Opfølgning på mål for budget 2018
Serviceområde

09 Trafik

Fokusområde

Mobilitet for alle – fra strategi til handling

Udfordring

Sikre optimal mobilitet for alle gennem et moderne og velfungerende transportsystem, der fastholder Herning Kommune som en
dynamisk bosætnings-, uddannelses-, handels- og erhvervskommune og samtidig sikre borgernes mobilitet og virksomhedernes
konkurrenceevne.

Mål

Mobilitetsstrategien for Herning Kommune følges op af en handlingsplan for infrastrukturen. Handlingsplanen kommer til at indeholde konkrete anlægsprojekter og løsningsforslag, der skal sikre,
at den fortsatte udvikling af den eksisterende infrastruktur understøtter kommunens by- og erhvervsudvikling.

Veje til målet

Omsætte mobilitetsstrategiens initiativer til handlinger.

Status på opfyldelse af mål

Målet er opfyldt, idet der er igangsat følgende handlinger:


Arbejdet med en by- og infrastrukturplan er igangsat og
forventes færdig i 2019/2020.



Samarbejde på tværs af forvaltninger i forbindelse med
følgende projekter
o Fremskudt sundhedstiltag i Sdr. Felding:
Træning/info til frivillige og de udsatte borgere, så
de har redskaberne til at kunne bruge bus og/eller
cyklen i såvel nærområdet som ind til Herning.
Status: På grund af manglende frivillige og borgere bliver projektet ikke til noget.
o Sti til MCH:
Synlig forbindelse mellem Midtbyen/banegården
og MCH.
Status: Afventer ansøgning til Naturstyrelsen, som
skal godkende stiforløbet gennem Knudmosen.
o Idrætsbussen (åben skole):
Supplement - info om cykel- og busruter.
Status: Mobilitetskort/-app tænkes brugt som supplement.

o Plads til alle:
Træning/info til frivillige og evt. børn, så de har
redskaberne til at kunne bruge bus og/eller cyklen.
Status: Mobilitet er endnu ikke blevet en del af
projektet, men tænkes bestemt relevant fra Kultur
og fritid/Red barnets side.
o Skovlyset, mobilitetstilbud:
Tilbud om undervisning i cykelbrug, kørsel med
bus osv.
Status: Kursus udbudt i 2018, ingen tilmeldinger. I
2019 udbydes i stedet to cykelture (a la cykl dig
sund).
o Mobilitetskort/-app til skolerne:
Skolerne får en rejseplanlægger, som inddrager
busser og anbefalede gang- og cykelruter.
Status: Ruteplanlæggeren udvikles jan-marts 2019
med release ultimo marts/primo april 2019.

