relevant
baggrundsmateriale, se tidligere indlæg og mødereferater.
Ønsker du ikke at modtage flere nyhedsbreve fra vorestrafik.dk, kan du framelde dig på
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

