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Bilag 2: Transport
1. Baggrund og status for drivhusgasudledning i dag
Hvor flere andre sektorer er lykkedes med at få knækket kurven for drivhusgasudledning, er dette
ikke tilfældet for transportområdet.

5.000

1.000 tons/år

4.000
Affaldsdeponi mm.
Landbrug og natur

3.000

Transport
Industri

2.000

El- og varmeforsyning

1.000

0
1990

2018

2030 - Eksisterende mål 70 % reduktion

Figur 1 Drivhusgasudledning uden Aalborg Portland under forudsætning af, at der leves op til de eksisterende nationale aftaler
og lokale klimamål, vil reducere udledningen af klimagasser til det viste niveau i 2030. Der er således taget højde for
eksempelvis elbilsgennemslag jf. national klimaaftale (775.000 el-biler på landsplan), vækst i transport som forudsat i nationale
fremskrivninger samt fossilfri kommunale køretøjer og busser.

På trods af mere brændstofeffektive køretøjer og en begyndende omstilling til alternative
drivmidler, går det stadig overvejende den forkerte vej frem mod 2030, hvor transportsektoren
forventes at udlede 525.000 t CO2 årligt, svarende til 1/3 af udledningen i Aalborg Kommune. Dette
selvom der allerede her er indregnet elbilsgennemslag jf. national klimaaftale om 775.000 el-biler
på landsplan, samt indfasning af fossilfrie kommunale køretøjer og busser. Dette skyldes blandt
andet et voksende bilejerskab, større efterspørgsel på mobilitet, og for tiden ses der desuden et
faldende antal cyklister samt en mindre brug af kollektiv transport.

Udviklingen i udledningen fra transportsektoren i Aalborg
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Figur 2 Drivhusgasudledning fra transportsektoren inkl. eksisterende nationale aftaler og lokale klimamål vil reducere
udledningen af klimagasser i 2030 som vist (indregnet elbilsgennemslag jf. national klimaaftale (775.000 el-biler på
landsplan), vækst i transport som forudsat i nationale fremskrivninger samt fossilfri kommunale køretøjer og busser.)

Det er ikke realistisk at fjerne al fossildreven mobilitet frem mod 2030. Af geografiske hensyn er
der i Aalborg Kommune en stor andel gennemkørende trafik, idet Limfjordstunnellen, som forbinder
Himmerland og Vendsyssel, ligger i kommunen. Vi må formode, at hovedparten af den
gennemkørende trafik ikke kan reduceres via lokale tiltag – det kræver landspolitiske initiativer som
fx afgifter. Derudover er Aalborg både en by- og en landkommune, hvilket betyder, at kommunens
borgere vil have et behov for at transportere sig over længere geografiske afstande inden for
kommunegrænsen. De længere afstande, specielt mellem land og by, er sværere at overflytte til
andre transportmidler end bilen. Her bør der i stedet være fokus på at få flere ind i bilerne
eksempelvis ved samkørsel samt at omstille bilerne til alternative drivmidler. I Aalborg by samt i
oplandsbyerne kan der være et potentiale i at overflytte de mange korte bilture til andre
transportmidler.
Ses der på, hvordan drivhusgasudledningen fordeler sig på forskellige transportmidler, bliver det
også tydeligt, at der er en del udledning, vi som kommune ikke har mulighed for at påvirke, da vi
ikke har greb i værktøjskassen til at reducere udledningen for fly- eller skibstrafikken. Men
vejtrafikken alene (benzinbiler, dieselbiler, varebiler, busser, lastbiler m.m. og traktorer m.m.)
forventes at udlede 385.065 tons CO2 i 2030.
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Figur 3 Udledningen for transportsektoren fordelt på transportformer (indregnet elbilsgennemslag jf. national klimaaftale
(775.000 el-biler på landsplan), vækst i transport som forudsat i nationale fremskrivninger samt fossilfri kommunale
køretøjer og busser.)1

Aalborg Kommunes Trafikmodel har været anvendt til at beregne, hvor stor en andel af
vejtrafikken, der forventes at være gennemkørende, og altså også en andel, som ikke kan påvirkes
eller kun i mindre grad påvirkes af de initiativer, som Aalborg kommune har mulighed for at
implementere. Denne andel udgør 13% af landtransporten.
Der er altså en samlet stor andel af udledningen, hvor Aalborg Kommune har behov for, at staten
iværksætter nogle initiativer, og hvor vi generelt må afvente teknologiudviklingen – dette gør sig
gældende for flytrafikken, skibstrafikken og den gennemkørende trafik. Her kan der være behov for
ændret lovgivning eller en ændret afgiftsstruktur, som kan påvirke transportarbejdet, valg af
transportmiddel og / eller drivmidlerne eksempelvis igennem roadpricing. Initiativer, der også vil
kunne bidrage positivt til den øvrige CO2-reduktion for transportsektoren i Aalborg og resten af
landet. For Aalborg Kommune står ikke alene med denne udfordring. Alle landets kommuner er
udfordret af en stor drivhusgasudledning fra transportsektoren og står hermed overfor den samme
problemstilling.

2. Visioner og mål for drivhusgasreduktion
I 2019 vedtog Byrådet en strategi og handlingsplan for mobilitetsområdet kaldet ”Mobilitet 2040” –
heri er udpeget en vision for mobiliteten i Aalborg Kommune, samt en række generelle mål og
nogle mere specifikke målsætninger for kommunens forskellige geografier. Tilgangen og målene
læner sig op ad tilgangen i verdensmålene, hvor der ses bredt på bæredygtighed med fokus på
udfordringer både for miljø og klima, det sociale område og trivsel samt økonomi og ressourcer.
Det er mål fra denne plan for omstilling af kollektiv trafik og kommunens egne køretøjer, der er
1

Note denne beregning er, ligesom beregninger for transportsektorens udledning i figur 1 og 2, fremkommet
ved at kigge på det nationale gennemsnit og derefter fordele det ud over kommunerne ift. deres
befolkningstal og bilejerskab. Dette medfører, at CO2-udledningerne ikke kan henføres direkte til det faktiske
antal kørte km i Aalborg Kommune samt fordeling af trafik- og transportarbejdet på forskellige
transportmidler, der i praksis kan vise sig forskellig fra det nationale gennemsnit. Der er altså ikke taget
højde for, at Aalborg kommunes borgere muligvis flyver mere end landsgennemsnittet, fordi der ligger en
lufthavn inden for kommunegrænsen, eller at bilerne i Aalborg kommune muligvis kører mindre end
landsgennemsnittet fordi en del har arbejdsplads tættere på deres bolig.
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indregnet i basisscenariet for 2030. De øvrige mål er bl.a. at få flere til at gå og cykle samt at få
færre til at køre alene i bil. Dette er mål, som både understøtter mindre drivhusgasudledning, men
samtidig også de andre politikområder i verdensmålsstrategien. Det er vigtigt, når vi i denne
klimahandlingsplan skal forsøge at mindske drivhusgasudledningen fra transportområdet, at vi ikke
blot flytter problemet over på nogle af de andre store kriser vi ser i samfundet (biodiversitet, ulighed
og ressourcer).
Forventningen er, at planen ”Mobilitet 2040” revideres og opdateres efter en vedtagelse af
DK2020-planen. Således vil de elementer, der besluttes i DK2020 kunne indarbejdes både ift. det
strategiske niveau og ift. konkrete handlinger i en ny mobilitetsplan. Samtidig vil det også her være
relevant at se DK2020-indsatserne i en sammenhæng med øvrige indsatser på mobilitetsområdet
eksempelvis trafiksikkerhed, fermkommelighed og sundhed. I arbejdet med DK2020 er det kun de
indsatser, der vurderes at have en større selvstændig CO2-effekt, der er medregnet, hvilket
betyder, at der eksempelvis ikke er et fokus på fodgængere, som ellers er rigtig vigtig ift. first and
last mile fra både kollektiv transport og parkeringspladser.

2.1 Ikke et ”quick fix” men ”fix the mix”
I forhold til reduktion af drivhusgasudledning på transportområdet, findes der ikke et ”quick fix” eller
lavthængende frugter. Der er behov for en gennemgribende anden tilgang, hvor
transportsammensætningen ændres (fix the mix) og dernæst fokus på omstilling af den
motordrevne transport til fossilfri drivmidler.
For at opnå klimamålsætningen er der er behov for at begrænse behovet for transport, og for
at overflytte så stor en andel af transporten til aktiv mobilitet (ex. cykel og gang) og kollektiv
transport (ex. bus, tog og samkørsel). Tiltag der også vil også fremme sundhed, byliv og en grøn
by, som er tryg at færdes i. Derudover skal den motordrevne mobilitet omstilles til alternative
emissionsfrie drivmidler, og endelig er det vigtigt at sikre klimavenlige anlæg af vores infrastruktur.
Enkelte af disse initiativer kan stå alene, men størstedelen er hinanden gensidigt afhængige.
Således er der eksempelvis ikke den store CO2-besparelse at hente ved at anlægge en enkelt
cykelsti, men et veludbygget cykelstinet samt kollektivt trafikrutenet er nødvendige alternativer,
hvis der igangsættes initiativer til at begrænse biltransporten. Derfor er det vigtigt at tænke
nedenstående handlinger som en helhed.

Begrænse behovet for
mobilitet

Omstille den
motordrevne mobilitet til
alternative emissionsfrie
drivmidler

Overflytning til mere aktiv
og kollektiv mobilitet

Sikre klimavenlig anlæg
og drift af infrastrukturen

Figur 4 Der er behov for at begrænse behovet for transport, og for at overflytte så stor en andel af transporten til aktiv
mobilitet (ex. cykel og gang) og kollektiv transport (ex. bus, tog og samkørsel). Derudover skal den motordrevne mobilitet
omstilles til alternative emissionsfrie drivmidler, og endelig er det vigtigt at sikre klimavenlige anlæg og drift af vores
infrastruktur. Initiativerne for at begrænse behovet for mobilitet samt at sikre klimavenlig anlæg og drift af infrastrukturen
uddybes i andre bilag.
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2.2 Begrænse behovet for transport
Ved at begrænse behovet for transport fjernes en del af de transporterede kilometer, og dermed
CO2-udledning. Der findes to hovedgreb i værktøjskassen til at begrænse behovet for transport.
Det ene er koncentreret byudvikling med fortætning langs højklasset kollektiv transport (og øvrig
kollektiv transport) og bymæssige knudepunkter. I sammenhæng hermed indrettes byen, så alle
hverdagens aktiviteter er tilgængelige inden for 15 minutters cykel eller gang (’15 minutters
byen’). Det andet greb er øget hjemmearbejde. I coronatiden blev en stor del af
den aalborgensiske befolkning fortrolig med hjemmearbejde. Ved hjemmearbejde undgås den
daglige transport til arbejdspladsen og retur. Fokusset på koncentreret byudvikling er behandlet
nærmere i Bilag 5 ”Byudvikling og Byggeri”. Hjemmearbejde i Aalborg Kommune behandles i Bilag
6 ”Kommunen som virksomhed”. Hjemmearbejde hos kommunens private virksomheder og andre
offentlige institutioner har Aalborg Kommune ikke mulighed for at påvirke ud over at opfordre til at
løsningen er tilgængelig så vidt muligt.

2.3 Overflytning til mere aktiv og kollektiv mobilitet
Vi skal stræbe efter, at så stor en andel som muligt af den mobilitet, vi udfører, overflyttes til aktiv
mobilitet (ex. cykel og gang) og kollektiv transport (ex. bus, tog og samkørsel). Dette er initiativer,
der også vil fremme sundhed, byliv og en grøn by, som er behagelig og tryg at færdes i. Desuden
har cykling meget lavere samfundsøkonomiske omkostninger end omkostningerne i forbindelse
med biltransport under forudsætning af, at bilen ikke har mere end 1–2 personer. Når alle faktorer
regnes sammen, vinder samfundet 4,79 kr. pr. cyklet km, særligt grundet de store
sundhedsgevinster, mens det koster 5,29 kr. for hver km, der køres i bil - samfundet sparer derfor
mindst 10 kr. pr. km, der cykles fremfor køres i bil
(https://idekatalogforcykeltrafik.dk/samfundsoekonomi-for-cykelinfrastruktur/)
Nogle initiativer til at fremme cyklen og brugen af kollektiv mobilitet kan understøtte udbygningen af
det eksisterende net af bæredygtig mobilitet (eksempelvis flere cykelstier, opgradering af den
kollektive trafik, etablering af knudepunkter mv.). Andre initiativer kan gøre det mindre attraktivt at
køre i personbil (herunder lavere hastighed på vejene, reduceret antal parkeringspladser, øget
betaling for parkering osv.). Endelig kan nogle skubbe til en ændring af adfærden (fx skolecases
og mobilitetsplaner for virksomheder).

2.4 Omstille den motordrevne mobilitet til alternative emissionsfrie drivmidler
Den motordrevne mobilitet omstilles til alternative emissionsfrie drivmidler. Dette handler for
kommunen om at omstille egne køretøjer og denne indsats er ved at blive implementeret. Dels
igennem, at der fra køreplanskiftet i den kollektive trafik i 2022 sker en løbende udskiftning fra
diesel til emissionsfrie busser. Dels via en gradvis omstilling af den kommunal bilflåde, som vil
blive beskrevet nærmere i bilaget om ”Kommunen som virksomhed”. Og dels ved indkøb af en
eldrevet færge mellem Hals og Egense, som vil blive beskrevet kort i grundpakken senere i bilaget.
Endelig handler det om planlægning, restriktioner og udbud, der kan skubbe til de private og
erhvervsdrivendes køretøjer (eksempelvis ved at udvide og skærpe miljøzonen, at indføre
nulemissionszone, udarbejde en ladestanderstrategi samt efterfølgende udbud
af ladestanderpladser, grøn city-logistik samt krav om alternative drivmidler i udbud af bl.a.
flextrafik, taxi, logistik mv.).
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2.5 Sikre klimavenligt anlæg og drift af infrastrukturen
Der er ligeledes CO2-reduktion at finde i bæredygtigt anlæg og drift af infrastrukturen (herunder
vedligeholdelse af vejene, brug af klimaasfalt, genbrugsasfalt i ny asfalt, udskift til LED i
vejbelysning mv., bæredygtighed i anlægsudbud samt optimering af signalanlæg). Ofte vil
bæredygtig drift skulle indtænkes allerede i planlægnings- og anlægsfasen. Flere af initiativerne vil
ligeledes resultere i lavere vejtrafikstøj. De indsatser, der handler om anlæggelsen af infrastruktur
samt udskiftning af LED i vejbelysningen medtages i bilaget om ”Kommunen som virksomhed”.
Optimering af signalanlæg er medtaget her i dette bilag.

2.6 Aalborg Kommunes rolle i omstillingen af transporten
Som tidligere nævnt er der flere dele af drivhusgasudledningen fra transportsektoren, som er svær,
ja, nærmest umulig for Aalborg Kommune at påvirke. Det gør sig hovedsageligt gældende for
flytransporten, skibstrafikken og den gennemkørende trafik. Her er der brug for dialog med lokale
aktører og ikke mindst nationale myndigheder. Men også på andre områder er der brug for dialog.
Flere af de greb, der præsenteres i dette bilag, er der endnu ikke lovhjemmel til at indføre, dette
gælder bl.a. nedsættelse af hastigheden til 30 km/t i sammenhængende byområder samt
nulemissionszoner, sidstnævnte forventes dog politisk vedtaget indenfor den kommende tid. Her er
der altså behov for en dialog med de nationale politikere om lovændringer. Det samme gør sig
gældende for et værktøj som roadpricing, der forventes at være effektiv for den grønne omstilling,
her er der behov for både lovgivning og implementering fra statslig side.
Det er dog ikke kun ift. lovændringer, at der er behov for dialoger, samarbejder og partnerskaber,
det vil der være for en lang række af de initiativer, som Aalborg Kommune kan indføre som
myndighed. Mange initiativer lykkes bedst, hvis detaljerne er blevet til i samarbejde med
interesseorganisationer, borgere eller andre, det er eksempelvis vores skolecases, hvor vi vil
lykkes med at få flere børn til trygt at kunne gå og cykle i skole. Ift. udrulningen af el-biler og de
dertilhørende ladestandere, er der også behov for at massivt samarbejde. Aalborg kommune kan
kun tilvejebringe ladestandere på offentlige arealer, på øvrige arealer er der behov for at
boligforeninger og ejerforeninger opsætter ladestandere til deres beboere, på samme måde som at
virksomheder kan opstille til deres medarbejdere. Her er det behov for et stort samarbejde.

3. Reduktionsmål 2030
Når der skal sættes reduktionsmål, er der behov for at kigge på det egentlige reduktionspotentiale.
Derfor er der i dette bilag opsat en række forskellige initiativpakker (eller scenarier), hvor
indsatserne er beregnet i sin sammenhæng. Flere af initiativerne påvirker og forstærker hinanden,
mens der omvendt også er initiativer, der i første omgang påvirker og overflytter de samme bilister.
Nedenstående tabel skal altså ses som forskellige scenarier, der kan anvendes til at træffes et valg
om et reduktionsmål.

6

Nr.

Indsatsområde

Grundpakke
Grundpakke + 1.000.000 elbiler
Grundpakke + 1.500.000 elbiler
Overflytningspakke 1
5.1
Overflytning 1 + 1.000.000 elbiler
Overflytning 1 + 1.500.000 elbiler
Overflytningspakke 2
5.2
Overflytning 2 + 1.000.000 elbiler
Overflytning 2 + 1.500.000 elbiler
Omstillingspakke 1
5.3
Omstilling 1 + 1.000.000 elbiler
Omstilling 1 + 1.500.000 elbiler
Omstillingspakke 2
5.4
Omstilling 2 + 1.000.000 elbiler
Omstilling 2 + 1.500.000 elbiler
Kombipakke 1
5.5
Kombi 1 + 1.000.000 elbiler
Kombi 1 + 1.500.000 elbiler
Kombipakke 2
5.6
Kombi 2 + 1.000.000 elbiler
Kombi 2 + 1.500.000 elbiler
Kombipakke 3
5.7
Kombi 3 + 1.000.000 elbiler
Kombi 3 + 1.500.000 elbiler
5.8
1.000.000 elbiler
5.9
1.500.000 elbiler
5.10 Anbefalet reduktionsmål
5.0

Min. (CO2Middel (CO2- Max (CO2reduktion)
reduktion)
reduktion)
-1.419
-1.365
-1.311
18.563
18.613
18.663
62.966
63.008
63.050
-490
1.164
2.835
19.428
20.968
22.523
63.689
64.975
66.275
18.018
32.085
46.595
36.658
49.755
63.264
78.088
89.032
100.321
10.800
19.464
28.141
29.938
38.005
46.083
72.472
79.213
85.964
29.175
38.059
46.956
47.046
55.317
63.600
86.768
93.680
100.602
3.317
7.571
10.846
22.973
26.933
29.981
66.651
69.960
72.508
13.468
24.834
36.242
32.423
43.004
53.626
74.548
83.391
92.267
44.029
65.138
86.724
60.875
80.528
100.624
98.324
114.748
131.541
19.884
64.070
65.000

Tabel 1 Scenarier for CO2-reduktion2.

På baggrund af de opstillede initiativpakker anbefales et reduktionsmål på 65.000 tons CO2 / året,
hvilket bygger på den forventede middelreduktion for kombipakke 3, som er der, hvor de mest
ambitiøse tiltage kombineres.

I nulscenariet ”BAU 2030”, er det forudsat at elbilejerskabet i 2030 vil svare til kommunens andel af den
nationale målsætning om 775.000 elbiler på landsplan – svarende til 24% elbiler i Aalborg Kommune.
Klimarådet anbefaler at der laves en strategi, der baner vej for mindst en million elbiler i 2030 - og allerhelst
1,5 million elbiler svarende til en andel af elbiler på hhv. 31% og 46%. Denne beregning bygger på, at
bilparken stiger fra 2,72 mio. biler i 2021 til 3,26 mio. biler i 2030 jf. Energistyrelsens klimastatus- og
fremskrivning fra 2021. I beregningerne er det forudsat at al energiforbrug fra elbiler i 2030 er fra vedvarende
energi, dvs. at elbiler ikke udleder CO2.
2
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4. Klimahandlinger
I afsnit 3 blev visionen for transportområdet præsenteret sammen med de overordnede greb til en
reduktion af drivhusgasudledningen. I dette afsnit vil blive præsenteret en række handlingspakker,
der skal give eksempler på en konkret udmøntning af visionen.
Mht. restriktioner for biltrafik ved hhv. at prioritere cykeltrafik og kollektiv trafik vurderes følgende
initiativer at øge potentialet mest samlet set:
• Parkeringsrestriktioner
• Hastighedsnedsættelse
• Nulemissionszone (og miljøzone)
Restriktionerne for biltrafikken vil øge rejsetiden for bilister, og dermed gøre den kollektive trafik og
cykeltrafikken mere konkurrencedygtig. Især 30 km/t på hele vejnettet i Aalborg By har et stort
potentiale, men det forudsætter en lovændring eller dispensation ift. at opnå politiets samtykke til
etablering af 30 km/t på hele vejnettet i byzone.
For den kollektiv bustrafik (som også vil blive påvirket af r) skyldes synergieffekterne primært, at
biltrafikken samlet set bliver mindre konkurrencedygtig, hvis hastighedsgrænserne sænkes fra
f.eks. 50 km/t til 30 km/t, idet maks. hastigheden for bustrafik generelt ikke overstiger 20-30 km/t i
byområder pga. stoppestedsophold.
Forudsætninger for beregningerne
I alle de handlinger, der findes på transportområdet, kræver det en individuel beslutning eller
ændret adfærd blandt kommunens borgere og gæster, for at det har en påvirkning på
drivhusgasudledningen. Fx en beslutning om at skifte dieselbilen ud med en el-bil, beslutningen
om at åbne sin bil op for samkørsel til og fra arbejde hver dag, en ændret adfærd, hvor bilen byttes
ud med cyklen på den daglige tur hen med børnene til skolen osv. Dette gør det umuligt at
forudsige præcist, hvilken effekt forskellige initiativer kan have. By og Land har ved hjælp af
konsulenter fået et kvalificeret bud på effekten fra de forskellige initiativer. Konsulentfirmaet har
lavet nogle beregninger baseret på erfaringer og referencer fra København Kommunes analyse
(”Grøn omstilling af trafikken”) samt andre danske og udenlandske projekter af tilsvarende
karakter. En lignende undersøgelse er lavet for Odense Kommune. For Aalborgs foreslåede
klimahandlinger er der ikke blevet lavet trafikmodelberegninger, som det er tilfældet for
København, til dette formål kan Aalborg kommunes trafikmodel ikke benyttes.
I beregning af CO2-besparelsen ved at overflytte personbilture til kollektiv trafik, cykel og gang for
bilister er anvendt en gennemsnitlig turlængde (ekskl. erhvervstransport) i Aalborg Kommune på
13,7 km jf. TU-data3. Anvendelse af en gennemsnitlig turlængde er en forsimpling, som ikke tager
højde for, at længere bilture kan være vanskeligere at overflytte til f.eks. cykel pga. øget rejsetid.
Dertil kommer at erfaringer fra andre byer og lande ikke nødvendigvis kan overføres 1:1 i forhold til
Aalborg Kommune. Nogle indsatser vil givetvis give et mindre overflytningspoteantiale fordi
alternativerne som eksempelvis kollektiv trafik ikke er lige så veludbyggede og attraktive som i
eksempelvis København, mens det for andre muligvis vil være større overflytningspotentiale, fordi
at der allerede i dag er flere, der benytter grønne transportmidler i eksempelvis København. Derfor
3

Transportvaneundersøgelsen (TU) er en interviewundersøgelse, hvis formål er at kortlægge den danske
befolknings trafikale adfærd. DTU haft ansvaret for drift og projektledelse af undersøgelsen på vegne af en
række parter, der deltager i undersøgelsens finansiering bl.a. Aalborg Kommune.
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er der for størstedelen af indsatserne angivet en minimumsværdi, en middelværdi og en
maksimumværdi, som skal illustrere det spænd, indsatsen forventes at kunne ligge imellem, men
det er stadigvæk ikke en faktuel sandhed.
Vurderingen af indsatserne giver således et overblik over størrelsesordner af potentialerne fra
initiativerne, samt hvor meget indsatserne fylder forholdsmæssigt jf. Aalborg Kommunes
basisfremskrivning til 2030.
I beregningen er der taget højde for, at flere af initiativerne påvirker og forstærker hinanden.
Eksempelvis vil reduktion af parkeringspladser øge incitamentet til at anvende andre
transportformer, hvilket kan forstærke effekterne af nye cykelstier og forbedret kollektiv trafik. Ved
at kombinere disse initiativer er beregnet den største samlede effekt, mens effekten af f.eks. kun at
hæve prisen for parkeringslicens uden at udvide området er langt mindre. Omvendt kan der også
være initiativer, der i første omgang påvirker og overflytter de samme bilister fx fjerner
nulemissionszonen effekten af indsatsen med differentieret satser for beboerlicens afhængig af
brændstoftype, da zonen omfatter licensområdet og derved allerede har flyttet de bilister, der ellers
vil kører til og fra området i en benzin eller dieselbil.
Dette medfører, at effekterne af de forskellige initiativer ikke altid kan lægges sammen. For at give
et overordnet bud herpå, er der foretaget en kvalitativ vurdering af synergieffekterne imellem de
valgte initiativer i hvert scenarie.
Behov for KPI’er til at følge op
Som tidligere nævnt opgøres drivhusgasudledningen for transportsektoren ved at kigge på det
nationale gennemsnit og derefter fordele det ud over kommunerne ift. deres befolkningstal og
bilejerskab. Dette medfører, at CO2-udledningerne ikke kan henføres direkte til det faktiske antal
kørte km i Aalborg Kommune samt fordelingen af trafik- og transportarbejdet på forskellige
transportmidler, der i praksis kan vise sig forskellig fra det nationale gennemsnit. Derfor vil
effekterne for langt størstedelen at initiativerne være umulig at måle i det gængse klimaregnskab
for kommunen. Derfor er der behov for, sammen med vedtagelsen af klimahandlingsplanen, at
fastsætte et antal KPI’er, som skal benyttes til at vurdere den egentlige effekt af initiativerne.

4.0 Grundpakken
Som tidligere nævnt bygger basisfremskrivningen, som er anvendt i figur 1, 2 og 3 på
elbilsgennemslag jf. national klimaaftale (775.000 el-biler på landsplan), vækst i transport som
forudsat i nationale fremskrivninger samt fossilfri kommunale køretøjer og busser. Her er der altså
taget udgangspunkt i dele af allerede vedtagne politiske mål og indsatser. For at tydeliggøre, hvilke
politiske beslutninger, der allerede er truffet samt hvilke, der er behov for at vedtage fremadrettet,
er der udarbejdet en ”grundpakke”. Grundpakken indeholder de anlægsprojekter, der allerede er
besluttet, dvs. projekter, der er udført siden 2018, som er basisåret for beregningerne, projekter
der er under udførelse, eller projekter, der er afsat midler til og som anlægges i det kommende år.
Der er her tale om anlægsprojekter, som forventes at give et positivt bidrag i forhold til at fremme
anvendelsen af bæredygtige og aktive transportformer. Disse initiativer understøtter hovedsageligt
en udbygning af den eksisterende infrastruktur, som er et udgangspunkt for at kunne implementere
andre mere restriktive initiativer. Grundpakken dækker over:



A: Allerede besluttede, budgetlagte og planlagte cykelstiprojekter i Aalborg Kommune fra
2018 og frem til og med 2023 samt etablering af Plusbus etape 1
B: Etablering af ny el-færge til at betjene ruten Hals-Egense som en erstatning for de to
eksisterende dieselfærger
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En detaljeret beskrivelse af indhold samt beregningsforudsætninger for initiativerne findes i
Appendix A.
Reduktionspotentialer i 2030 for Grundpakken
Nr.

Indsatsområde

Min. (CO2reduktion)

4.0

A: Besluttede cykelstiprojekter samt
Plusbus etape 1

Middel (CO2reduktion)

Max (CO2reduktion)

-1.435

-1.381

-1.328

17

17

17

Grundpakke

-1.419

-1.365

-1.311

Grundpakke + 1.000.000 elbiler

18.563

18.613

18.663

Grundpakke + 1.500.000 elbiler

62.966

63.008

63.050

B: Ny el-færge Hals-Egense

Tabel 2 Reduktionspotentiale i grundpakken

Som det ses i reduktionspotentialet, er der i grundpakken ikke et forventet reduktionspotentiale –
tværtimod udleder grundpakken flere drivhusgasser. Dette skyldes den forøgede omvejskørsel for
biltrafikken ved etableringen af Plusbus 1, der forventeligt gør det mere besværligt at være bilist,
men ikke tilstrækkeligt til at bilisterne i overvejende grad skifter transportmiddel.

4.1 Overflytningspakken 1
Denne pakkes indhold er målrettet at overflytte biltrafikken til aktiv mobilitet og kollektiv transport.
Overflytningspakke 1 forventes at kunne gennemføres uden at påføre bilister større gener.
Konkret indeholder denne pakke, følgende initiativer (ud over Grundpakken):
 C: Opgradering af kollektiv transport – etablering af Plusbus 2
 D: Højere frekvens for buslinje 1, 12 og 17
 F1: Udbygning af sammenhængende cykelstinet
 G1: Reducere antal kantstensparkeringspladser i det eksisterende regulerede område med
mellem 10 % og 50 % af kantstensparkeringspladserne
 H2: Betalingsparkering - udvides til at omfatte hele parkeringsanalyseområdet i Aalborg.
Taksten holdes på samme niveau som i dag.
 I1: Beboerlicens - "Udvidelse af licens-zonen til at omfatte flere områder i Aalborg bymidte
 K: Mere cykelparkering – mellem 1.000 og 2.000 stk. nye cykelparkeringspladser i
bymidten
 L: Aktiv transport til skole – i et spænd mellem 65% og 75 % af skolebørn benytter sig af
cykel/gang til skole
 N: Knudepunkter - Etablering af 7 Park&Ride knudepunkter med varierende antal
parkeringspladser samt udbygning af to eksisterende knudepunkter
For en detaljeret beskrivelse af indholdet i det enkelte initiativer samt beregningsforudsætninger
henvises til Annex A.
I denne pakke findes udelukkende initiativer, som Aalborg Kommune selv vil kunne iværksætte,
ved politisk at beslutte initiativerne samt at afsætte midler til implementering.
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Reduktionspotentialer i 2030 for Overflytningspakke 1
Nr.

Indsatsområde

4.1

A: Besluttede cykelstiprojekter
samt Plusbus etape 1
B: Ny el-færge Hals-Egense

Min. (CO2Middel (CO2Max (CO2reduktion)
reduktion)
reduktion)
-1.435
-1.381
-1.328
17

17

17

-64
1

122
6

307
11

439

878

1.318

145

435

725

155

311

466

18

26

51

1

2

3

188

305

423

128

385

641

-490

1.164

2.835

Overflytning 1 + 1.000.000 elbiler

19.428

20.968

22.523

Overflytning 1 + 1.500.000 elbiler

63.689

64.975

66.275

C: Plusbus 2
D: Højere frekvens for buslinjer
F1: Udbygning af
sammenhængende cykelstinet
G1: Reducere antal
kantstensparkeringspladser i det
eksisterende regulerede område
H2: Betalingsparkering - udvides
til at omfatte hele
parkeringsanalyseområdet i
Aalborg.
I1: Beboerlicens - "Udvidelse af
licens-zonen til at omfatte flere
områder i Aalborg bymidte
K: Mere cykelparkering
L: Aktiv transport til skole
N: Knudepunkter
Total for overflytningspakke 1

Tabel 3 Reduktionspotentiale i overflytningspakke 1 angivet i t CO2 / året. I totalberegningerne er interne synergier
initiativerne imellem indregnet.

For Overflytningspakke 1 er der generelt en positiv synergieffekt af indsatserne. Dette skyldes
hovedsageligt, at parkeringspladserne centralt i Aalborg reduceres samtidig med at
betalingsparkeringsområdet udvides. Dette vurderes at have en positiv synergieffekt for de lette
trafikanter og de kollektiv rejsende, når disse samtidig oplever bedre forhold.
Desuden bliver det kollektive trafiknet forbedret ved at BRT-forbindelsen Plusbus 2 etableres og
frekvensen forøges på enkelte buslinjer centralt i Aalborg. Samtidig skabes bedre
cykelparkeringsforhold i Aalborg, og der udbygges et sammenhængende cykelstinet foruden
etableringen af de allerede vedtaget og planlagte cykelstiprojekter frem mod 2023, der indgår i
grundpakken.
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Ovennævnte effekter bliver yderligere positivt påvirket af, at der etableres flere Park&Rideknudepunkter omkring Aalborg, der muliggør, at bilister kan skifte til kollektiv trafik eller cykle på
den sidste del af deres tur.
Status i Aalborg Kommune samt udvalgte erfaringer fra andre kommuner
I 2019-20 blev der udarbejdet en indledende Foranalyse for Plusbus 2, indeholdende visioner og
skitser til linjeføring. Dette arbejde videreføres nu med nærmere arealovervejelser og
trafikmodelberegninger.
Der er i dag syv parker og rejs knudepunkter i Aalborg Kommune og der er udpeget syv potentielle
parker og rejs knudepunkter i Kommuneplanen. Der ligger midler i investeringsoversigten 3 mio.
årligt i 2026-2029. Forvaltningen vil til de kommende budgetforhandlinger foreslå budgetmidlerne
fremrykket.
I dag er der 6.000 offentligt tilgængelige cykelparkeringspladser i Aalborg midtby med en
belægningsgrad på 42% og 33% om hhv. eftermiddagen og aftenen.
I Aalborg Kommune arbejdes der løbende med skabe en tryg og sikker skolevej. Konkret udpeges
der hvert år to skoler som såkaldte ”Skolecases”. I arbejdet med skolecases analyseres trafikken
omkring skolen, der er involvering af skoleledelse, elever og forældre for at få udpeget utrygge
steder på skolevejen. Der er et stort fokus på at arbejde med adfærd og ændring af vaner for at få
flere børn til at være selvtransporterende og reducere antallet af børn der bliver afleveret i bil.
Samtidigt er der fokus på at få forældrene til at udvise hensyn, når de afleverer deres børn i bil.
For at begrænse biltrafikken omkring skolerne og gøre det trygt for eleverne at færdes til fods eller
på cykel, arbejdes der i Odense kommune med at etablere bilfrie zoner omkring skolerne. En bilfri
zone er overordnet set et område, hvor biler i højere grad ikke har adgang. Det kan være
gennemkørselsforbud, indkørselsforbud, parkeringsforbud og tidsbestemt lukning af veje. Normalt
gælder restriktionerne i en bilfri zone om skolen kun om morgenen, når eleverne møder ind på
skolen, men kan også tages i anvendelse i eftermiddagstimerne, når eleverne har fri.
Aalborg Kommune er på vej med en ny parkeringspolitik. Parkeringspolitikken skal ikke kun
understøtte overgangen fra fossile drivmidler til el-køretøjer. Som en del af processen skal der
også tages politisk stilling til, i hvor høj grad, der skal nedlægges parkering på fladen, for at skaffe
arealer til f.eks. forsinkelse af regnvand, samt hvor meget man vil skærpe reguleringen af
parkering, i forhold til geografi, betaling, og tidsbegrænsning - for at fremme mere bæredygtige
transportformer end privatbilismen.
I flere europæiske byer anvendes parkeringspolitikken i højere grad til at give mere plads til andet
end parkering i byens gader. Tilgangen er adgang til parkering ikke er en ret, men en service
politikere kan vælge at prioritere eller helt lade være op til ”markedet”. I flere byer arbejdes der
med byrumsforsøg, hvor parkering nedlægges til fordel for træer og ophold. I Paris henvises
bilister til p-huse for at prioritere gadens rum til gående, cyklister og mere end 100.000 nyplantede
træer.
Beboerlicens og takststruktur er værktøjer, der kan påvirke adfærd og brugen af byens p-pladser.
Blandt de større danske byer varierer prisen for en beboerlicens ganske meget fra at være helt
gratis for elbiler i København og Århus til koste flere tusinde kroner. I Københavns Kommune
koster en beboerlicens op til 4.000 kr. afhængig af drivmiddel og forbrug.
Tilsvarende er der forskel på, hvor beboerlicensen kan benyttes. Hvor den i Aalborg giver adgang
til hele byens licensområde kan man i f.eks. Århus kun benytte licensen i nærområdet til ens
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bopæl. I Odense kan man modsat Aalborg kun købe én p-licens pr. husstand. Der er stor forskel
på, hvor store områder der er indført betaling i gaderne for, og hvad det koster. København har
markant højere takster end de øvrige byer. Dyreste kommunale p-plads i København koster op til
39 kr./time mod 16 kr./time i Aalborg.

4.2 Overflytningspakken 2
Denne pakkes indhold er målrettet at overflytte biltrafikken til aktiv mobilitet og kollektiv transport.
Overflytningspakke 2 indeholder i højere grad initiativer, som vil medføre gener for bilisterne.
Konkret indeholder denne pakke følgende initiativer (ud over Grundpakken):
 C: Opgradering af kollektiv transport – etablering af Plusbus 2
 D: Højere frekvens for buslinje 1, 12 og 17
 F2: Udbygning af sammenhængende supercykelstinet, der forbinder oplandsbyerne med
Aalborg by
 G2: Reducering af antal kantstensparkeringspladser i hele parkeringsanalyseområdet
 H3: Betalingsparkering udvides til at omfatte hele p-analyseområdet - alle p-pladser
(kantsten-parkeringsbås, kantsten-parkeringsbane, p-plads-konstruktion og p-plads-terræn)
omdannes til betalingsparkeringspladser - Taksten øges med 143 %.
 I2: Øget pris for beboerlicens – mellem 2.000 kr. og 14.000 kr. for elbiler / mellem 3.000 kr.
og 20.000 kr. for fossildrevne biler
 J: Max én p-licens pr. husstand
 K: Mere cykelparkering – mellem 1.000 og 2.000 stk. nye cykelparkeringspladser i
bymidten
 L: Aktiv transport til skole – i et spænd mellem 65% og 75 % af skolebørn benytter sig af
cykel/gang til skole
 M: Omprioritering af signalanlæg for cykeltrafik - Ventetid for alle cyklister i kryds reduceres
med mellem 10% og 50%
 N: Knudepunkter - Etablering af 7 Park&Ride knudepunkter med varierende antal
parkeringspladser samt udbygning af to eksisterende knudepunkter
 O: Hastighedsnedsættelse på - 20 km/t indenfor byzonen i Aalborg (gælder ikke motorveje)
For en detaljeret beskrivelse af indholdet i det enkelte initiativer henvises til Appendix A.
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Reduktionspotentialer i 2030 for Overflytningspakke 2
Nr.

Indsatsområde

4.2

A: Besluttede cykelstiprojekter
samt Plusbus etape 1
B: Ny el-færge Hals-Egense

Min. (CO2Middel (CO2Max (CO2reduktion)
reduktion)
reduktion)
-1.435
-1.381
-1.328

C: Plusbus 2

17

17

17

-64
1

122
6

307
11

1.537

3.074

4.612

676

2.029

3.382

5.789

7.719

9.649

25

74

235

1

2

4

1

2

3

188

305

423

659

1.976

3.294

128

385

641

D: Højere frekvens for buslinjer
F2: Udbygning af sammenhængende supercykelstinet
G2: Reducering af antal
kantstensparkeringspladser i hele
parkeringsanalyseområdet
H3: Betalingsparkering udvides til
at omfatte hele p-analyseområdet
+ takststigning
I2: Øget pris for beboerlicens
J: Max én p-licens pr. husstand
K: Mere cykelparkering
L: Aktiv transport til skole
M: Omprioritering af signalanlæg
for cykeltrafik
N: Knudepunkter
O: Hastighedsnedsættelse på - 20
km/t indenfor byzonen i Aalborg
Total for overflytningspakke 2

7.901

12.818

17.997

18.018

32.085

46.595

Overflytning 2 + 1.000.000 elbiler

36.658

49.755

63.264

Overflytning 2 + 1.500.000 elbiler

78.088

89.032

100.321

Tabel 4 Reduktionspotentiale i overflytningspakke 2 angivet i t CO2 / året. I totalberegningerne er interne synergier
initiativerne imellem indregnet.

I Overflytningspakke 2 er den positive synergieffekt af indsatserne relaterbar med effekten i
Overflytningspakke 1, men blot endnu mere udtalt. Dette skyldes, at mange af indsatserne er de
samme eller opjusteret i forhold til Overflytningspakke 1. F.eks. er området hvor
parkeringspladserne reduceres centralt i Aalborg større end i Overflytningspakke 1,
betalingsparkeringszone udvides samtidig med at taksten øges, og i stedet for et
sammenhængende cykelstinet, er det i Overflytningspakke 2 et sammenhængende net af
supercykelstier, der etableres.
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Foruden disse forhold, tilføjes også to nye indsatser i Overflytningspakke 2, der også virker positivt
i forhold til overflytning til cykel og kollektiv trafik: Signalerne i hele kommunen omprioriteres i
forhold til at skabe bedre fremkommelighed for cyklister og hastigheden på vejene reduceres med
20 km/t. Dette vil virke effektivt i forhold til ændring af folks transportvaner og har dermed en stor
positiv effekt på effekten af anlægget af cykelstier mv da transporttiden på cykel vil blive mere
konkurrencedygtig.
Status i Aalborg Kommune samt udvalgte erfaringer fra andre kommuner
I denne pakke findes hovedsageligt initiativer, som Aalborg Kommune selv vil kunne iværksætte,
ved politisk at beslutte initiativerne, samt at afsætte midler til implementering. Dog vil det kræve en
lovændring at kunne sænke hastighedsbegrænsningen på det overordnede vejnetvejene til 30
km/t, det er med gældende lovgivning kun muligt i boligområder. Dette initiativ ser vi implementeret
flere steder i EU for øjeblikket bl.a. Paris, Bilbao og Bruxelles. I Danmark giver en ny
bekendtgørelse mulighed for, at op til 15 kommuner kan deltage i en 3-årig forsøgsordning om
nedsættelse af hastighedsgrænsen til 40 km/t i tættere bebyggede områder. Her vil der altså være
behov for at skubbe på for en mere ambitiøs lovgivning for at kunne iværksætte dette initiativ.
I Odense Kommune havde de oprindelig, som en del af deres klimahandlingsplan, regnet på at
sænke hastigheden til 30 km/t. Men med den nye bekendtgørelse – er det i stedet denne, de har
sat fokus på. Odense Kommune vil, som en del af forsøgsordningen, omlægge trafikken som
pilotprojekt indenfor Ring 1 til maksimalt 40 km/t, den konkrete udformning af forsøget vil de
fastlægge i deres ansøgning.

4.3 Omstillingspakken 1
Denne pakke er målrettet initiativer, der skal fremme den teknologiske omstilling af bilparken til
fossilfrie drivmidler – dette gælder både personbiler samt gods og citylogistik. Omstillingspakke 1
indeholder mindre omfangsrige initiativer, der ikke påfører mange bilister større gener.
Konkret indeholder denne pakke, følgende initiativer (ud over Grundpakken):






I4: Differentieret pris for beboerlicens efter brændstof – gratis for elbiler / mellem 2.000 kr.
og 14.000 kr. for fossildrevne biler
P3: Skærpe miljøzonen samt udvide zonen til også at indeholde Vestbyen, Nørresundby og
Vejgaard
Q1: Omdannelse af eksisterende miljøzone til nulemissionszone.
R: Citylogistik - klimavarelevering for de kommunale vare- og lastbiler med en reduktion på
mellem 25 og 75 % af den kommunale varelevering
S: Alternative drivmidler i udbud - CO2 reduktion ved krav om emissionsfrie drivmidler i
flextrafikken
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Reduktionspotentialer i 2030 for Omstillingspakke 1
Nr.

Indsatsområde

4.3

A: Besluttede cykelstiprojekter
samt Plusbus etape 1
B: Ny el-færge Hals-Egense

Min. (CO2Middel (CO2Max (CO2reduktion)
reduktion)
reduktion)
-1.435
-1.381
-1.328
17
13

17
50

17
163

1.005

1.572

2.140

7.017

12.279

17.542

1.444

2.874

4.318

I4: Differentieret pris for
beboerlicens efter brændstof
P3: Skærpe miljøzonen samt
udvide zonen til også at indeholde
Vestbyen, Nørresundby og
Vejgaard
Q1: Omdannelse af eksisterende
miljøzone til nulemissionszone
R: Citylogistik - klimavarelevering
for de kommunale vare- og
lastbiler
1.407

1.642

1.876

S: Alternative drivmidler i udbud Flextrafikken
Total for omstillingspakke 1

10.800

19.464

28.141

Omstilling 1 + 1.000.000 elbiler

29.938

38.005

46.083

Omstilling 1 + 1.500.000 elbiler

72.472

79.213

85.964

Tabel 5 Reduktionspotentiale i omstillingspakke 1 angivet i t CO2 / året. I totalberegningerne er interne synergier
initiativerne imellem indregnet.

Antallet af indsatser i Omstillingspakke 1 er begrænset, hvormed effekten af deres indbyrdes
synergier også er forholdsvis afgrænset. Indførelsen af citylogistik er vurderet at have en positiv
indflydelse på miljø- og nulemissionszonerne, der også etableres i indsatspakken. Til gengæld
fjerner nulemissionszonen effekten af indsatsen med differentieret satser for beboerlicens
afhængig af brændstoftype, da zonen omfatter licensområdet og derved allerede har flyttet de
bilister, der ellers vil kører til og fra området i en benzin eller dieselbil.
Status i Aalborg Kommune samt udvalgte erfaringer fra andre kommuner
Lovgivningen for en skærpelse af miljøzonerne har været i høring og forventes endelig vedtaget i
folketinget til april. Aalborg Kommune forsøger at koordinere en skærpelse med de andre
miljøzonekommuner, så der er ens regler i alle zonerne. Beslutningen om en skærpelse af
miljøzonen forventes fremlagt politisk for By og Land Udvalget samt for Byrådet i foråret 2022 med
en forventet ikrafttrædelse 1/10 2023.
Aalborg Kommune har i dag den mindste miljøzone i Danmark med et areal på 3,8 km2. De
resterende miljøzoner i Danmark er ca. hhv. 6,8 km2 (Århus), 22 km2 (Odense) og 83 km2
(København/Frederiksberg).

16

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten har indgået Aftale om
Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling, som bl.a. har til hensigt at sikre hjemmel
til at give kommuner mulighed for at ansøge om at oprette nulemissionszoner. De endelige vilkår
samt mulige geografiske størrelser kendes endnu ikke, men nulemissionszoner indføres ved en
ændring af miljøbeskyttelsesloven. Vi forventer, at den nødvendige lovgivning kommer i høring i
foråret 2022.
I Odense er visionen for deres klimahandlingsplan, at Odense som by skal være klimaneutral
senest i 2030. Som en del af deres proces med at udarbejde en klimahandlingsplan, har de nedsat
”Task Force Klimaneutral 2030” bestående af en lang række fageksperter. Denne task force
anbefalede, at Odense reducerer CO2-udledningen med samlet 150.000 ton CO2 årligt på
transportområdet. Konkret anbefalede task forcen bl.a. at etablere nulemissionszoner senest i
2030. Som en del af forberedelserne til en ny grøn mobilitetsplan skal der derfor gennemføres
analyser af potentialet for bl.a. nulemissionszoner.

4.4 Omstillingspakken 2
Denne pakke er målrettet initiativer, der skal fremme den teknologiske omstilling af bilparken til
fossilfri drivmidler – dette gælder både personbiler samt gods og citylogistik. Omstillingspakke 2
rummer i højere grad initiativer, som medfører gener for bilisterne.
Konkret indeholder denne pakke, følgende initiativer (ud over Grundpakken):







I5: Beboerlicens - Udvidelse af licens-zonen til at omfatte flere områder i Aalborg bymidte
og differentieret pris for beboerlicens efter brændstof – gratis for elbiler / mellem 2.000 kr.
og 14.000 kr. for fossildrevne biler
P1: Udvide og skærpe miljøzonen - ulovligt for ældre dieselbiler at køre indenfor zonen,
zonen udvides til hele byzonen Aalborg/Nørresundby
Q2: Etablering af nulemissionszone i den eksisterende miljøzone samt i Vestbyen,
Nørresundby og Vejgaard
R: Citylogistik - klimavarelevering for de kommunale vare- og lastbiler med en reduktion på
mellem 25 og 75 % af den kommunale varelevering
S: Alternative drivmidler i udbud - CO2 reduktion ved krav om emissionsfrie drivmidler i
flextrafikken
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Reduktionspotentialer i 2030 for Omstillingspakke 2
Nr.

Indsatsområde

4.4

A: Besluttede cykelstiprojekter
samt Plusbus etape 1
B: Ny el-færge Hals-Egense

Min. (CO2Middel (CO2Max (CO2reduktion)
reduktion)
reduktion)
-1.435
-1.381
-1.328
17
50

17
194

17
627

6.332

7.861

9.390

17.542

22.103

26.664

1.444

2.874

4.318

I5: Beboerlicens - Udvidelse af
licens-zonen samt differentieret
pris for beboerlicens efter
brændstof
P1: Udvide og skærpe
miljøzonen
Q2: Etablering af nulemissionszone i den eksisterende
miljøzone samt i Vestbyen,
Nørresundby og Vejgaard
R: Citylogistik klimavarelevering for de
kommunale vare- og lastbiler
1.407

1.642

1.876

S: Alternative drivmidler i udbud
- Flextrafikken
Total for omstillingspakke 2

29.175

38.059

46.956

Omstilling 2 + 1.000.000 elbiler

47.046

55.317

63.600

Omstilling 2 + 1.500.000 elbiler

86.768

93.680

100.602

Tabel 6 Reduktionspotentiale i omstillingspakke 2 angivet i t CO2 / året. I totalberegningerne er interne synergier
initiativerne imellem indregnet.

Ligesom Overflytningspakke 2 minder om Overflytningspakke 1, så minder Omstillingspakke 2 og
dertilhørende synergieffekter også om Omstillingspakke 1, hvor effekten af synergierne blot er
forøget som følge af, at der i Omstillingspakke 2 er tale om større områder for både miljø- og
nulemissionszonerne.
Endnu engang bliver effekten af differentieret satser for beboerlicens afhængig af brændstoftype
neutraliseret ved at nulemissionszonen omfatter beboerlicenszonen – også selvom denne udvides.
Status i Aalborg Kommune samt udvalgte erfaringer fra andre kommuner
Her er de samme bindinger gældende, som vi så for hhv. skærpelse af miljøzonen samt oprettelse
af nulemissionszone i Omstillingspakke 1.

4.5 Kombinationspakken 1 "omstilling og overflytning”
Ofte vil der både være behov for at udbygge infrastrukturen, samt at lave restriktioner for
biltrafikken. Mens vi også kun kommer i mål ved både at lave initiativer for at overflytte biltrafikken
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til andre transportmidler, samtidig med at vi omstiller den resterende motordrevne mobilitet til
fossilfri drivmidler. Kombinationspakkerne indeholder derfor initiativer, som sigter mod både
omstilling og overflytning. Kombinationspakke 1 indeholder mindre omfangsrige initiativer, der ikke
påfører bilister større gener.
Konkret indeholder denne pakke, følgende initiativer (ud over Grundpakken):
 C: Opgradering af kollektiv transport – etablering af Plusbus 2
 F1: Udbygning af sammenhængende cykelstinet
 G1: Reducere antal kantstensparkeringspladser i det eksisterende regulerede område med
mellem 10 % og 50 % af kantstensparkeringspladserne
 H1: Betalingsparkering - Prisstigning på de eksisterende betalingsparkeringspladser i
Aalborg midtby på mellem 25% og 144%
 I1: Beboerlicens - "Udvidelse af licens-zonen til at omfatte flere områder i Aalborg bymidte
 P3: Skærpe miljøzonen samt udvide zonen til også at indeholde Vestbyen, Nørresundby og
Vejgaard
 S: Alternative drivmidler i udbud - CO2 reduktion ved krav om emissionsfrie drivmidler i
flextrafikken
 T: CO2 reduktion ved miljøoptimering af signalanlæggene i forhold til biltrafikken
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Reduktionspotentialer i 2030 for Kombinationspakke 1
Nr.

Indsatsområde

4.5

A: Besluttede cykelstiprojekter
samt Plusbus etape 1
B: Ny el-færge Hals-Egense

Min. (CO2Middel (CO2Max (CO2reduktion)
reduktion)
reduktion)
-1.435
-1.381
-1.328

C: Plusbus 2

17

17

17

-64
439

122
878

307
1.318

145

435

725

758

2.189

2.730

18

26

51

1.005

1.572

2.140

1.407

1.642

1.876

F1: Udbygning af
sammenhængende cykelstinet
G1: Reducere antal
kantstensparkeringspladser i det
eksisterende regulerede område
H1: Betalingsparkering Prisstigning på de eksisterende
betalingsparkeringspladser
I1: Beboerlicens - "Udvidelse af
licens-zonen til at omfatte flere
områder i Aalborg bymidte
P3: Skærpe miljøzonen samt
udvide zonen til også at indeholde
Vestbyen, Nørresundby og
Vejgaard
S: Alternative drivmidler i udbud Flextrafikken
877

1.754

2.631

T: CO2 reduktion ved miljøoptimering af signalanlæggene i
forhold til biltrafikken
Total for kombinationspakke 1

3.317

7.571

10.846

Kombination 1 + 1.000.000 elbiler

22.973

26.933

29.981

Kombination 1 + 1.500.000 elbiler

66.651

69.960

72.508

Tabel 7 Reduktionspotentiale i Kombinationspakke 1 angivet i t CO2 / året. I totalberegningerne er interne synergier
initiativerne imellem indregnet.

Kombinationspakke 1 minder til en vis grad om en forenklet udgave af Overflytningspakke 1, hvor
der også etableres miljøzone helt centralt i Aalborg og signalerne miljøoptimeres i forhold til
bilerne.
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I indsatspakken foregår der flere modsatrettede synergieffekter. F.eks. bevirker miljøoptimeringen
af signalanlæggene i kommunen ift. bilerne, at flere vil få gavn af at vælge bilen på deres tur,
hvilket dermed har en negativ indflydelse på effekten af indsatserne, der er målrettet forbedring af
den kollektive trafik og cykelfremme i kommunen. Til gengæld gør samme indsats, at effekterne af,
at reducere p-pladserne centralt i Aalborg og forøgelse af taksten på
betalingsparkeringspladserne, bliver større.
Status i Aalborg Kommune samt udvalgte erfaringer fra andre kommuner
Aalborg kommune foretog i 2017 en gennemgang af alle signalanlæg (afrapporteret i 2018).
Signalgennemgangen resulterede i et katalog med ca. 100 løsningsforslag, der blev vurderet som
umiddelbart egnede til gennemførelse. Herudover indgår yderligere ca. 150 tiltag, hvoraf en del
foreslås undersøgt yderligere eller gennemført på grundlag af en prioritering. Ca. 25 forslag er
efterfølgende gennemført helt eller delvist. Som resultat af en 8-årig kontrakt med Swarco om
”Drift, vedligehold og levering af trafiksignaler” er der udskiftet 80 gamle styreapparater til nye ITC3 styreapparater i løbet af de 4 første år af kontrakten. I forbindelse med udskiftningen blev der
foretaget en signalteknisk gennemgang og optimering af ca. 65 anlæg. En del af de ovennævnte
forslag er implementeret herunder.

4.6 Kombinationspakken 2 ”omstilling overflytning og restriktioner- moderat”
Som tidligere nævnt vil der ofte både være behov for at udbygge infrastrukturen, samt at lave
restriktioner for biltrafikken. Kombinationspakke 2 indeholder derfor initiativer, som sigter mod både
omstilling og overflytning, her i et omfang, der påfører bilisterne nogen grad af større gener.
Konkret indeholder denne pakke følgende initiativer (ud over Grundpakken):
 C: Opgradering af kollektiv transport – etablering af Plusbus 2
 F2: Udbygning af sammenhængende supercykelstinet, der forbinder oplandsbyerne med
Aalborg by
 G2: Reducering af antal kantstensparkeringspladser i hele parkeringsanalyseområdet
 H2: Betalingsparkering - udvides til at omfatte hele parkeringsanalyseområdet i Aalborg.
Taksten holdes på samme niveau som i dag.
 I2: Øget pris for beboerlicens – mellem 2.000 kr. og 14.000 kr. for elbiler / mellem 3.000 kr.
og 20.000 kr. for fossildrevne biler
 J: Max én p-licens pr. husstand
 K: Mere cykelparkering – mellem 1.000 og 2.000 stk. nye cykelparkeringspladser i
bymidten
 N: Knudepunkter - Etablering af 7 Park&Ride knudepunkter med varierende antal
parkeringspladser - samt udbygning af to eksisterende knudepunkter
 P2: Skærpe miljøzonen samt udvidelse til de ydre færdselsårer
 Q1: Omdannelse af eksisterende miljøzone til nulemissionszone.
 R: Citylogistik - klimavarelevering for de kommunale vare- og lastbiler med en reduktion på
mellem 25 og 75 % af den kommunale varelevering
 S: Alternative drivmidler i udbud - CO2 reduktion ved krav om emissionsfrie drivmidler i
flextrafikken
 T: CO2 reduktion ved miljøoptimering af signalanlæggene i forhold til biltrafikken
For en detaljeret beskrivelse af indholdet i det enkelte initiativer henvises til Appendix A.
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Reduktionspotentialer i 2030 for Kombinationspakke 2
Nr.

Indsatsområde

4.6

A: Besluttede cykelstiprojekter
samt Plusbus etape 1
B: Ny el-færge Hals-Egense
C: Plusbus 2

Min. (CO2Middel (CO2Max (CO2reduktion)
reduktion)
reduktion)
-1.435
-1.381
-1.328

F2: Udbygning af sammenhængende supercykelstinet
G2: Reducering af antal
kantstensparkeringspladser i hele
parkeringsanalyseområdet
H2: Betalingsparkering - udvides
til at omfatte hele parkeringsanalyseområdet i Aalborg.
I2: Øget pris for beboerlicens
J: Max én p-licens pr. husstand
K: Mere cykelparkering
N: Knudepunkter
P2: Skærpe miljøzonen samt
udvidelse til de ydre færdselsårer
Q1: Omdannelse af eksisterende
miljøzone til nulemissionszone
R: Citylogistik - klimavarelevering
for de kommunale vare- og
lastbiler
S: Alternative drivmidler i udbud Flextrafikken
T: CO2 reduktion ved miljøoptimering af signalanlæggene i
forhold til biltrafikken
Total for kombinationspakke 2
Kombination 2 + 1.000.000 elbiler
Kombination 2 + 1.500.000 elbiler

17

17

17

-64
1.537

122
3.074

307
4.612

676

2.029

3.382

155

311

466

25
1
1
128
2.096

74
2
2
385
3.232

235
4
3
641
4.367

7.017

12.279

17.542

1.444

2.874

4.318

1.407

1.642

1.876

877

1.754

2.631

13.468
32.423
74.548

24.834
43.004
83.391

36.242
53.626
92.267

Tabel 8 Reduktionspotentiale i Kombinationspakke 2 angivet i t CO2 / året. I totalberegningerne er interne synergier
initiativerne imellem indregnet.

I Kombinationspakke 2 er der skruet op for omfanget af indsatser ift. Kombinationspakke 1. Hvilket
overordnet betyder flere positive synergieffekter. F.eks. bliver den negative effekt, som indsatsen
om miljøoptimeringen af signalanlæggene ift. bilerne, har på overflytningen til kollektiv trafik og
cykeltrafik opvejet og overgået af den positive synergieffekt, som især indførelsen af udvidet
miljøzone samt etablering af en nulemissionszone centralt i Aalborg skaber.
Til gengæld gør selvsamme nulemissionszone, at effekterne af indsatserne om reducering af
parkeringspladser og etablering af betalingsparkering i et udvidet område i Aalborg, stort set bliver
elimineret, da nulemissionszonen omfatter store dele af de parkeringsområder, der er omfattet af
indsatserne.
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4.7 Kombinationspakke 3 ”omstilling overflytning og restriktioner- ambitiøs”
Vi kommer kun i mål med en omfattende drivhusgasreduktion fra transportsektoren ved både at
lave initiativer for at overflytte biltrafikken til andre transportmidler, samtidig med at vi omstiller den
resterende motordrevne mobilitet til fossilfri drivmidler. Kombinationspakke 3 indeholder en
sammensætning, som er ambitiøs, men som også påfører bilisterne større gener.
Konkret indeholder denne pakke følgende initiativer (ud over Grundpakken):
 C: Opgradering af kollektiv transport – etablering af Plusbus 2
 D:Højere frekvens for buslinje 1, 12 og 17
 F2: Udbygning af sammenhængende supercykelstinet, der forbinder oplandsbyerne med
Aalborg by
 G2: Reducering af antal kantstensparkeringspladser i hele parkeringsanalyseområdet
 H3: Betalingsparkering udvides til at omfatte hele p-analyseområdet - alle p-pladser
(kantsten-parkeringsbås, kantsten-parkeringsbane, p-plads-konstruktion og p-plads-terræn)
omdannes til betalingsparkeringspladser - Taksten øges med 143 %.
 I3: Øget pris for beboerlicens og udvidelse af licenszonen
 J: Max én p-licens pr. husstand
 K: Mere cykelparkering – mellem 1.000 og 2.000 stk. nye cykelparkeringspladser i
bymidten
 L: Aktiv transport til skole – i et spænd mellem 65% og 75 % af skolebørn benytter sig af
cykel/gang til skole
 M: Omprioritering af signalanlæg for cykeltrafik - Ventetid for alle cyklister i kryds reduceres
med mellem 10% og 50%
 N: Knudepunkter - Etablering af 7 Park&Ride knudepunkter med varierende antal
parkeringspladser - samt udbygning af to eksisterende knudepunkter
 O: Hastighedsnedsættelse på - 20 km/t indenfor byzonen i Aalborg (gælder ikke motorveje)
 P1: Udvide og skærpe miljøzonen - ulovligt for ældre dieselbiler at køre indenfor zonen,
zonen udvides til hele byzonen Aalborg/Nørresundby
 Q2: Etablering af nulemissionszone i den eksisterende miljøzone samt i Vestbyen,
Nørresundby og Vejgaard
 R: Citylogistik - klimavarelevering for de kommunale vare- og lastbiler med en reduktion på
mellem 25 og 75 % af den kommunale varelevering
 S: Alternative drivmidler i udbud - CO2 reduktion ved krav om emissionsfrie drivmidler i
flextrafikken
For en detaljeret beskrivelse af indholdet i det enkelte initiativer henvises til Appendix A.
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Reduktionspotentialer i 2030 for Kombinationspakke 3
Nr.

Indsatsområde

4.7

A: Besluttede cykelstiprojekter
samt Plusbus etape 1
B: Ny el-færge Hals-Egense

Min. (CO2Middel (CO2Max (CO2reduktion)
reduktion)
reduktion)
-1.435
-1.381
-1.328

C: Plusbus 2

17

17

17

-64
1

122
6

307
11

1.537

3.074

4.612

676

2.029

3.382

5.789

7.719

9.649

96

287

905

1

2

4

1

2

3

188

305

423

659

1.976

3.294

128

385

641

7.901

12.818

17.997

6.332

7.861

9.390

17.542

22.103

26.664

1.444

2.874

4.318

1.407

1.642

1.876

44.029

65.138

86.724

60.875

80.528

100.624

D: Højere frekvens for buslinjer
F2: Udbygning af sammenhængende supercykelstinet
G2: Reducering af antal
kantstensparkeringspladser i hele
parkeringsanalyseområdet
H3: Betalingsparkering udvides til
at omfatte hele p-analyseområdet
+ takststigning
I3: Øget pris for beboerlicens og
udvidelse af licenszonen
J: Max én p-licens pr. husstand
K: Mere cykelparkering
L: Aktiv transport til skole
M: Omprioritering af signalanlæg
for cykeltrafik
N: Knudepunkter
O: Hastighedsnedsættelse på - 20
km/t indenfor byzonen i Aalborg
P1: Udvide og skærpe miljøzonen
til hele byzonen Aalborg /
Nørresundby
Q2: Etablering af nulemissionszone i den eksisterende miljøzone
samt i Vestbyen, Nørresundby og
Vejgaard
R: Citylogistik - klimavarelevering
for de kommunale vare- og
lastbiler
S: Alternative drivmidler i udbud Flextrafikken
Total for Kombinationspakke 3
Kombination + 1.000.000 elbiler
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Nr.

Indsatsområde
Kombination 3 + 1.500.000 elbiler

Min. (CO2Middel (CO2Max (CO2reduktion)
reduktion)
reduktion)
98.324
114.748
131.541

Tabel 9 Reduktionspotentiale i overflytningspakke 2 angivet i t CO2 / året. I totalberegningerne er interne synergier
initiativerne imellem indregnet.

For Kombinationspakke 3 er der overordnet store positive synergieffekter for indsatserne, der
relaterer sig til overflytning til kollektiv trafik og cykeltrafik. Dette skyldes især, at der i pakken
opereres med mange indsatser, der dels gavner disse transportformer (etablering af Plusbus 2,
udbygning af et sammenhængende supercykelstinet, mere cykelparkering, prioritering af
signalanlæg i forhold til cyklister fremkommelighed mm.) og gør det mere besværligt at besværligt,
at benytte bilen som transportform (stor miljøzone, udvidet nulemissionszone, lavere hastighed på
vejene mm.).
Som i Kombinationspakke 2 gør den udvidede nulemissionszone, at effekterne af indsatserne, der
relaterer sig til reduktion af parkeringspladser, udvidet betalingsområde og takststigning samt
beboerlicens-indsatserne bliver kraftigt reduceret, da effekten allerede er medtaget i
nulemissionszonen, hvorved de samme biler og den samme udledt CO2 ikke kan overflyttes flere
gange. Ligesom det antages, at elbiler ikke udleder noget CO2 i 2030.

4.8 Elbiler
Forskellige el-bilsscenarier er medtaget i alle beregningerne på baggrund af klimarådets
anbefalinger om mindst en million elbiler i 2030 - og allerhelst 1,5 million elbiler svarende til en
andel af elbiler på hhv. 31% og 46%. Dette er for at se på synergierne mellem de forskellige
scenarier og en øget elbil-andel.
El-bilsscenarie
1.000.000 elbiler (30,7 % af bilparken)
1.500.000 elbiler (46 % af bilparken)

CO2-reduktion
19.884
64.070

Tabel 10 Reduktionspotentiale for elbilsscenarier angivet i t CO2 / året. I beregningerne er det forudsat at al
energiforbrug til elbiler i 2030 er fra vedvarende energi, dvs. at elbiler ikke udleder CO2.

Status i Aalborg Kommune samt udvalgte erfaringer fra andre kommuner
Dette er et initiativ, som Aalborg kommune ikke har store muligheder for at påvirke ud over de
initiativer, der er præsenteret i omstillingspakkerne, og dermed medregnet der. I stedet er det i høj
grad afhængig af nationale indsatser, som afgiftsstrukturer, udrulningstakt af ladeinfrastrukturer
langs statsvejnettet i hele landet, oprettelse og udmøntning af puljer til ladestandere på både
offentlige arealer samt på private arealer til boligforeninger, virksomheder mv. Aalborg kommune
har naturligvis også et ansvar for at sikre ladeinfrastruktur inden for kommunen, og dette ansvar
adresseres i en politik og handlingsplan for ladeinfrastruktur til el-biler, som forventes vedtaget
politisk i marts 2022, og som derefter udmøntes i udbud af rettigheder til at opstille ladestandere på
udpegede lokaliteter.
Selvom el-biler er et uhyre vigtigt element ift. at mindske transportsektorens drivhusgasudledning,
har løsningen, som det vil blive gennemgået i det efterfølgende afsnit også en række store
konsekvenser for de øvrige lokalpolitiske målsætninger. Dette skyldes hovedsageligt at ifm.
omstillingen til el-biler forventes bilparken at vokse fra 2,72 mio. biler i 2021 til 3,26 mio. biler i
2030 jf. Energistyrelsens klimastatus- og fremskrivning fra 2021. Samtidig med at der kan være en
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forventning om, at antallet af kørte kilometer vil vokse, da de nu opfattes som ”grønne”
transporterede kilometer. Dette kan lægge et massivt pres på vores eksisterende infrastruktur
både ift. trængsel samt opbevaring af alle bilerne (parkering) og skabe sundhedsudfordringer ved
øget bilbrug og mindre aktiv mobilitet. Endelig bruges der en stor mængde ressourcer til
produktionen af de mange nye el-biler – både energi, men også en række ikke fornybare metaller.

Sideeffekter af klimatiltag
I dette afsnit beskrives udvalgte afledte effekter af klimatiltag inden for transport med fokus på om
de enkelte indsatser underbygger Aalborg Kommunes Verdensmålsstrategi.
Verdensmålsstrategien er bygget op om fire søjler, og omhandler foruden klima fastsættelse af mål
for reduceret ressourceforbrug, øget biodiversitet og reduceret ulighed. I tillæg hertil vurderes det
om tiltaget giver anledning til en afledt ændring i drivhusgasudledningen uden for kommunens
geografi (indirekte klimaeffekt) samt om indsatsen har afledte effekter på det lokale miljø og
kommunens erhvervsliv. Argumentet for kategoriseringerne findes for hver indsats under tabellen.
Stor positiv effekt
Mindre positiv effekt
Ingen eller ubetydelig effekt
Negativ effekt
Nr.

Indsats

A

Besluttede
cykelsti-projekter

A

Plusbus 1

B

El-færge Hals –
Egense

C

Opgradering af
kollektiv transport

D

Højere frekvens
for buslinje

F1

Udbygning af
sammenhængende
cykelstinet

F2

Udbygning af
sammenhængende
supercykelstinet

G1

Reducere antal
kantstens-

Indirekte
klimaeffe
kt

Ressourc
er
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Biodiversi
tet

Ulighed

Sundhed

Erhvervsudvikling

Nr.

Indsats

Indirekte
klimaeffe
kt

Ressourc
er

parkeringspladser
G2

Reducering af
antal
kantstensparkerin
gspladser i hele
parkeringsanalyse
området

H1

Betalingsparkerin
g - Prisstigning på
de eksisterende
betalingsparkering
spladser

H2

Betalingsparkerin
g - udvides til at
omfatte hele
parkeringsanalyseområdet i
Aalborg

H3

Betalingsparkerin
g udvides til at
omfatte hele panalyseområdet +
takststigning

I1

Beboerlicens "Udvidelse af
licens-zonen til at
omfatte flere
områder i Aalborg
bymidte

I2

Øget pris for
beboerlicens

I3

Øget pris for
beboerlicens og
udvidelse af
licenszonen

I4

Differentieret pris
for beboerlicens
efter brændstof
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Biodiversi
tet

Ulighed

Sundhed

Erhvervsudvikling

Nr.

Indsats

I5

Beboerlicens Udvidelse af
licens-zonen samt
differentieret pris
for beboerlicens
efter brændstof

J

Max én p-licens
pr. husstand

K

Mere
cykelparkering

L

Aktiv transport til
skole

M

Omprioritering af
signalanlæg for
cykeltrafik

N

Knudepunkter

O

Hastighedsnedsæ
ttelse på - 20 km/t
indenfor byzonen i
Aalborg

P1

Udvide og skærpe
miljøzonen til hele
byzonen Aalborg /
Nørresundby

P2

Skærpe
miljøzonen samt
udvidelse til de
ydre færdselsårer

P3

Skærpe
miljøzonen samt
udvide zonen til
også at indeholde
Vestbyen,
Nørresundby og
Vejgaard

Q1

Omdannelse af
eksisterende
miljøzone til
nulemissionszone

Indirekte
klimaeffe
kt

Ressourc
er
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Biodiversi
tet

Ulighed

Sundhed

Erhvervsudvikling

Nr.

Indsats

Q2

Etablering af
nulemissionszone i den
eksisterende
miljøzone samt i
Vestbyen,
Nørresundby og
Vejgaard

R

Citylogistik klimavarelevering
for de kommunale
vare- og lastbiler

S

Alternative
drivmidler i udbud
- Flextrafikken

T

CO2 reduktion
ved miljøoptimering af
signalanlæggene i
forhold til
biltrafikken

Indirekte
klimaeffe
kt

Ressourc
er

Biodiversi
tet

Ulighed

Sundhed

Erhvervsudvikling

5.8 Elbiler
A: Cykelstiprojekter
Cykelstiprojekterne kan have en mindre positiv effekt for de indirekte klimaeffekter og uligheden
ved dels, at der potentielt kan være flere fra nabokommunerne, der kan finde det attraktivt at cykle,
og dels ved at det kan skabe en bedre (cykel)mobilitet for de personer, der ikke har adgang til en
bil. Dernæst forventes det at have en stor påvirkning på sundheden, ved at gøre det mere attraktivt
at cykle, som er en aktiv mobilitetsform. Endelig kan der være en mindre negativ effekt ved
tilvejebringelsen af de ressourcer, der skal anvendes til anlæggelsen af cykelstierne.
A: Plusbus 1
Plusbus 1 forventes at have en positiv effekt på uligheden, da den vil skabe en bedre forbindelse
på tværs af byen, for de der ikke har adgang til en bil. Den har også en stor positiv betydning for
erhvervsudviklingen, da der har været en stor investeringsinteresse langs hele traceet. Som med
cykelstierne har Plusbus en negativ effekt for ressourcer, da der anvendes en stor mængde
ressourcer til anlæggelsen af traceet.
B: El-færge Hals - Egense
El-færgen har hovedsageligt en effekt på drivhusgasudledningen. Der kan være minimale negative
påvirkninger ved det ressourceforbrug, der skal til for at bygge og etablere færgen, og der kan
være en minimal positiv effekt for erhvervsudviklingen, ved at bidrage til en større
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passagerkapacitet, som specielt kan være en udfordring i turistsæsonen. Endelig forventes den at
have en mindre positiv effekt for sundheden, ved at den skaber en mindre luftforurening i
nærmiljøet omkring færgen.
C: Opgradering af kollektiv transport
Etableringen af Plusbus 2 forventes, ligesom Plusbus 1, at have en positiv effekt på uligheden, da
den vil skabe en bedre forbindelse på tværs af byen, for de der ikke har adgang til en bil. Den
forventes også at have en positiv betydning for erhvervsudviklingen, da der kan forventes en
investeringsinteresse langs traceet. Som med de øvrige anlægsprojekter har Plusbus en negativ
effekt for ressourcerne, da der anvendes en stor mængde ressourcer til anlæggelsen af traceet.
Hvis brugerne kombinerer brugen af Plusbus med cykel eller gang (som det forventes) kan det
have en positiv effekt på sundheden.
D: Højere frekvens for buslinjer
Dette initiativ vil gøre den kollektive trafik mere attraktiv, hvilket, hvis det kan tiltrække bilister vil
kunne gøre brugen af vejene mindre, og dermed forsinke eller forhindre udvidelse af vejene. Det vil
ligeledes forbedre mobiliteten for dem der ikke har adgang til bil. Og som med Plusbus 2 kan det
have en positiv effekt på sundheden, hvis brugerne kombinerer brugen af busserne med cykel eller
gang.
F1: Udbygning af sammenhængende cykelstinet samt F2: Udbygning af sammenhængende
supercykelstinet
Disse initiativer kan have en positiv effekt for omegnskommunerne, da dele af det opgraderede
rutenet skaber bedre forbindelser ud af Aalborg Kommune til nabokommunerne i Vesthimmerland,
Mariagerfjord, Rebild, Brønderslev og Jammerbugt. Som med de andre anlægsprojekter kræver
det øget brug af ressourcer at anlægge forbindelserne. Det kan skabe en bedre (cykel)mobilitet for
de personer, der ikke har adgang til en bil, og endelig forventes det at have en stor påvirkning på
sundheden, ved at gøre det mere attraktivt at cykle.
G1: Reducere antal kantstens-parkerings-pladser samt G2: Reducering af antal
kantstensparkeringspladser i hele parkeringsanalyseområdet
At reducere antallet af parkeringspladser i Aalborg kan have en positiv CO2 effekt for
omegnskommunerne, da de der dagligt pendler ind til Aalborg, muligvis finder det mere attraktivt at
benytte et andet transportmiddel helt fra hjemmeadressen. Afhængig af, hvad det frigjorte areal
bruges til, kan det have en positiv effekt for biodiversiteten, hvis det begrønnes. Samtidig kan det
have den konsekvens at flere beboere skal finde parkeringspladser i byens p-huse, hvilket kan
have en påvirke den sociale ulighed.
H1: Betalingsparkering - Prisstigning på de eksisterende betalingsparkeringspladser, H2:
Betalings-parkering samt H3: Betalingsparkering udvides til at omfatte hele panalyseområdet + takststigning
På samme måde som et mindre antal parkeringspladser i midtbyen, kan et udvidet areal for
betalingsparkering samt prisstigning muligvis have en positiv CO2 effekt for omegnskommunerne,
da de der dagligt pendler ind til Aalborg, muligvis finder det mere attraktivt at benytte et andet
transportmiddel helt fra hjemmeadressen. For de mindre ressourcestærke vil et øget areal for
betalingsparkering ramme hårdere økonomisk, hvilket kan have en mindre påvirkning på
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uligheden. Desto flere parkeringsindsatser der kombineres, desto større er de positive CO2
effekter for omegnskommunerne, men også de negative sociale konsekvenser.
I1: Beboerlicens - "Udvidelse af licens-zonen til at omfatte flere områder i Aalborg bymidte,
I2: Øget pris for beboerlicens, I3: Øget pris for beboerlicens og udvidelse af licenszonen, I4:
Differentieret pris for beboerlicens efter brændstof samt I5: Beboerlicens - Udvidelse af
licens-zonen samt differentieret pris for beboerlicens efter brændstof
En udvidelse af p-licenszone, vil som de yderligere parkeringsinitiativer kunne have en positiv CO2
effekt for omegnskommunerne, da de der dagligt pendler ind til Aalborg, muligvis finder det mere
attraktivt at benytte et andet transportmiddel helt fra hjemmeadressen. Dette initiativ påvirker
hovedsageligt gæster og indpendlere i byen, og kan derfor muligvis have en negativ påvirkning på
erhvervsudviklingen i midtbyen. En øget pris for beboerlicensen rammer i stedet beboerne, hvor de
kan finde det mindre attraktivt at eje en bil i det centrale Aalborg. Dette kan muligvis frigøre nogle
arealer i midtbyen, og skabe en forøget sundhed, da eksempelvis cyklen kan blive et mere
attraktivt alternativ. På den anden side kan det også skabe større social ulighed, da prisstigningen
kan ramme skævt afhængig af indkomstgrundlag. Effekterne forstærker hinanden, når zonen
udvides parallelt med prisstigningen.
J: Max én p-licens pr. husstand
På samme måde som forøget pris for p-licens kan max én p-licens pr. husstand gøre det mindre
attraktivt for beboerne at eje flere biler i det centrale Aalborg. Dette kan muligvis frigive nogle
arealer i midtbyen, og skabe en forøget sundhed, da eksempelvis cyklen kan blive et mere
attraktivt alternativ. På den anden side kan det også skabe større social ulighed, da det så vil være
nødvendigt for beboere med flere biler at skulle finde alternativer, som nok vil være
betalingsparkering.
K: Mere cykelparkering
Dette initiativ vil hovedsageligt have en positiv sideeffekt for sundheden, da det vil kunne gøre det
mere attraktivt at benytte sin cykel til Aalborg midtby.
L: Aktiv transport til skole
Dette initiativ vil hovedsageligt have en positiv sideeffekt for sundheden både på kort og lang sigt.
Ved at flere børn bevæger sig aktivt til skole, er det en vane der etableres tidligt, og som
forhåbentligt vil følge dem resten af deres liv.
M: Omprioritering af signalanlæg for cykeltrafik
Dette initiativ vil i hele Aalborg opprioritere cykler over biler i signalanlæg. Dette kan have store
effekter på sundheden, da cyklen på denne måde vil blive et langt mere konkurrencedygtigt
alternativ. Det kan også have en positiv CO2-effekt for omegnskommunerne, at cyklen bliver mere
attraktiv i Aalborg, samt at bilernes fremkommelighed sænkes – dette kan gøre det mere attraktivt
for dem, der bor i omegnskommunerne, at vælge et andet transportmiddel end bilen, allerede fra
deres bolig, hvis de pendler ind til Aalborg, her har elcyklen også et potentiale ift. de længere
afstande.
N: Knudepunkter
Dette kan højne potentialet for samkørsel fra hjemmeadresserne og dermed have en positiv effekt
for omegnskommunerne. På samme måde kan det højne mobiliteten for de, der ikke selv har
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adgang til biler. Hvis parker og rejs kombineres med cykel, hvor eksempelvis indpendlere parkerer
deres bil i kanten af byen og cykler resten af vejen, kan det have en positiv effekt for sundheden.
O: Hastighedsnedsættelse på -20 km/t indenfor byzonen i Aalborg
Dette initiativ vil gøre cyklen og den kollektive trafik mere attraktiv i konkurrenceforholdet til bilen.
Dette kan have store effekter på sundheden. Det kan også have en positiv CO2-effekt for
omegnskommunerne, at cyklen og den kollektive trafik bliver mere attraktiv i Aalborg by, samt at
bilernes hastighed sænkes – dette kan gøre det mere attraktivt for dem, der bor i
omegnskommunerne, at vælge et andet transportmiddel end bilen, allerede fra deres bolig, hvis de
pendler ind til Aalborg.
P1: Udvide og skærpe miljøzonen til hele byzonen Aalborg / Nørresundby, P2: Skærpe
miljøzonen samt udvidelse til de ydre færdselsårer samt P3: Skærpe miljøzonen samt
udvide zonen til også at indeholde Vestbyen, Nørresundby og Vejgaard
At skærpe miljøzonen til også at indeholde gamle dieselbiler har betydning for alle der kommer ind
til Aalborg og kan derfor have en betydning også for omegnskommunerne. Effekten afhænger af
zonens størrelse, jo større zone jo større effekt. Det vil dog også kunne give øget ulighed, da det
for nogle befolkningsgrupper vil være mere omkostningstungt at skulle skifte deres gamle bil ud
med en nyere model. Endelig kan det give en forøget sundhed, ved at bidrage til et bedre luftmiljø i
Aalborg.
Q1: Omdannelse af eksisterende miljøzone til nulemissionszone samt Q2: Etablering af
nulemissions-zone i den eksisterende miljøzone samt i Vestbyen, Nørresundby og Vejgaard
Dette initiativ indeholder de samme sideeffekter som skærpelse af miljøzonen – blot i en endnu
højere grad, da udskiftningen her ikke blot vil være til en nyere bil, men en emissionsfri bil. Igen
afhænger effekten af størrelsen på zonen.
R: Citylogistik - klimavarelevering for de kommunale vare- og lastbiler
Ved at Aalborg Kommune går forrest og får leveret varer ved emissionsfrie køretøjer skubber det
generelt på omstillingen af varebiler og lastbiler, som også kan få betydning for den generelle
varelevering i byen, samt i omegnskommunerne. Det har også betydning for sundheden, da det
kan forbedre luftkvaliteten i byen.
S: Alternative drivmidler i udbud – Flextrafikken
Dette initiativ har de samme effekter som ved klimavarelevering, hvor Aalborg Kommune går
forrest, og med en effekt, der kan påvirke den øvrige taxikørsel og flextrafik i omegnskommunerne.
T: CO2 reduktion ved miljø-optimering af signalanlæggene i forhold til biltrafikken
Dette initiativ skal få trafikken til at glide bedre igennem signalanlæggene, så der er mindre CO2udledning fra nedbremsninger og accelerationer. Det kan muligvis gøre det mere attraktivt at køre i
bil, men det er ikke vurderet som en tilstrækkelig stor sideeffekt til at den er markeret i tabellen.
5.8 Elbiler
Effekten af en hurtigere omstilling til el-biler er medtaget i notatet, på trods af at det ikke er et
område, Aalborg Kommune har de store muligheder for at påvirke. Det kan godt virke som et quick
fix at sætte sin lid til at udskiftningen går hurtigere end forventet, men el-bilerne har også en flere
negative konsekvenser. Med omstillingen til el-biler forventes bilparken at vokse fra 2,72 mio. biler i
2021 til 3,26 mio. biler i 2030 jf. Energistyrelsens klimastatus- og fremskrivning fra 2021. Samtidig
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med at der kan være en forventning om at antallet af kørte kilometer vil vokse, da de nu opfattes
som ”grønne” transporterede kilometer. Dette kan lægge et massivt pres på vores eksisterende
infrastruktur både ift. trængsel samt opbevaring af alle bilerne (parkering), trafiksikkerhed og
dermed skabe behov for infrastrukturudvidelse, som kræver flere ressourcer og tager arealer fra
eksempelvis biodiversiteten. I scope 3 bruges der ligeledes en stor mængde ressourcer til
produktionen af de mange nye el-biler set i et livscyklusperspektiv – både energi, men også en
række ikke fornybare metaller. På trods af at luftkvaliteten forbedres i byerne, hvilket naturligvis er
positivt for sundheden, vurderes sundhedseffekten at være negativ, da øget bilbrug skaber mere
inaktiv mobilitet.
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Appendix A –
beskrivelse samt forudsætninger for
beregninger af de enkelte initiativer
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INDSATS A – Besluttede projekter
Beskrivelse
Denne Indsats indeholder de anlægsprojekter der allerede er besluttet, dvs. de, der er udført siden
2018 som er basisåret for beregningerne, de der er under udførelse, eller de der er planlagt frem
mod 2023. Der er her tale om anlægsprojekter som forventes at give et positivt bidrag i forhold til at
fremme anvendelsen af bæredygtige og aktive transportformer.
Indsatsen omfatter således:



allerede besluttede og planlagte cykelstiprojekter i Aalborg Kommune fra 2018 og frem til
og med 2023,
etablering af Plusbus etape 1.

Figur 5 Oversigt over gennemførte og planlagte cykelforbindelser i perioden 2018-2023 (markeret med grøn) Lilla
markerer kommunegrænser.

Spænd for indsatsens effekt



Min: Stigning på 10% nye cyklister på cykelstierne
Max: Stigning på 30% nye cyklister på cykelstierne

Forudsætninger




Tal for plusbus er baseret på VVM for Letbane i Aalborg
Besparet CO2 fra reduktion i antal bilture pr. døgn som følge af flere cykelstier
Der tages udgangspunkt i de seneste tællinger af cykeltrafikken på de pågældende
strækninger (enkelte er adskillige år gamle). Strækninger hvor der ikke fremgår tællinger i
Mastra er mængderne skønnet.
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INDSATS B – Indkøb af elfærge
Beskrivelse
Denne Indsats indeholder omstilling af færgedriften mellem Hals og Egense. Der indkøbes en ny
fuld-elektrisk elfærge, til at betjene ruten. Den nye elfærge skal erstatte de 2 eksisterende
dieselfærger, hvilket i sammenligning med en tilsvarende ny dieselfærge, vil resultere i en
reduktion af SOx med 75,5%, NOx med 83,2%, partikler med 99,3% og CO2 emissioner med
89,8%. Med tiden vil der ske en 100% CO2 reduktion i takt med, at andelen af vedvarende energi i
elnettet kommer til at udgøre hele elproduktionen.

Figur 6 Der transporteres årligt mellem 320.000 og 370.000 passagerer med overfarten og der er i gennemsnit 140
overfarter pr. dag.

Spænd for indsatsens effekt
- ikke relevant

Forudsætninger
Beregningerne er baseret på nøgletal fra notat om 'Ny fuld-elektrisk Hals-Egense færge', Pulje til
grøn omstilling af indenrigsfærger, Trafikstyrelsen
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INDSATS C – Opgradering af kollektiv transport
Beskrivelse
Denne indsats indeholder etablering af etape 2 af plusbus i Aalborg. Plusbus 2 projektet omfatter
etablering af BRT-forbindelse på tværs af plusbus 1. Udgangspunktet er omdannelse af den nordsydgående bybuslinje 1.

Figur 7 Korridoren for Plusbus 2

Spænd for indsatsens effekt
Ikke relevant

Forudsætninger
Baserer sig på 'Plusbus 2 - Forudsætninger for plusbus 2', Teknik, trafik og økonomi, Aalborg
Kommune.
Besparet CO2 fra reduktion i antal bilture pr. døgn og ekstra udledt CO2 fra omvejskørsel.
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INDSATS D – Højere frekvens for enkelte buslinjer
Beskrivelse
Denne Indsats indeholder en øget frekvens på udvalgte buslinjer. En udvidelse af driftsomfanget er
et effektivt middel til at tiltrække nye passagerer. Det er veldokumenteret i både danske og
udenlandske cases. Kunder værdsætter høj frekvens. Det reducerer ventetiden, hvis man kommer
til stoppestedet uden at have tjekket køreplanen.
Der beregnet øget frekvens på følgende ruter:




Linje 1: Nørre Uttrup Torv – City Syd (fra 7,5 til 5 minutters drift i myldretiden (07-09 +
13.30-18))
Linje 17 (fra 10 til 7,5 minutters drift i myldretiden (07-09 + 13.30-18))
Linje 12: Lindholm St. – AAU Busterminal (fra 10 til 7,5 minutters drift i myldretiden (07-09
+ 13.30-18)).

Figur 8 Der er beregnet en øget frekvens på følgende buslinjer linje 1, 17 og 12

Spænd for indsatsens effekt
- ikke relevant

Forudsætninger




Antaget at trafikmodel resultaterne for ændring af frekvens på busafgangene i København
kan overføres til Aalborg by. Usikkert da det kollektive trafiknet i København er mere
veludbygget (metro og S-tog) mm.
Antagelse om lineær sammenhæng ml. ændringerne i busfrekvens og tilsvarende ændring i
trafikarbejde
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INDSATS F – Udbygning af sammenhængende cykelstinet
Beskrivelse
Denne Indsats indeholder udbygningen af et højklasset sammenhængende net af
cykelpendlerruter/super cykelstier, der forbinder Aalborg by med oplandet. I Aalborg Kommune
arbejdes der med et klassificeret cykelrutenet, og forudsætningen i denne Indsats er at det er dele
af dette net der udbygges og opgraderes med cykelstier på hele strækningen.
Beregning af CO2 gevinsten ved at dette net realiseres dels som et sammenhængende stinet uden
manglende forbindelser, samt på supercykelstiniveau til der skaber sammenhæng til
oplandsbyerne.

Spænd for indsatsens effekt
Der er regnet med forskellige eksempler for indsatsens effekt:
Indsats F1: Udbygning af et sammenhængende cykelstinet i hele Aalborg Kommune uden
manglende cykelstiforbindelser (jf. figur 1)



Min: Forøgelse af cykelandelen for personkilometer i kommunen med 1 % point
Max: Forøgelse af cykelandelen for personkilometer i kommunen med 3 % point

Indsats F2: Udbygning af et sammenhængende supercykelstinet i hele Aalborg Kommune uden
manglende supercykelstiforbindelser (jf. figur 2)



Min: Forøgelse af cykelandelen for personkilometer i kommunen med 2 % point
Max: Forøgelse af cykelandelen for personkilometer i kommunen med 6 % point

Forudsætninger
Beregningen er Baseret på TU-oplysninger om transportmiddelvalg og transportarbejde i
kommunen - 3 års gennemsnit fra 2018 til 2020.
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INDSATS G – Reducere parkeringspladser
Beskrivelse
Denne Indsats indeholder reduktion i antallet af offentligt tilgængelige parkeringspladser. Ved at
udbuddet af offentlige parkeringspladser reduceres, vil parkering skulle fortages i private
parkeringshuse, hvor prisen for parkering er højere end på de kommunale parkeringspladser.
Dette forventes at have en effekt på bilbrugen i byen.

Figur 9: Til venstre ses det eksisterende regulerede område for parkering skitseret med grøn, og med sort er der markeret
et udvidet område for midtbyen (som også har været afgrænsning for seneste p-analyse i 2021 af offentligt tilgængelige
pladser).

Spænd for indsatsens effekt
Der er regnet med to spænd for indsatsens effekt:
Indsats G1: Reducering af antal kantstensparkeringspladser i det eksisterende regulerede område
(skraveret med grøn på kortet til venstre).



Min: Fjernelse af 10 % af kantstensparkeringspladserne
Max: Fjernelse af 50 % af kantstensparkeringspladserne

Indsats G2: Reducering af antal kantstensparkeringspladser i hele parkeringsanalyseområdet
(markeret med sort på kortet til venstre)



Min: Fjernelse af 10 % af kantstensparkeringspladserne
Max: Fjernelse af 50 % af kantstensparkeringspladserne

Forudsætninger




Antaget at et procentvis fald i antal ture kan overføres direkte til samme fald i trafikarbejdet
Antaget at antal kantstensparkeringspladser og tilgængeligheden/belægningen af disse i
Aalborg midtby kan sammenholdes med København
Antaget at påvirkningen af trafikarbejdet er lineært afhængigt af reduktionen af
kantstensparkeringspladser
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INDSATS H – Betalingsparkering
Beskrivelse
Denne Indsats indeholder en udvidelse af betalingsparkering, dvs. en øgning af prisen for at
parkere i midtbyen kombineret en udvidelse af zonen som man skal betale for at parkere indenfor.

Figur 10: Til venstre ses det eksisterende regulerede område for parkering skitseret med grøn, og med sort er der markeret
et udvidet område for midtbyen (som også har været afgrænsning for seneste p-analyse i 2021 af offentligt tilgængelige
pladser).

Spænd for indsatsens effekt
Der er regnet med tre eksempler for indsatsens effekt:
Indsats H1: Prisstigning på de eksisterende betalingsparkeringspladser i Aalborg midtby (skraveret
med grøn på kortet til venstre).




Min: Prisstigning på 25%
Middel: Prisstigning på 100%
Max: Prisstigning på 144%

Indsats H2: Udvidet betalingsområde (markeret med sort på kortet til venstre)


Betalingsparkering udvides til at omfatte hele parkeringsanalyseområdet i Aalborg. Andelen
af betalingsparkeringspladserne i det udvidet område stemmer overens med forholdet i
centrum i dag. Taksten holdes på samme niveau som i dag.

Indsats H3: Udvidet betalingsområde + øget takst


Betalingsparkering udvides til at omfatte det optalte parkeringsområde i Aalborg. Alle ppladstyperne (kantsten-parkeringsbås, kantsten-parkeringsbane, p-plads-konstruktion og pplads-terræn) omdannes til betalingsparkeringspladser - både i eksisterende og det udvidet
område. Taksten øges med 143 %.
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Forudsætninger




Baseret på p-tællinger i Aalborg midtby.
Beregning omfatter både kommunale og private betalingsparkeringspladser
Antaget at der er ca. 21 % flere parkanter (i betalingsperioden) om lørdagen end på en
almindelig hverdag

42

INDSATS I – Beboerlicens parkering
Beskrivelse
Denne indsats indeholder beregning af CO2 reduktion gennem ændring af vilkårene for
beboerlicens. Der er regnet på forskellige eksempler for implementeringen af ændrede vilkår.

Spænd for indsatsens effekt
Der er regnet med forskellige eksempler for indsatsens effekt:
Indsats I1: Udvidelse af licens-zonen til at omfatte flere områder
i Aalborg bymidte.

Den eksisterende zone (markeret med grøn) udvides til omfatte
en større zone i Aalborg og Nørresundby.




Min: Udvidelse til og med zone 1
Middel: Udvidelse til og med zone 1 og 2
Max: Udvidelse til og med zone 1, 2 og 3

Indsats I2: Øget pris for beboerlicens
Prisen for at parkere øges i den eksisterende zone (markeret med grøn på kortet ovenfor).




Min: Prisen for en licens øges til 2.000 kr. (3.000 kr. for fossildrevne biler)
Middel: Prisen for en licens øges til 5.000 kr. (7.000 kr. for fossildrevne biler)
Max: Prisen for en licens øges til 14.000 kr. (20.000 kr. for fossildrevne biler)

Indsats I3: Øget pris for beboerlicens og udvidelse af licenszonen (kombination af Indsats I1
og I2)




Min: Licenszonen udvides til og med zone 1, 2 og 3, og licensprisen øges til 2.000 kr.
(3.000 kr. for fossildrevne biler)
Middel: Licenszonen udvides til og med zone 1, 2 og 3, og licensprisen øges til 5.000 kr.
(7.000 kr. for fossildrevne biler)
Max: Licenszonen udvides til og med zone 1, 2 og 3, og licensprisen øges til 14.000 kr.
(20.000 kr. for fossildrevne biler)

Indsats I4: Differentieret pris efter brændstof.
Prisen for at parkere øges i den eksisterende zone (markeret med grøn på kortet ovenfor).




Min: Prisen for beboerlicens reduceres til 0 kroner for elbiler og øges for øvrige biler til
2.000 kr.
Middel: Prisen for beboerlicens reduceres til 0 kroner for elbiler og øges for øvrige biler til
5.000 kr.
Max: Prisen for beboerlicens reduceres til 0 kroner for elbiler og øges for øvrige biler til
14.000 kr.

Indsats I5: Differentieret pris efter brændstof og udvidelse af beboerlicenszonen. (Kombination
af indsats I1 og I4)
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Indsats I1: Udvidelse af licens-zonen til at omfatte flere områder
i Aalborg bymidte.

Den eksisterende zone (markeret med grøn) udvides til omfatte
en større zone i Aalborg og Nørresundby.







Min: Udvidelse til og med zone 1
Middel: Udvidelse til og med zone 1 og 2
Max: Udvidelse til og med zone 1, 2 og 3

Min: Licenszonen udvides til og med zone 1, 2 og 3 og licensprisen reduceres til 0 kroner
for elbiler og øges for øvrige biler til 2.000 kr.
Middel: Licenszonen udvides til og med zone 1, 2 og 3 og licensprisen reduceres til 0
kroner for elbiler og øges for øvrige biler til 5.000 kr.
Max: Licenszonen udvides til og med zone 1, 2 og 3 og licensprisen reduceres til 0
kroner for elbiler og øges for øvrige biler til 14.000 kr.

Forudsætninger
Indsats I1




Antaget, at beboernes villighed til at beholde sin bil er ens i Aalborg og i København
afhængig af licenspris
Antaget, at ændringen i trafikarbejdet for ture er ens med ændringen i trafikarbejdet
Antagelse, om linære fordeling af forholdet ml. licenspris og ændring i trafikarbejdet

Indsats I2




Antagelse, at antal beboerlicenser per areal er ens i alle licensområderne. Dette er usikkert,
da flere formodes at bo i parcelhuse med parkering på egen grund jo længere væk fra
centrum man bevæger sig og befolkningstætheden nok er højere centralt i Aalborg. Til
gengæld kan bilejerskabet være lavere centralt i Aalborg pga. nærhed til indkøb,
cykelfaciliteter og god kollektiv trafik.
Antaget, at hybridbiler udleder det samme som dieselbiler
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INDSATS J – Beboerlicens en licens pr. husstand
Beskrivelse
Denne Indsats indeholder en beregning af CO2 reduktion ved beslutning om max én licens pr.
husstand. Det vil medføre en ændring af de nuværende licensbetingelser med en licens pr. cpr. til
en licens pr. husstand.

Spænd for indsatsens effekt
Kun én licens pr. husstand. Ændring af licensbetingelser fra en
licens pr. cpr. til en licens pr. husstand.
Min: Licensbetingelserne ændres i den eksisterende
licenszone (markeret med grøn)
Max: Licensbetingelserne ændres og licenszonen udvides til
og med zone 1, 2 og 3

Forudsætninger


Antagelse at husstande med flere licenser vil afskaffe bil nr. 2 og samtidig nedsætte sit eget
kørselsbehov tilsvarende. Dette er usikkert, da bil nr. 1 reelt nok vil blive benyttet endnu
mere.
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INDSATS K – Mere cykelparkering
Beskrivelse
Denne Indsats indeholder beregning af CO2 reduktion ved opsætning af flere offentlige
cykelparkeringspladser. Der er i dag 6.000 offentligt tilgængelige cykelparkeringspladser.

Spænd for indsatsens effekt
P-udbuddet af offentlig cykelparkering i bymidten øges.




Min: 1.000 stk. nye cykelparkeringspladser
Middel: 1.500 stk. nye cykelparkeringspladser
Max: 2.000 stk. nye cykelparkeringspladser

Forudsætninger




Baseret på undersøgelse blandt cyklister i Aalborg om cykelparkeringsforholdene. Her
ønskede kun ca. 29 % sig flere cykelstativer, når de bliver spurgt om at nævne 3 ønsker til
forbedring af deres cykelparkering.
For alle registrerede cykelparkeringspladser i Aalborg midtby er belægningsgraden 42% og
33% om hhv. eftermiddagen og aftenen
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INDSATS L – Aktiv transport til skole
Beskrivelse
Denne indsats indeholder beregning af CO2 reduktion ved indsatser som får flere børn til at cykle i
skole. I dag (2021) transporterer 56 % af børnene i Aalborg Kommune sig aktivt til skole, dvs. ved
brug af cykel eller gang. I 2030 er ønsket at 75% af skolebørnene transporterer sig aktivt. Ændring
i transportvalg sker igennem samarbejde med skolerne, hvor forskellige indsatser skal bidrage til
en øget brug af aktiv transport. Bl.a. kan et middel være at indføre bilfrie zoner omkring skolerne,
så det bliver mindre aktivt at aflevere i bil, samtidigt med at infrastrukturen for cykler og gående
forbedres.

Spænd for indsatsens effekt
I 2030 ønskes 75% af skolebørnene at benytte sig af cykel/gang.




Min = 65% af skolebørn benytter sig af cykel/gang.
Middel = 70% af skolebørn benytter sig af cykel
Max = 75% af skolebørn benytter sig af cykel

Forudsætninger




17.933 skolebørn i kommunen
Ture omregnet til CO2 ud fra erfaringstal fra Københavns Kommune.
Baserer sig på en gennemsnitlig biltur på 1,5 km pr. barn
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INDSATS M – Omprioritering af signalanlæg for cykeltrafik
Beskrivelse
Denne indsats indeholder beregning af CO2 reduktion ved reduktion af ventetiden for cyklister i
signalregulerede kryds.

Spænd for indsatsens effekt
Forbedring af fremkommeligheden for cyklister ved fjernelse af krydsforsinkelser for disse i hele
kommunen.




Min: Ventetid for alle cyklister i kryds reduceres med 10%
Middel: Ventetid for alle cyklister reduceres med 30%
Max: Ventetid for alle cyklister reduceres med 50%

Forudsætninger




Antaget, at Aalborg vil opleve samme reduktion i trafikarbejdet for personbiler som i
København, hvis krydsforsinkelser reduceres for cyklister. Dette er usikkert, da andelen af
cyklister ikke er den samme, da deres gennemsnitlige ture ikke er ens, samt at
fremkommeligheden i krydsene ikke nødvendigvis er på samme niveau.
Antagelse, at reduktion af krydsforsinkelserne for cyklister er linært forbundet med
overflytningen af bilister og dermed reduktion i trafikarbejdet for personbiler
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INDSATS N – Knudepunkter
Beskrivelse
Denne Indsats indeholder beregning af CO2 reduktion ved etablering af flere Parker og rejs
knudepunkter. Parker og rejs-knudepunkter er karakteriseret ved at bilen er det primære
transportmiddel til eller fra knudepunkterne. Knudepunkterne placeres med tilgængelighed til det
overordnet vejnet, og der bør også være god tilgængelighed med cykel og kollektiv trafik. I kanten
af Aalborg skal knudepunkterne dels være med til at facilitere samkørsel ud af byen, og dels være
med til at facilitere skift fra bil til kollektiv trafik eller cykel det sidste stykke ind i byen. I oplandet til
Aalborg er den primære funktion for knudepunkterne at facilitere samkørsel.
Der er i dag syv parker og rejs knudepunkter i Aalborg Kommune, og der er udpeget syv
potentielle parker og rejs knudepunkter i Kommuneplanen. Der er regnet på at etablere de 7
potentielle knudepunkter, samt at udbygge knudepunktet Hoborvej – Svenstrup samt
Universitetsboulevarden – Th. Sauersvej (VD).
Eksisterende parker og rejs
knudepunkter

Potentielle parker og rejs knudepunkter

1

Luneborgvej Tylstrup

Selma Lagerløfsvej NAU (BRT1)

2

Bakmøllevej Vestbjerg

Skydebanevej (BRT1)

3

Sæbyvej - Uggerhalne

Bouet (BRT2)

4

Vodskovvej/ Vodskov

City Syd (BRT2/3.Limfjord)

5

Rærup

Ny Nibevej (3. Limfjord)

6

Hobrovej - Svenstrup

Høvejen (3. Limfjord)

7

Universitetsboulevarden – Th. Sauersvej
(VD)

Thistedvej/Ny Lufthavnsvej (3. Limfjord)

49

Figur 11: Parker og rejs knudepunkter er vist med gul prik. De øvrige prikker markerer andre typer af knudepunkter for
bl.a. den kollektive trafik, men det er parker og rejs knudepunkter der vurderes at have det største overflytningspotentiale
og derfor kun dem der er medtaget i beregningen af CO2. Med stiplet linje er vejreservationer markeret.

Spænd for indsatsens effekt
Etablering af flere Park&Ride knudepunkter med varierende antal parkeringspladser.



Min: Forventede minimum af parkeringspladser i alt - 563 p-pladser
Max: Forventede maksimum af parkeringspladser i alt - 2.841 p-pladser

Forudsætninger



Baseret på en udnyttelsesgrad af parker og rejs pladser på 38% baseret på
modelberegninger i København
Baseret på korteste afstand mellem centrum (Busterminalen) og den pågældende
Park&Ride plads.
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INDSATS O – Hastighedsnedsættelse på -20 km/t indenfor byzonen i
Aalborg
Beskrivelse
Denne Indsats indeholder beregning af CO2 reduktion ved reduktion af hastighederne i
Aalborg by.

Figur 12 Hastigheden nedsættes med -20km/t inden for byzonen (markeret med lys rød) i Aalborg by. Kortet illustrerer
eksisterende skiltede hastigheder

Spænd for indsatsens effekt
Beregningen er baseret på følgende:



Hastighedsnedsættelse på -20 km/t indenfor byzonen i Aalborg (gælder ikke
motorveje)
For min og max er der tillagt en usikkerhed til middel-beregningen.

Forudsætninger
 Beregning baserer sig på lignende beregning fra København.
 Der er kun tillagt hastighedsnedsættelser i Aalborg (svarende til alternativ 1 fra
miljøzonerne – Se initiativ P)
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INDSATS P – Udvide og skærpe miljøzonen
Beskrivelse
Denne indsats indeholder beregning af CO2-reduktion ved udvidelse og skærpelse af miljøzonen
for forskellige områder i Aalborg. Skærpelsen betyder, at ældre dieselbiler ikke må køre indenfor
zonen, medmindre de har monteret et partikelfilter.

Spænd for indsatsens effekt
Der er regnet med forskellige eksempler for indsatsens effekt:

Indsats P1: Udvidelse af miljøzonen svarende til Byzonen (markeret med gul på kortet)
Én model for at udvide miljøzonen kan være at inddrage hele byzonen Aalborg/Nørresundby.
Motorvejen ligger ikke i byzone, og kørsel på motorvejen vil derfor være undtaget kravene i
miljøzonen.
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Indsats P2: Udvidelse af miljøzonen for de ydre færdselsårer (markeret med gul på kortet)
I alternativ 2 er en udvidelse af zonen til de ydre færdselsårer i byen både nord og syd for
fjorden. Mod nord er zonen afgrænset af Forbindelsesvejen, mod øst af motorvejen, mod syd af
Universitetsboulevarden, Th. Sauers Vej, Over Kæret, Skelagervej og mod vest af byzonens
ophør (Hasseris Enge, Under Lien). Vejene der udgør grænsen for zonen er ikke omfattet, dvs.
det erm uligt at køre med alle køretøjer på disse veje
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Indsats P3: Udvidelse af miljøzonen - Byudviklingsplanerne for Vestbyen, Nørresundby og
Vejgaard (markeret med hvid og gul på kortet).
Mod nord vil zonen være afgrænset af Forbindelsesvejen, mod øst af motorvejen, mod syd af
Humlebakken, Sohngårdsholmsvej og Østre alle, mod vest af Kong Chr. Allé, Annebergvej og
Vestre Fjordvej. Ved placering af grænserne for zonen er det vurderet om der er reelle
alternative ruter til de køretøjer der ikke tillades i miljøzonen. Vejene der udgør grænsen for
zonen er ikke omfattet, dvs. det er muligt at køre med alle køretøjer på disse veje.
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Forudsætninger




Trafik på motorveje er ikke medtaget. Beboerkørsel er ikke undtaget.
Beregningen baserer sig på at halvdelen af personer med en gammel dieselbil anskaffer
sig en ny dieselbil, som udleder CO2
Udregningen er baseret på kørte kilometer i den pågældende zone samt et forhold mellem
ældre og nyere dieselbiler fra autobrancen: autobranchendanmark.dk
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INDSATS Q – Nul-emissionszone
Beskrivelse
Denne indsats indeholder beregning af CO2-reduktion ved etablering af nulemissionszoner. Nulemissionszoner er afgrænsede zoner i byområdet, hvor der som udgangspunkt kun må køre biler
uden forbrændingsmotorer. Dermed er biler, der kører på benzin eller diesel, udelukket fra zonen.

Spænd for indsatsens effekt
Der er regnet med forskellige eksempler for indsatsens effekt:

Indsats Q1: Omdannelse af eksisterende miljøzone til nulemissionszone. (Eksisterende
miljøzone er markeret med grøn)

CO2 fjernes svarende til trafikarbejdet (udregnet i trafikmodel) i den udpegede zone
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Indsats Q2: Etablering af nulemissionszone i eksisterende miljøzone samt i zoner for
byudviklingsplanerne for Vestbyen, Nørresundby og Vejgaard (markeret med hvid og gul på
kortet).
Mod nord vil zonen være afgrænset af Forbindelsesvejen, mod øst af motorvejen, mod syd af
Humlebakken, Sohngårdsholmsvej og Østre alle, mod vest af Kong Chr. Allé, Annebergvej og
Vestre Fjordvej. Ved placering af grænserne for zonen er det vurderet om der er reelle
alternative ruter til de køretøjer der ikke tillades i nul-emissionszonen. Vejene der udgør
grænsen for zonen er ikke omfattet, dvs. det er muligt at køre med alle køretøjer på disse veje.
CO2 fjernes svarende til trafikarbejdet (udregnet i trafikmodel) i den udpegede zone
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Forudsætninger



Det antages at udledningen er lig trafikarbejdet - og at køretøjstyperne kører lige meget i
hvert område.
Trafik på motorveje er sorteret fra
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INDSATS R – Citylogistik
Beskrivelse
Denne Indsats indeholder beregning af CO2-reduktion ved etablering af klimavenlig varelevering
for de kommunale vare- og lastbiler, da det er denne andel som Aalborg Kommune har mulighed
for at påvirke.

Spænd for indsatsens effekt
Der etableres klimavarelevering for de kommunale vare- og lastbiler.




Min = Reduktion på 25% af den kommunale varelevering
Middel = Reduktion på 50% af den kommunale varelevering
Max = Reduktion på 75% af den kommunale varelevering

Forudsætninger




Varelevering udgør 20-40% af de samlede vare- og lastbilture
Den offentlige andel er 37,2% baseret på arbejdspladser svarende til ca. 38.000 ansatte.
Aalborg Kommunes andel er 15% af det samlede svarende til ca. 15.000 ansatte.
(Personaleredegørelse 2020)
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INDSATS S – Alternative drivmidler i udbud - Flextrafik
Beskrivelse
Denne indsats indeholder en beregning af CO2-reduktion ved krav om emissionsfrie drivmidler i
flextrafikken.

Spænd for indsatsens effekt
Ændring af køretøjsflåden til emissionsfrie drivmidler i flextrafikken




Min: Tomkørsel svarer til 50 % af de direkte kilometer pr. rejsende
Middel: Tomkørsel svarer til 75 % af de direkte kilometer pr. rejsende
Max: Tomkørsel svarer til 100 % af de direkte kilometer pr. rejsende

Forudsætninger


Antaget samme kørselsforbrug af flextrafik-ordninger i 2030 som i 2021
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INDSATS T – Optimering af signalanlæg biltrafik
Beskrivelse
Denne indsats indeholder beregning af CO2-reduktion ved miljøoptimering af signalanlæggene i
forhold til biltrafikken

Spænd for indsatsens effekt
Besparelsespotentiale for miljøoptimering af signalanlæggene i hele Aalborg Kommune i forhold til
biltrafikkens CO2-udledning

Forudsætninger


Beregningen er baseret på 'Miljøoptimering af signalanlæg', Steen Lauritzen,
Vejdirektoratet. Grundlaget til beregning af effekterne af indsatsen om miljøoptimering af
signalanlæg bygger et notat af Steen Lauritzen fra Vejdirektoratet fra 1995. I notatet
beskrives det, at der er et årligt besparelsespotentiale på landsplan ved optimering af
signalsamordninger på 1,1 % CO2. Da notatet har mere end 25 år på bagen, bilerne er
blevet bedre og udleder mindre, samt da Aalborg Kommune gentagende gange har fået
tilpasset signalanlæg efterfølgende, er det skønnet, at potentialet for kommunen ligger ml.
0,25 % og 0,75 % for personbiler, varevogne og lastbiler.
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