Til kommuner og regioner i Movias område

Dokumentnummer
841425
Dato
10. 10. 2019
Sagsbehandler:
PRJ
CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Høringsbrev: Forslag til Mobilitetsplan 2020 - politisk høring
Hermed sendes forslag til Mobilitetsplan 2020 i politisk høring frem til fredag den 20. marts 2020.
Svarene bedes sendt til mobilitetsplan2020@moviatrafik.dk.
Movias mobilitetsplan er en fælles plan for Movia og kommuner og regioner. Planen viser, hvordan
Movia sammen med kommuner og regioner vil arbejde for at nå fælles mål i de kommende år: Så flere
bruger den kollektive transport, så den samlede transport bliver grønnere, og så vi i hele Greater Copenhagen understøtter vækst og udvikling gennem kollektiv grøn mobilitet.
Planen udarbejdes i henhold til lov om trafikselskaber, der fastlægger, at Movia mindst hvert fjerde år
skal udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Movia har siden Trafikplan
2016 valgt at foretage et skift fra trafikplan til mobilitetsplan begrundet i de seneste års erfaringer med
strategisk fokus på at forbedre borgernes samlede mobilitet. Gennem en bred tilgang til, hvad der
skaber god mobilitet for borgerne, er arbejdet med at forbedre den kollektiv transport udvidet til også
at omfatte, hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive transport på gåben eller med andre
mobilitetsformer samt at forbedre skift ved stoppesteder og på de større busterminaler og stationer.
I forslaget til Mobilitetsplan 2020 lægges op til at fokusere på indsatsen om fire strategiske temaer:
-

Styrke det eksisterende strategiske net
En mere ambitiøs klima- og miljømålsætning
Styrke pendling med kollektiv transport samt
Forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer.

Vi ser frem til en god dialog om planen og de strategiske temaer. I løbet af høringsperioden vil Movia
invitere til konference i januar 2020, og Movias administration vil også tilbyde at komme på besøg i
kommunalbestyrelser, regionsråd og faglige udvalg samt invitere til temamøder om forslagene i planen.
Det er forventningen, at Movias bestyrelse i maj 2020 skal tage stilling til den endelige Mobilitetsplan
på baggrund af de indkomne bemærkninger fra kommuner og regioner.
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Forslaget til høringsprocessen for Mobilitetsplan 2020 er skitseret herunder:

Jeg håber, at vi med forslaget til Mobilitetsplan 2020 og den skitserede høringsproces får en god dialog om at skabe en fælles politisk retning for den kollektive transport på Sjælland.
Venlig hilsen

Kirsten Jensen
Formand
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