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Oversigt over justeringer i mobilitetsstrategien
Forslaget til en delstrategi for mobilitet har været behandlet i Udvalget for regional udvikling, og der er på
baggrund heraf foretaget en række justeringer i strategiforslaget efter udvalgsbehandlingen. Der er ingen
konsekvensrettelser i mobilitetsstrategien på baggrund af udvalgets drøftelse af den regionale
udviklingsstrategi. Nedenfor gives et overblik over justeringerne.
Side 2

Overskriften:
”Effektiv, smartere og grønnere mobilitet”
er ændret til:
”Grønnere, mere effektiv og smartere mobilitet”

Side 2

Indholdsfortegnelsen er ændret, så indsatsområdet vedrørende Grøn omstilling
flyttes frem som det første indsatsområde:
SIDE 8 Grøn omstilling
SIDE 12 Høj tilgængelighed trafikalt og digitalt
SIDE 14 God fremkommelighed på de syddanske veje
SIDE 18 Mobilitet for alle
SIDE 22 International opkobling

Side 4

Rækkefølgen for de tre mål:
1. Høj tilgængelighed og sammenhæng – trafikalt og digitalt.
2. God fremkommelighed, der mindsker trængsel i- og imellem de
syddanske byer.
3. Grøn klimaneutral transport – kollektiv som privat.
er ændret til:
1. Grøn klimaneutral transport – kollektiv som privat.
2. Høj tilgængelighed og sammenhæng – trafikalt og digitalt.
3. God fremkommelighed, der mindsker trængsel i- og imellem de
syddanske byer.

Side 4

Ikonerne og teksten for indsatsområdet vedrørende Grøn omstilling flyttes op
som det første indsatsområde.

Side 5

Ikonerne på billedet ændres, så der indgår en bus (se efter oversigten).

Side 6

Signaturteksten vedrørende ”Flyvepladser”:
”Lufthavne af særlig betydning for den civile luftfart. Billund er den absolut
største med overvejende udenrigsfly. Sønderborg især med betydning for
indenrigsrejser”.
er ændret til:
Lufthavne. Billund er den absolut største med overvejende udenrigsfly.
Sønderborg har især betydning for indenrigsrejser. Esbjerg og Odense har
forbindelser til udlandet.
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Side 7

Mobilitetskortet ændres.
Før var der et flyvepladsikon for Billund Lufthavn og Sønderborg Lufthavn.
Nu er der et flyvepladsikon for Billund Lufthavn, Sønderborg Lufthavn, Esbjerg
Lufthavn og Odense Lufthavn.

Side 22 og 23

Indsatsområdet ”Grøn omstilling” flyttes frem som det første indsatsområde.
Det betyder, at siderne i strategien er ændret til:
- Side 8 og 9: Grøn omstilling”
- Side 10 og 11: Dobbeltsidet foto af biler og dame på cykel
- Side 12 og 13: Høj tilgængelighed trafikalt og digitalt
- Side 14 og 15: God fremkommelighed på de syddanske veje
- Side 16 og 17: Dobbeltsidet foto af familie der holder i kø
- Side 18 og 19: Mobilitet for alle
- Side 20 og 21: Dobbeltsidet foto af far og barn ved siden af tog
- Side 22 og 23: International opkobling
- Side 24: Bagside

Side 22

Overskriften:
”Nye regionale busser”
er ændret til:
”Nye regionale busser og tog”.

Side 23

Sætningen:
”Erfaringerne, blandt andet fra Slesvig-Holsten, følges tæt med henblik på
mulige fremtidige samarbejder”
er ændret til:
”Erfaringerne, såvel danske som udenlandske, følges tæt med henblik på mulige
fremtidige samarbejder”.

Side 23

Efter sætningen
”…for omstilling af ambulancer”
er følgende sætning tilføjet:
”Derudover er Region Syddanmark åben for at indgå i strategiske partnerskaber,
der kan fremme den grønne omstilling”.
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