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Strategisk planlægning 
for bæredygtig mobilitet
Hvordan kan man ved hjælp af planlægningen 
fremme bæredygtig mobilitet i landdistrikter?
14. juni 2022
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1. Lidt om os

2. Udfordringen i transportsektoren
- Mobilitetens paradoks

3. Landsbytendenser

4. Strategisk planlægning for landsbyer som et værktøj?

- Mobiliteten som forudsætning for levedygtige landsbyer

5. Værktøjer i mobilitetsplanlægningen

Bæredygtig mobilitet i den 
strategiske landsbyplanlægning



Gunvor Riber Uggerhøj, seniorkonsulent
Uddannelse: Geograf, PhD i mobilitetsstudier
Arbejdsområde: Bæredygtig mobilitet
• Rekreativ cykelmobilitet i landdistrikter
• Organisering af mobilitetsknudepunkter

Mette Bjelke, chefkonsulent
Uddannelse: Civilingeniør, urban design
Arbejdsområde: By- og landskabsplanlægning
• Landsbyudvikling
• Landskabsanalyser (LKM)
• Strategisk byudvikling

Lidt om os…
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Udfordring: 
Transportsektoren

• Op mod 30% af energiforbruget og 
udledningerne stammer fra 
transportsektoren. Biler og varevogne står 
for 70% heraf

• Trængsel i byerne: biler holder i kø og 
optager plads, og alligevel er der kun1,13 
personer per bil i gennemsnit

• Mobilitetsfattigdom på landet: svært at få 
opfyldt sit mobilitetsbehov uden bil, og 
alligevel har 25% af familier i landdistriktet 
ikke adgang til bil
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Mobilitet 
er liv

• Arbejdsliv
• Socialt liv
• Fritidsliv

• … også i landsbyerne og i landdistriktet

• Udfordringen er, at de steder, hvor livet 
udspilles har flyttet sig, og ikke længere er i 
nærområdet

• Derfor er det livsvigtigt at kunne være mobil



Mobilitetens paradoks: 
mobilitetstilbud og -behov hænger ikke sammen
- i hvert fald ikke når man bor på landet
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Bilen er for nuværende det bedste (ofte eneste) alternativ 
til at imødekomme mobilitetsbehovet på landet 

– og det er en udfordring for DK2020



Landsbytendenser Selvstændige 
landsbysamfund

Boliglandsbyer

Øget behov 
for mobilitet

• Landsbyerne er oprindeligt opstået som 
selvstændige bysamfund i landdistrikterne

• I takt med øget urbanisering og 
centralisering er landsbyerne i stigende grad 
funktionstømte

• Derfor er landsbyernes vigtigste formål i dag 
at være gode bosætningsbyer for dem der 
bor på landet
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Strategisk planlægning
for landsbyer
- et nyt krav til kommuneplanlægningen

En ny ”Lov om strategisk planlægning for 
landsbyer” trådte i kraft 1. januar 2019. 
Det betyder, at kommuneplanlægningen
fremadrettet skal: 
• Understøtte en udvikling af levedygtige

lokalsamfund i landsbyer
• Fremme en differentieret og målrettet

udvikling af landsbyer
• Angive overordnede målsætninger og 

virkemidler for udviklingen af 
landsbyer

Mobiliteten er afgørende for 
landsbyernes levedygtighed!
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Strategisk planlægning 
for landsbyer
- et redskab til at fremme bæredygtig 
mobilitet i landdistrikterne?

• Mobiliteten er en væsentlig faktor for “det 
gode liv på landet”

• I landdistrikterne er der ofte store afstande
og langt til offentlig transport

• Der er derfor behov for at tænke i
alternative løsninger

Kan strategisk planlægning for landsbyer
anvendes som et redskab til at fremme
bæredygtig mobilitet i landdistrikterne?

Foto: Busstoppested i Herning Kommune
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Hvordan skaber man 
“levedygtige landsbyer”?

”En landsbys levedygtighed kan
fremmes ved at udvikle på de forhold, 
hvor landsbyen eller grupper af 
landsbyer er udfordrede, eller der kan
sættes ind på yderligere at udvikle de 
forhold, der allerede er en styrke for 
landsbyen eller området.” 
(Vejledning om strategisk planlægning for landsbyer)

Foto: Landsbymiljø i Vrønding, Horsens Kommune
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Mobiliteten indgår i flere 
forskellige lag

I de overordnede 
strukturer

I de enkelte 
landsbyer

I borgernes 
mindset Civilsamfundet

Lokalt niveau

Kommuneniveau



13

Kortlægning af faktorer, der er afgørende for 
mobiliteten i landsbyerne, f.eks.:
• Skoler
• Arbejdspladser
• Dagligvarebutikker
• Idrætsaktiviteter

Afstande med bil, cykel, offentlig transport, …

Analyse og kortlægning 
af de overordnede 
strukturer

Afstand fra folkeskole i bil, minutter

Afstand fra folkeskole på cykel, minutter

Eksempel: Lokalområdeanalyse i Svendborg kommune



Nationale tendenser
Cykelkulturen på landet er udfordret og andelen af cyklister er faldende 

Borgerne oplever, at det er utrygt at cykle og der mangler et sammenhængende stinet.
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• Findes der særlige mødesteder i landsbyen som 
kan danne ramme om landsbyens mobilitet
– eller er der potentialer for nye mødesteder?

• Er der nedslidte/funktionstømte ejendomme 
med potentiale for nye funktioner? F.eks. 
Kontorfællesskaber til hjemmearbejde?

• Er der fysiske forbindelser til det omgivende 
landskab? – og kan man kombinere rekreative 
ruter med nye cykelstiforbindelser?

Landsbyernes fysiske 
rammer



Kan mobilitetsknudepunkter
være med til at styrke
landsbyernes levedygtighed?

• Styrk landsbyernes eksisterende 
samlingssteder som knudepunkter

• Styrk synergien mellem landsbyens 
funktioner – f.eks. ved at opgradere de 
fysiske rammer imellem dem

• Giv busstoppestedet flere funktioner –
f.eks. legeplads, pakkeboks, 
samkørselsplads, bogbyttecentral 
el.lign. 

• Det skal være trygt, rart og 
komfortabelt at vente på bussen

Foto: Mobilitetsknudepunkt i Byrum, Læsø
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Borgerne skal være en aktiv del af processen – ellers 
er det svært at implementere varige løsninger
Ændre borgernes mobilitetsvaner – der er andre 
muligheder end bilen

Inddragelse af 
civilsamfundet



Styrker og udfordringer i landsbyerne, ifølge 
+700 borgere i Svendborg kommune:

Styrker Udfordringer
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Strategisk mobilitetsplanlægning

Integration af mobilitet i kommune- og lokalplaner
Mobilitetsplaner

Mobilitetsknudepunkter

Sammenhæng i trafik- og mobilitetsnetværket
Mødesteder, både for mennesker og infrastruktur

Tryghed i mobilitet

Tryg mobilitet fungerer for alle
Tryghed er mere end sikkerhed

Cykelfremme

Den ultimative bæredygtige transportform
Kræver ofte dedikeret infrastruktur



Gunvor Riber Uggerhøj, 
seniorkonsulent

Bæredygtig mobilitet

gugg@niras.dk

Mette Bjelke, 
chefkonsulent

By- og landskabsplanlægger

mebj@niras.dk
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