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Dobbeltrettet cykeltsti mellem Tommerup og
Brylle med belysning.

En frihed til selv at kunne vælge
sin transportmåde er vigtig for
alle borgere, uanset om du er 6 år
og valget står mellem gang, cykel
eller bus til skole, eller om du er
voksen og ønsker at kombinere
cykel, samkørsel, bil og bus på forskellige tidspunkter i din hverdag
og fritid. Selve muligheden for
valg af transportmåder og bæredygtige transportformer, giver en
betydelig følelse af det gode liv.

Borgerne skal have mulighed for
at transportere sig til uddannelse, til arbejde og til aktiviteter.
Der skal være mulighed uanset de
begrænsninger, der følger af for
eksempel alder, handicap og social
formåen. God mobilitet handler
om, at borgerne så vidt muligt er
selvhjulpne og kan transportere sig selv. Det giver størst selvstændighed og bedre sundhed.
Hvilket gavner den enkelte borger
og hele samfundet.
Med i mobilitetsvalgene hører
også friheden til at kunne klare
alt fra eget hjem, og dermed være
med til at reducere trængsel
og CO2 på vejene. Det er derfor
vigtigt, at vi fortsat udbygger
kommunens digitale mobilnetværk, således at hjemmearbejdsplads mm. er understøttet.

Med afsæt i Assens Kommunes
ambitioner beskrevet i Vision
2030 samt Klimaplanen, sætter
Mobilitetsstrategien dermed
retning og mål for den ønskede
mobilitet i kommunen.
Strategien skal medvirke til,
at fastholde og øge Assens
Kommunes position som en
attraktiv bosættelses- og erhvervskommune med gode vilkår
og muligheder for det gode liv.
Det er vigtigt at mobilitet er
ubesværet til og fra hverdagens
gøremål, og at trygheden er høj
på hele rejsen. God mobilitet er
ofte en livskvalitet i sig selv.
På vegne af Miljø, Teknik og Plan,
Formand Dan Gørtz

God mobilitet er én af forudsætningerne for den gode service, vi
giver vores borgere og erhvervsdrivende. Samtidig styrkes Assens
kommunes klimamål om reduceret
CO2-udledning, når vi benytter
mulighederne for cykling, gang,
samkørsel og kollektiv trafik.
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STRATEGIENS INDSATSOMRÅDER
Mobilitetsstrategien skal sikre,
at langtidsplanlægningen og
arbejdet med god og bæredygtig
mobilitet sker som en naturlig del
af kommunens indsatser. Fokus
skal f.eks. lægges indenfor:
•		Adfærd (holdningsbearbejdning, lokale mobilitetsplaner,
rejseplanlægning mv.)
•		Fysisk (vej- og stinet, trafikrum,
byplanlægning mv.).
•		Bæredygtig mobilitet (klima
og sundhedsfremmende, understøttende infrastruktur til
fremtidens transport, herunder
elbilsladestandere mv.)
Med udgangspunkt i Assens
Kommunes ambitioner i Vision
2030 og Klimaplanen, har Miljø,
Teknik og Plan besluttet, at
vedtage en strategi og retning for
mobiliteten i Assens Kommune, da
god mobilitet er en forudsætning
for opfyldelse af begge planer.
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Mobilitetsstrategien er en samlet
strategi for alle trafikanter, med
en politisk prioritering af de
vigtigste indsatsområder over de
næste 4 år.

Miljø, Teknik og Plan udpeger
følgende indsatsområder på
baggrund af Assens kommunes
nuværende mobilitet med
følgende indsatsområder:

Som opstart til Mobilitetsstrategien, har Miljø, Teknik og Plan forud
for strategien besluttet, at 2021
skal fokusere på nedenstående
tre planer:

1: Tryghed

-		
Trafiksikkerhedsplan 20212030.

Hvert indsatsområde gennemgås
kort med tilhørende prioriterede
handlinger.

2: Fremkommelighed for alle
3: Sammenhængende mobilitet

-		
Grønt udbud af kommunens
lokalruter fra 2024.
-		
Stiplan med prioritering af
cykelstier, rekreative stier og
fritids- og motionsstier.

Lyskryds med fodgængertryk og seperat cyklistsignal i centrum af Brylle.
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INDSATSOMRÅDE 1:
TRYGHED
Uanset hvor eller hvornår du
færdes i Assens kommune er
tryghed en gennemgående faktor.
Når du færdes rundt omkring, så
skal veje, stier, fortove og færdselsområder være indrettet til
at skabe tryghed om mobiliteten. Samtidig tages højde for, at
løsningerne ikke skal fremme en
falsk tryghed, således opmærksomheden i trafikken mindskes.
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Tiltagene for tryghed skal overordnet sikre:
• At eksisterende samt nye
fortove, stier og veje sikrer
tryghed for trafikanterne.
•		At færden i byzone foregår
trygt for alle trafikantgrupper.
•		At børn og unge får mulighed
for at være selvtransporterende på trygge strækninger.

Næste skridt inden for tryghed
• Udarbejdelse af prioriteringsliste for nyanlæg af fortove med
særligt fokus på børn og unge.
•		Ombygning af kryds med analyserede trafikantforhold ift.
Tryghed og uheld.
•		Stiplanen med cykelstier, rekreative stier og fritids- samt
motionsstier sammentænkes
med øvrige initiativer for at
skabe tryghed.

2 minus 1 vej med bump og nedsat hastighed på Byvejen i Gummerup.
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INDSATSOMRÅDE 2:
FREMKOMMELIGHED FOR ALLE
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Cykelparkering
Stoppested
mednær
realtidsvisning.
offentlig transport

El-ladestander.
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Assens har igennem årene
udbygget vejnettet og stinettet.
Alligevel er der stadig flere behov
at tilgodese, når mennesker har en
travl hverdag, ønsker øget frihed
og bedre valgmuligheder i mobilitetsformer. Derudover er det
ligeledes vigtigt at mobildækningen i kommunen forbedres,
således at man kan tilvælge f.eks.
at få digitalt lægetjek eller trygt
arbejde når man er på farten i den
kollektive trafik.

Men fremtidens kollektive
transport er bredere end det traditionelle, hvor samkørsel, delebiler
og eldrevne transportformer bliver
en større og større del af transportmønsteret.

Samtidig har den kollektive trafik
fungeret igennem busruterne,
togstationerne og teletaxier.

•		At lette skiftet fra det ene
transportmiddel til det andet
ved kommunens knudepunkter, både mht. samkørsel, gang,
cykel, kollektiv trafik mm.

Tiltagene for ”fremkommelighed
for alle" skal overordnet sikre:
•		At fremme og forbedre i transport-helheder med fokus på alle
trafikanter og deres færden.

De næste skridt inden for
”fremkommelighed for alle”
• Udvikling af knudepunkter
for kollektiv trafik/samkørsel/
cykel/gang, og placering af
disse hvor der naturligt færdes
mange mennesker.
• Øget information om kollektive
transportmuligheder og kombinationsmuligheder.
• Strategi og udpegning af
områder for ladestandere ift.
behov og fremtidens forventede efterspørgsel.
• Forbedring af det digitale mobilnetværk i kommunen.
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INDSATSOMRÅDE 3:
SAMMENHÆNGENDE MOBILITET
Borgere, turister og erhvervsliv
skal opleve øget sammenhæng
mellem byerne i Assens kommune
og opleve at Assens kommune prioriterer sundheden, bæredygtig
transport og alles mulighed for
mobilitet på tværs af kommunen.
Sammenhængende mobilitet sker
allerede via vejnettet, kollektiv
transport og via stier, men sammenhængende mobilitet skal også
koble tryghed, stier og kollektiv
trafik med borgernes færden.
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Cykelparkering

Tiltagene for ”sammenhængende
mobilitet” skal overordnet sikre:

De næste skridt inden for sammenhængende mobilitet

•		Sammenbinding af byerne
igennem stier mv.

•		Bedre sammenbinding af byer
vha. stier og bedre adskillelse af bløde trafikanter fra biler
mv.

•		At opleve bygennemfarter som
indgang til en sikker byzone –
også ved knudepunkter med
samkørsel og kollektiv trafik.
•		Tryghed og forebygge uheld
ved f.eks. at sikre belysning
af utrygge steder ved stier og
stoppesteder.

• Prioritering og sanering af bygennemfarter.
•		Bedre belysning og adgang
ved udvalgte stoppesteder og
stier.

Bygennem med midterhelle og ”Din Fart-måler”.

Stoppested med solcelle lys, Verninge.
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De næste skridt
FRA STRATEGI TIL HANDLING
Miljø, Teknik og Plan reviderer
strategien midtvejs i den 4-årige
strategiperiode i forhold til
aktualiteten og gennemførelse af
nye indsatser.
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Stoppested med realtidsvisning, læskærm og cykelparkering i centrum af Glamsbjerg.

Udvalget afholder desuden et
årligt temamøde, hvor forvaltningen giver en status på strategien.
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