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INTRODUKTION 

Vi bliver flere og flere ældre
I Danmark bliver vi flere og flere ældre, 
og selvom Aarhus er en af de byer, der 
har den yngste befolkning, så er det 
også en udvikling, vi kommer til at se 
her. Mens andelen af ældre på over  
66 år på landsplan i 2020 er på 19 % er 
den i Aarhus blot på 14 % – til gengæld 
kigger vi ind i en stigning til en andel på 
17 % i 2040. Selvom det fortsat vil ligge 
under landsgennemsnittet, så betyder 
Aarhus Kommunes vækst, at antallet af 
ældre i Aarhus vil stige betragteligt  
over de næste tyve år. I Aarhus vil vi  
gå fra at være 48.300 personer over  
66 år i 2020 til at være 69.200 personer 
over 66 år i 2040. Det er en stigning på 
21.000 eller 43 %.

Dertil kommer, at vi bliver ældre, og i 
2040 vil der være mere end dobbelt så 
mange personer i aldersgruppen 93-96 
år end der er i 2020. Det hænger natur-
ligvis sammen med at de store efter-
krigsårgange på det tidspunkt vil være 
at finde i denne aldersgruppe, og at 
forventningen er, at betydeligt flere vil  
nå denne alder sammenlignet med per-
soner født i slutningen af 1920’erne. 

På mobilitetsområdet, vil det få konse- 
kvenser, at flere ældre borgere skal kunne 
transportere sig rundt. Vi kan med fordel 
allerede nu begynde at stille os spørgs-
målet om, hvordan vi kan opretholde og 
videreudvikle på et mobilitetssystem, 
som kan imødekomme denne vækst.

Udviklingen i kvinder og mænd 66- 100 år:



4    |  Inspirationskatalog for ældre og mobilitet

GreenSAM 

GreenSAM er et EU-projekt 
med fokus på at styrke  

mobiliteten for ældre bor-
gere. Der er en håndfuld 

byer i EU, der sammen med 
Aarhus arbejder med dette:

Tartu, Estland 
 Riga, Letland 
 Turku, Finland 

Gdansk, Holland 
Hamborg, Tyskland 

GreenSAM
På baggrund af udviklingen har Aarhus 
Kommune engageret sig i INTERREG  
samarbejdet GreenSAM, der har fokus 
på at højne mobiliteten og undersøge 
ældre borgeres opfattelse af muligheden 
for at transportere sig rundt til de aktivi-
teter, der er vigtige i deres hverdag.

Målet med projektet har været at 
indsamle viden fra den ældre del af 
befolkningen, at udbrede viden omkring 

muligheder for transport og skabe  
bevidsthed omkring bæredygtig trans-
port og give de ældre inputs til, hvordan 
de kan løse deres daglig behov for at 
komme rundt.

Dette skal styrke følelsen af øget selv-
stændighed og tryghed hos de ældre, så 
de udvider deres handlerum i hverdagen 
og deres oplevede aktionsradius i byen 
lige som dette forhåbentlig også kan 
lede til en højnelse af oplevet livskvalitet.
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AARHUS 
KOMPASSET

Omdrejningspunktet for 
Aarhus Kommunes nye 
tilgang til ledelse, styring 
og velfærdsudvikling er 
disse tre holdepunkter:

1 
Styrket fokus på værdi  
– Aarhus skal være en god 
by for alle

2 
Styrket samskabelse  
– vi skaber værdi sammen 
med borgerne og samfundet

3 
Mere vidensinformeret 
ledelse og praksis  
– vi omsætter viden til 
værdi

Hvordan arbejder vi?
I Aarhus Kommune arbejder vi innova-
tivt med at skabe de bedste løsninger 
for borgerne. For at sikre forankring af 
denne tilgang, har Aarhus Kommune 
gennemført en proces om, hvordan vi 
nytænker og tilrettelægger vores ledelse, 
styring og velfærdsudvikling, så vi i højere 
grad sætter fokus på det, der tydeligt 
giver værdi for borgerne og samfundet. 
Det er der kommet et forslag til Aarhus 
Kompasset ud af, som du kan se hoved- 
elementerne i til højre her på siden. 
Selvom Aarhus Kompasset er nyt som 
styringsredskab, har mange af elemen-
terne i flere år indgået i kommunens 
praksisser.

Smart mobilitet projektet har arbejdet 
med at udvikle, afprøve og evaluere 
virkemidler og metoder til at få borgerne 
i Aarhus til at gentænke deres transport-
vaner. Smart mobilitet havde fokus på 
borgerinvolvering og kulturforståelse i 
arbejdet med transportvaner. Antropo-
logiske metoder og tilgange har været 
anvendt i mødet med aarhusianerne,  
da netop den antropologiske metode 
kan give indsigt i komplekse problem-
stillinger. 

Det er der brug for, når man arbejder 
med menneskers hverdagsliv og trans-
portvaner og gerne vil skabe blivende 
adfærdsændringer. Antropologisk 
metode handler om at aflægge sig for-
forståelse og antagelser samt at under-
søge fænomener og kulturer med åbne 
spørgsmål og åbent blik.  
 
For at forstå aarhusianernes rationaler 
bag deres transportmiddelvalg har det 
været vigtigt for Smart mobilitet at få 
forståelse og indsigt i den enkeltes kom-
plekse hverdag, hvor transport ofte kun 
spiller en sekundær rolle.

Det er dette mindset, der også har ligget 
til grund for arbejdet med GreenSAM- 
projektet. I stedet for at tænke i kon-

krete løsninger fra dag ét, har projektet 
fokuseret på at finde ud af, hvad der 
egentligt er på spil i de ældres hverdag, 
og hvordan de ældres bekymringer og 
deres reelle mobilitetsbehov håndteres i 
dag. Med den viden vil det være muligt 
at forbedre situationen.

Ældre og mobilitet
Når vi ældes, stiller vi andre krav til det 
samfund, som vi skal indgå i, end når 
vi er unge. Synet og hørelsen begynder 
måske at svigte, så det er sværere at 
orientere sig i trafikken. Det kan være 
svært at læse køreplanens små bogsta-
ver og det bliver måske også sværere at 
forstå den. Ting der tidligere har været 
ligetil, bliver besværlige. Både kognitive 
og fysiske funktionsnedsættelser kan 
gøre det vanskeligt at navigere rundt i de 
mobilitetssystemer, der bliver stillet til 
rådighed. Hvad gør man, hvis der ikke er 
en siddeplads i bussen? Hvordan bruger 
man et rejsekort, og hvordan bestiller 
man en flexbus? Selvom systemet måske 
fungerer, kan det være svært at tilgå det, 
når alderen begynder at trykke.

I GreenSAM projektet er der arbejdet 
med fire aspekter i ældrevenlig mobilitet. 
Mobilitetssystemet skal være:

TIL RÅDIGHED

BRUGBART

BEKVEMT

TIL AT BETALE
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ÆLDRE OG MOBILITET I AARHUS KOMMUNE 

I Aarhus Kommune er der fokus på at 
skabe fremkommelighed for alle. Et af 
Teknik og Miljøs politiske pejlemærker 
er, at indbyggerne i Aarhus let skal kunne 
komme frem til de daglige gøremål, og 
at det er vigtigt, at de kan vælge de 
transportformer, som passer bedst ind 
i deres dagligdag. Aarhusianerne skal 
kunne komme frem i bil, bruge kollektiv 
trafik, og de skal kunne færdes sikkert 
og sundt på cykel og til fods, lige meget 
hvor de bor.  

Man kan her tilføje, at det også gælder, 
at det er uanset alder, man skulle kunne 
komme frem til sine daglige gøremål og 
have adgang til at gøre det på den mest 
hensigtsmæssige måde i forhold til sin 
situation. Har man ikke mulighed for at 
transportere sig i bil eller på cykel, skal 
mobilitetsbehovet stadig kunne dækkes 
af andre mobilitetsformer, eller også skal 
de behov, man som ældre måtte have, 
kunne dækkes på en anden måde.  Det 
er nemlig også et mål at sikre, at livet 
kan leves godt – at det gode liv kan  
styrkes – i lokalsamfundene hvor 

 
 
borgerne bruger mest tid, og hvor den 
enkeltes hverdag skal gå op. Der skal 
skabes rammer, så der er adgang til et 
aktivt fritidsliv og være mulighed for at 
blive ældre i trygge rammer. Samtidig 
skal der arbejdes på at minimere trans-
portbehovet. 

Aktiv transport 
Der er en hel essentiel kobling mellem 
mobilitetsområdet (hvordan transpor- 
terer aarhusianerne sig rundt) og sund-
heds- og ældreområdet (rammebetingel- 
ser for at leve et sundt liv – også som 
ældre). Derfor har magistratsafdelingerne 
Teknik og Miljø og Sundhed og Omsorg 
sammen udarbejdet Aarhus Kommunes 
nyligt vedtagne Fodgænger-strategi. 
Koblingen mellem fodgængertrafik og 
sundhed er åbenlys og gennemsyrer 
også de fokusområder og indsatser, som 
fodgængerstrategien indeholder.  

I sundhedspolitikken ”Aarhus smiler” 
arbejdes der for at skabe rammer og 
faciliteter, der indbyder til bevægelse 
igennem aktiv og grøn mobilitet, leg og 
idræt samt kulturelle oplevelser. Som 
det fremgår af fodgængerstrategien,  
skal sammenhængen med sundheds-
politikken gøre det sunde valg det lette 
valg, og give alle aarhusianere mulighed 
for at gå og bevæge sig minimum  
60 minutter om dagen, som anbefalet. 
Når der er gode muligheder for at være 
fysisk aktiv gennem hele livet, kan vi 
forebygge sygdom, bevare funktions-  
evnen og understøtte god trivsel.

Fodgængerstrategien er Aarhus Kommu- 
nes vision og indsatsområde for at styrke 
fodgængertrafikken i kommunen. Fod-
gængerstrategien vil indgå i de enkelte 
forvaltninger i kommunen, som en af de 
strategier, der skal forvaltes ud fra. 
 

SUNDHEDSPOLITIK:  
AARHUS SMILER

Vision: Alle skal have lige 
muligheder for:

At have det godt mentalt, 
socialt og fysisk

At udnytte egne evner  
og potentialer

At deltage i meningsfulde 
fællesskaber

At fremme egen sundhed 
og trivsel

En by med 
brug for  
alle

En by med fællesskab 
og medborgerskab

En by hvor  
alle er sunde 

og trives
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Strategien udstikker de overordnede 
rammer, som efterfølgende kan udtryk-
kes i reelle handlinger. Kvaliteten af 
fodgængermiljøet bestemmes af en 
lang række faktorer, der enkeltvist og 
tilsammen er med til at sikre og fremme 
antallet af gåture og dermed stimulere 
fodgængertrafikken.  

Der er valgt fire indsatsområder, der er 
overordnet bestemmende for kvaliteten 
af fodgængermiljøet.  

1 Tilgængelighed:  
Fodgængermiljøet skal være tilgæn-
geligt for alle. Også borgere med 
funktionsnedsættelser eller handicap.  

2 Fremkommelighed:  
Der skal være god fremkommelighed 
på fodgængernettet, så borgerne 
oplever, at de har let adgang til deres 
mål.  

3 Tryghed og sikkerhed:  
Det skal være trygt og sikkert at 
færdes som fodgænger i Aarhus 
Kommune.  

4 Ophold og faciliteter:  
Der skal være de nødvendige facilite-
ter til fodgængere i byens rum, som 
eksempelvis muliggør ophold.  

Alle fire indsatsområder behandles ud 
fra et princip om mere lighed i sundhed, 
hvor alle skal have mulighed for et sundt 
liv, og hvor fodgængerstrategien skal 
være med til at skabe rammerne for at 
både børn og voksne kan transportere 
sig til fods. 

Kigger man tilbage på, hvad der skal til 
for skabe et attraktivt mobilitetssystem 
for ældre, så handler det rigtigt meget 
om tilgængelighed, og om at sikre at de 
tilgængelige mobilitetsløsninger også  
er trygge, så de ældre har mod på at  
benytte dem. Det handler både om, at 
det er let at bestille sin flextur, at man er 

 
sikker på, at gangruten er tilgængelig, at 
det er muligt at tage et hvil undervejs,  
at det er sikkert og føles trygt at bevæge 
sig rundt i byen og i lokalsamfundene. 
Det er de forhold, der arbejdes på i både 
fodgængerstrategien, i Aarhus Kommu-
nes tilgængelighedsstrategi, der skal gøre 
Aarhus til en fodgængervenlig by, og i 
Aarhus Kommunes cykelhandlingsplan fra 
2018, der har det som en målsætning, at: 

”Færre uheld med cyklister. At sikre en høj 
grad af sikkerhed for cyklister er et vigtigt 
parameter for at få flere til at cykle –  
herunder især i forhold til børn og ældre.” 

I kommunens mobilitetsplan for midt- 
byen fra 2018 er der også et særligt 
fokus på fredeliggørelse af lokalområder:

 ”Fredeliggørelsen af de lokale områder i 
Midtbyen vil medvirke til at skabe gade-
rum, som rummer funktioner, der i højere 
grad indbyder til ophold og som dermed 
understøtter ønsket om et bedre byliv.  
Derudover vil det også skabe tryggere og 
mere attraktive rammer for beboerne,  
særligt for ældre og familier med børn.”  
 
Dette arbejde pågår allerede. 

Der arbejdes altså med, at byen skal 
indrettes fodgængervenligt, så det er 
trygt og sikkert at transportere sig rundt 
til fods og på cykel, at der er god frem-
kommelighed og god tilgængelighed og 
mulighed for ophold på turen. 
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Mange gange vil mobilitetsbehovet ikke 
kunne dækkes af gang eller på cykel. 
For nogen vil det måske slet ikke være 
muligt at benytte en cykel – selv hvis 
sikkerheden for byens cyklister bliver 
forbedret. Der udbydes derfor også en 
række kollektive trafikprodukter i Aarhus 
Kommune.

Busser og letbane 
Først og fremmest er der et rutenet af 
by- og regionalbusser, samt to letbane-
strækninger der åbnede i 2017 og 2018. 
Disse services vil de fleste være bekendte 
med, også selvom ruterne af og til  
ændres.  

Hvis man er over 65 år, kan der opnås 
pensionistrabat. Der kan købes enkelt-
billet med mønter i billetautomaten i 
bussen, der kan rejses på rejsekort, og 
hvis man rejser meget med bussen, 

kan der erhverves et pensionistkort. 
Rejsekortet skal erhverves online, mens 
pensionistkortet både kan erhverves 
online eller ved henvendelse telefonisk 
til Midttrafik. 

Flexbus 
Flexbus er et Midttrafik produkt, som 
benyttes på de ruter, hvor der ikke er 
mange passagerer. Flexbusafgange 
indgår i almindelige buskøreplaner, og 
kan udgøre hele ruter eller blot udvalgte 
afgange. En Flexbus kører kun, hvis den 
bliver bestilt, og kun dén del af turen, 
der er bestilt, bliver udført. Kunden bli-
ver kørt i taxa, personvogn eller liftvogn, 
og der kan være andre med på turen. 

Flexbussen kan bestilles online døgnet 
rundt eller på telefon alle ugens dage 
mellem 8.00 og 16.00. Turen skal være 
bestilt senest 1 time før, og rejser man i 
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morgentimerne skal den bestilles senest 
klokken 20 dagen før.  

Prisen er den samme som almindelig 
buspris. Prisen oplyses, når turen bestil-
les. Der kan betales med alle billetter, 
som er udstedt af Midttrafik, fx ved 
fremvisning af pensionistkort. Der kan 
også betales med kontanter. 

Flextur 
Flextur har ikke en fast køreplan. Man 
bestiller turen fra og til den adresse, 
man ønsker. Det kan for eksempel være 
til og fra svømmehallen, indkøbscentret 
eller vennerne. 

Turen skal bestilles senest en time før, 
du ønsker at blive hentet. Turen kan  
bestilles i app, online eller pr. telefon 
efter de samme kriterier som for flex-
bussen. Det er sværere at gennemskue 
prisen for en flextur. I dele af Aarhus 
Kommune uden for byzonen koster  
turen 4 kr. pr. kilometer. Det gælder 
også, hvis man rejser fra en adresse 
uden for byzonen og ind til et knude-
punkt. I byzonen koster turen 14 kroner 
pr. kilometer. 

Det er muligt at betale med kontanter i 
bilen, når turen er bestilt telefonisk. 

Handicapkørsel, patient-
befordring og kommunal kørsel 
Midttrafik varetager endvidere visiteret 
kørsel.  

Midttrafiks
mobilitetsambassadører 
Midttrafik deltager på informations- 
møder, der handler om Midttrafiks billet-
produkter fx pensionistkort, pendlerkort, 
rejsekort og brugen af Midttrafik app. 
Medarbejderen kan give konkret vejled-
ning i, hvilken billet man skal vælge ud 
fra sit rejsemønster.  

Midttrafik deltager også på informa- 
tionsmøder, der handler om Midttrafiks 
forskellige kørselstyper fx busser, Flex-
bus, Flextur og Plustur. Medarbejderen 
kan give en overordnet introduktion til 
produkterne.  

 

Kilde: Midttrafik

FAKTA 
– FLEXTUR

• Bestil tur senest en time 
før ønsket afhentning 
– via app, telefon eller 
online

• Turen koster fra 4 - 14 
kr. pr. kilometer. Prisen 
afhænger af zonerne.
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HVORDAN TALER VI MED DE ÆLDRE? 

 
Samskabelse eller orientering 
– hvordan og hvornår inddrages
de ældre?  
Begreberne samskabelse og borger- 
inddragelse bliver ofte brugt i flæng, når 
vi taler om samarbejder mellem borgere, 
civilsamfund og det offentlige. Det er 
imidlertid vigtigt at gøre det klart, hvor-
når vi taler om hvad. Det har nemlig 
betydning både for, hvordan vi skal gribe 
samarbejdet an, og for, hvad vi kan for-
vente at få ud af det.  

Inden vi inddrager de ældre, skal vi gøre 
os klart om vi har tiden, ressourcerne og 
mandatet til egentlig borgerinddragelse 
og samskabelse, og hvorfor vi ønsker at 
inddrage. I nogle tilfælde vil inddragelse, 
dialog og samskabelse være det rigtige. 
I andre tilfælde er det måske ren oriente-
ring, der er behov for. Det kommer altid 
an på, hvor meget indflydelse de ældre 
reelt har på den følgende proces.  

Det særlige ved samskabelse er, at det 
rummer en ambition om og en mulighed 
for at omdanne og udvikle parternes  
roller og relationer gennem samarbejdet. 
 
Samskabelse kræver altid aktiv involve-
ring og fordrer, at beslutninger overlades 
til brugerne selv. Forskellen ligger altså 
primært i den grad af magtdeling mellem 
det offentlige og borgerne, der foregår i 
henholdsvis samskabelse og inddragelse 
af borgere/brugere. 

Hvornår man inddrager de ældre, 
handler om hvor meget indflydelse de 
skal have. Vil man samskabelse er tidlig 
inddragelse essentiel for både ejerskab 
og endeligt resultat. Ønsker man dialog 
med mulighed for at de ældre kan 
komme med mindre justeringer skal det 
selvfølgelig ske tids nok til man kan nå 
at implementere ændringer og kvalitets-

MEDBORGER-
SKABS- 

POLITIKKEN 2016

Et fælles samfund kræver 
en fælles indsats. For at 

fastholde og udvikle et  
socialt, økonomisk og bære- 

dygtigt velfærdssamfund 
kræver det, at politikere, 

borgere, virksomheder, 
foreninger og medarbejdere 

i kommunen (herefter beteg-
net ”vi” eller aarhusborgere) 

gentænker måden, vi er 
sammen om Aarhus.

Medborgerskab er et af  
Aarhus Byråds konkrete mål 
for udvikling af Aarhus og en 
metode til at nå visionen om 
at gøre Aarhus til en god by 

for alle. Medborgerskabs- 
politikken er en paraplypolitik, 

som spiller sammen med 
kommunens øvrige politikker 
og bygger videre på Aarhus-
modellen for borgerinddra-

gelse formuleret i 2004. 
 

Medborgerskabspolitikken 
er både en anerkendelse af 

det medborgerskab, der alle- 
rede findes, og en opskrift 
på hvordan vi er sammen 

om Aarhus.

Læs mere på 
nyeveje.aarhus.dk
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sikre. Vil man blot orientere de ældre, 
kan det gøres, når man har en endelig 
plan/udkast de skal orienteres om.  

Tydelig rammesætning 
I bund og grund handler kontakten til 
borgere altid om tydeligt at rammesætte, 
hvad man vil, og hvad man kan og må 
bruge deres inputs til. 

Hvordan konsulteres de ældre  
I Aarhus vil det give god mening at ind-
drage brugerråd, der er frivillige ældre 
som er forankret på de enkelte lokal-
centre i Aarhus. Brugerråd og frivillige 
udvikler lokalcentrene og laver aktivite-
ter for de ældre.  

Derudover er fællesråd og selvfølgelig 
ældrerådet oplagte at konsultere. 

Hvis der er tale om en meget lokal 
problematik, der er koblet til ét bestemt 
område i byen, er det oplagt at høre de 
lokale brugerråd eller fællesråd, hvor-
imod ældrerådet kan bruges, når der er 
tale om problematikker der berører  
hele Aarhus. 

Konkrete problematikker  
På baggrund af fokusgruppeinterviews 
med brugerråd på to lokalcentre i 
Hjortshøj og Sabro er der identificeret 
nogle problematikker, som man med 
fordel vil kunne have fokus på i dialogen 
med de ældre om mobilitet. Et centralt 
resultat, der skal holdes in mente er, 
at de ældres mobilitetsbehov primært 
handler om de små ture i deres lokal- 
miljø og ture der understøtter fælles- 
skabet. Der italesættes ikke et særligt 
behov for tit at komme ind til Aarhus 
Centrum.  

Disse udfordringer i forhold til  
mobilitet italesættes af de ældre:  

• Dagligdagens problemer med at  
få handlet ind. 

• Manglede forbindelse til lokalcentret 
fra de små byer.  
I områder, der vokser og udvikles, skal 
man være opmærksom på, at ældre-
boliger skal have en naturlig opkob-
ling på lokalcenter og kollektiv trafik. 

• Læge og tandlægebesøg er svært  
for dem uden bil. 

• For få udflugter i fællesskab. 

Mulige løsninger italesat af de ældre:

• Deltagerne til mødet udtrykker ønske 
om at få rekrutteret flere yngre pen- 
sionister og flere unge som frivillige.  

• Der ønskes mere information om 
flextrafik. De ældre bruger det ikke 
naturligt. Nogle ønsker et nyt stop 
ved DOKK1, så man kan benytte de 
mange tilbud, der er her. 

• Man drømmer om et par faste 
Flextrafik ture til indkøbssteder. 

• Følgeskab som en del af besøgs- 
venners opgave? Så man kan få hjælp 
af sin besøgsven til fx lægebesøg,  
tur ind til Aarhus og lignende. 



12    |  Inspirationskatalog for ældre og mobilitet

Isolationsrisiko for  
særlige målgrupper 
En målgruppe man med fordel kunne 
have fokus på er de ældre med funktions- 
nedsættelse, der er i særlig risiko for at 
blive isolerede. Der findes en del, der  
aldrig eller sjældent kommer ud til sociale 
arrangementer og møder grundet frygt 
for at falde mm. Her vil det være oplagt 
at samarbejde med besøgsvennetjene-
sten så disse kan få hjælp til at komme 
mere rundt.  

Kommunikationsform 
Flertallet af brugere af lokalcentrene har 
ikke ipad, iphone, computer og lignende. 
Derfor er ønsker at løsninger ikke skal 
være udelukkende digitale men gerne en 
kombination. Man kan med fordel bruge 
eksisterende kanaler som bladet Vital og 
lokalaviser. 

Kollektiv trafikplan 2023 
I de kommende år, vil Aarhus Kommune 
udarbejde en ny kollektiv trafikplan. 
Koblingen til andre mobilitetsformer 
bliver meget vigtig i denne sammen-
hæng, ligesom kvalificeret dialog med 
ældre borgere om indhold, muligheder 
og begrænsninger bliver af afgørende 
betydning. Både de mål og de problema-
tikker, der er nævnt i dette katalog, vil 
indgå som et startskud for arbejdet med 
den kollektive trafikplan. 

Samtidig vil der blive taget afsæt i erfa-
ringerne med konsultation af den ældre 
aldersgruppe og en tydelig ramme- 
sætning af, hvad der kan lade sig gøre, 
og hvad der ikke kan lade sige gøre. 
Der skal være en åben dialog om, hvilke 
mobilitetsservices der er på hylderne, 
og hvilke værktøjer, der fremadrettet kan 
inddrages i den kollektive trafikplan med 
henblik på fortsat at skabe god mobilitet 
for ældre i Aarhus Kommune.

KOLLEKTIV 
TRAFIKPLAN

Formålet med den kollektive 
 trafikplan er at opbygge et 

samlet kollektiv trafiksystem 
i Aarhusområdet bestående 
af letbanen, regionale bus- 

linjer, bybuslinjer, lokal bus-
linjer og flextrafik, der kan 
give borgerne mest mulig 

kollektiv trafik af høj kvalitet 
inden for den økonomiske 
ramme, der er til rådighed.



13



14    |  Inspirationskatalog for ældre og mobilitet


