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Hvad rør sig indenfor Trafik- og Mobilitetsområdet

• Grøn omstilling indenfor transportområdet

• Revision af trafiksikkerhedsplan

• Ny trafik- og mobilitetsplan

• Ladeinfrastruktur til elbiler



Grøn omstilling indenfor transportområdet

Mål:

• Reduktion af CO2-udledningen med 70% i 2030 samt være CO2 neutral senest i 2050

• Herunder reducere udledningen fra trafikken i Gladsaxe med mere end 25%:

Indsatser:
I 2025 betjenes alle buslinjer af eldrevne busser

I 2030 er 100 procent af den transport, Gladsaxe Kommune finansierer, drevet af 
grønne drivmidler. Det gælder både transportydelser og egen bilflåde

I 2030 er en tredjedel af bilbestanden i Gladsaxe på grønne drivmidler

I 2030 er andelen af cykelture er øget med 25 procent, målt i forhold til 2019

I 2030 er bilismen i Gladsaxe – inklusive den gennemkørende – faldet med 10 
procent, målt i forhold til 2019



Revision af trafiksikkerhedsplanen

• Ny trafiksikkerhedsplan på vej
Analyser og bred borger- og skolespørgeskemaundersøgelser i efteråret 2021

Offentlig høring sommer 2022

• Trafiksikkerhedsplanen indeholder:
Lokalisering af trafikfarlige steder og skitsering af løsningmuligheder

Oplæg til flere sikre skoleveje

Generelle forhold som kan forbedres, såsom lavere hastighed.

• Trafiksikkerhedsplanen skal:
Understøtte grøn omstilling

Være prioriteringsværktøj til fremtidige indsatser

Øge trafiksikkerheden



Ny Trafik- og Mobilitetsplan
Formål:

• Danne overblik over nuværende og fremtidige trafik- og mobilitets 
udfordringer

Indsatser:

• Konkrete bud på mobilitetsindsatser, fx:
Principper for busbetjening i kommunen (fx mange busser med få passagerer eller få busser 
med mange passagerer)
Prioritering af cykelsti-projekter
Ændret tilgang til parkering (fx flere dedikerede elbilpladser)

Løsning:

• Indsatserne skal:
Give bedre og mere grøn transport
Reducere CO2-udledningen fra trafik
Fremme sundhed, fremkommelighed, trafiksikkerhed, trafikstøj, byudvikling m.fl.



Ladeinfrastruktur til elbiler

• Strategi for ladeinfrastruktur
Gladsaxe kommunes rolle
Kortlægning

• Hvad er i gang
Clever etablere godt 80 nye udtag
Vejleder ladeoperatører, boligforeninger, grundejerforeninger og private
Udbygning af ladenetværk ved kommunale bygninger
Nye driftsbiler og maskiner på el

• Boligforeningernes muligheder
Etablering af private ladestandere på boligforeningernes arealer

• Fremtiden
Udbud af offentlige ladestandere
Ladeinfrastrukturen står overfor en massiv udbygning


