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Borgerinddragelsesproces for mobilitetsplanen 
 

Dialog med lokalfora 
Holbæk Kommune er geografisk opdelt i 18 lokalområder. Hvert lokalområde har et lokalforum bestående 

af frivillige ildsjæle. I de indledende faser med mobilitetsplanen har der været dialog med samtlige 

lokalområder om mobiliteten i deres område og i kommunen som hele. Dialogen har været fokuseret 

omkring de emner der fylder i hvert område, samt om målsætningerne fra mobilitetsplanens 

kommissorium. 

Dialogen har været med til at give retning for arbejdet og er af flere omgange blevet brugt i forbindelse 

med det politiske arbejde med planen. 

 

Spørgeskema om transportvaner 
Som en del af analysearbejdet i forbindelse med mobilitetsplanen er der udført en 

spørgeskemaundersøgelse om transportvaner. Spørgeskemaet kunne besvares af både borgere i 

kommunen samt borgere fra andre kommuner, som oplever mobiliteten i Holbæk Kommune. 

Spørgeskemaet blev bl.a. distribueret til kommunens borgerpanel og bredt via hjemmeside, presse om 

SoMe. Spørgeskemaet blev besvaret 745 personer. 

 

Borgerinddragelse via den digitale platform Citizenlab (i gang - juni) 
Processen med mobilitetsplanen kører også virtuelt via platformen Citizenlab (i Holbæk-kontekst 

deltag.holbaek.dk). Hele processen kan følges transparent på platformen. Resultater fra dialogen med 

lokalfora samt spørgeskemaundersøgelsen kan bl.a. ses her. 

På nuværende tidspunkt er vi på vej ind i løsningsfasen på platformen, hvor borgere i kommunen vil blive 

indbudt til at hjælpe med at finde og udvikle nye løsninger virtuelt. 

 

Problemdefinition og idegenerering med specifikke målgrupper (i gang - juni) 
Ud fra de politisk definerede succeskriterier for mobilitetsplanen arbejder administrationen med enkelte 

målgrupper om hvad det er for udfordringer de oplever og hvilke løsninger der kan findes i fællesskab. Det 

drejer sig om grupper som unge i uddannelse, unge i boligområder, ældre, handicappede, pendlere mfl. 

 

Høring (planlægges) 
Mobilitetsplanen vil blive udsendt i høring. Høring planlægges til oktober 2022. 

 

http://www.holbaek.dk/
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Samskabelse og prøvehandlinger for implementering (planlægges) 
Med mobilitetsplanen sigtes efter løsninger, som skal udvikles efter planens vedtagelse, hvor borgere og 

andre interessenter skal være med til at udvikle og afprøve løsninger for at sikre løsningernes 

levedygtighed og succes. 

 

Borgerinddragelse i forbindelse med øvrige kommunale projekter (løbende) 
Holbæk Kommune inddrager og samskaber i forbindelse med mange projekter. Vi er opmærksomme på at 

prøve at finde synergi, hvor vi kan. Derfor deltager vi f.eks. på borgerworkshop i forbindelse med den 

kommende sundhedspolitik til bl.a. at arbejde med sunde fysiske rammer i kommunen, hvilket også har 

relevans for mobiliteten.  

http://www.holbaek.dk/

