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Det offentliga utrymmet är värdefullt. Det är viktigare än någonsin att
städerna utformas för människor, inte för bilar (som parkerats eller körs
på flerfiliga vägar). Policyändringar är möjliga på relativ kort tid.
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Vi värdesatte viktiga yrken som hittills inte har varit så synliga, och bland dem finns
alla som jobbar inom kollektivtrafiken och andra som hjälper oss att förflytta oss.
Eftersom kollektivtrafikens kapacitet har varit begränsad är det viktigt att ge företräde till
de människor som behöver det bäst. Vi behöver också återställa förtroendet för
kollektivtrafiken, som är mycket viktig för hållbar och säker rörlighet i städer.
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Det osynliga blev synligt. Luft- och ljudföroreningar från dagliga transporter sjönk till mycket låga nivåer.
Under en period upplevde européer renare luft och tystare stadsmiljöer, och många vill att det ska
fortsätta. Hur kan vi i någon mån bibehålla detta?
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Vår värld rörde sig för snabbt, men det är ingen brådska. Låt oss
sakta ned genom att sänka hastighetsgränserna i städer till 30 km/h
eller mindre som standard.

Respiratori sk hälsa och aktiv livsstil är nu viktigare än någonsin; Den inledande forskningen tyder på
att föroreningar och fetma avsevärt ökar hälsoriskerna vid COV ID-19. Därför måste vi hitta bättre
permanenta sätt att hjälpa människor att gå och cykla säkert i våra städer. Alla bör anstränga sig för att
hålla sig i form och träna, så det är inte konstigt att gymtillbehör har sålt slut i många butiker. Det bästa
gymmet är dock så enkelt som att gå och cykla.
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Arbete från hemmet har blivit normalt och
möjligt för många, vilket minskar behovet av
trängselskapande och förorenande pendeltrafik.
Samtidigt behöver vissa anställda ta sig till sina
arbetsplatser.
Därför
behöver
arbetsgivare,
rörlighetsexperter och stadsplanerare samarbeta
för att hitta lösningar som hjälper oss till en säker
återhämtning.
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Barn som får skjuts till skolan med bil av sina
föräldrar bidrar stort till trafikstockningarna. Eftersom
det då känns farligare att låta andra barn gå eller cykla
börjar även deras föräldrar skjutsa dem – det blir en
negativ spiral. Distans- och e-undervisning kan bidra till
att minska resorna, men vi behöver mer hållbara
alternativ för barnens skoltransporter.

Digitala verktyg är viktiga för effektiv användning av transportsystem, men de måste fungera för alla. I
många år har mobilitetsexperter diskuterat MaaS (mobilitet som en service) för att främja en multimodal
livsstil. Appar som i realtid ger information om alternativ med mindre trängsel kan vara till hjälp, eller
transportplanerare som ger gångalternativ istället för flera bussar. Dessutom krävs digitala kunskaper oc h
tillgänglighet för att kunna utnyttja allt dessa verktyg kräver.
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E-handel har varit en av
lösningarna
under
nedstängningen, men hur sker
leveranserna?
Kom
ihåg
möjligheten till cykelleverans
för att närma oss noll utsläpp!
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Vissa grupper av människor är mer
sårbara än andra. En stad som är tillgänglig
för en person i rullstol är tillgänglig för alla, så
låt oss bygga städer utan hinder i
transportsystemen.
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”Doughnut” syftar här på teorin om en doughnut-ekonomi som presenterades av ekonomen
Kate Raworth, Oxford University (2017). Teorin används nu av vissa städer under återhämtningen
från COVID-19-krisen. I den beskrivs ekonomin som en doughnut eller hålmunk, där den yttre
ringen är det ekologiska taket medan den inre ringen är det som minst krävs för att vi ska leva bra.
Alla ska stanna kvar i bekvämlighetsområdet utan att falla ner i hålet.
#MobilityWeek

Vilka aktiviteter sker under EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN 2020?
Ni kan organisera några av de aktiviteter som föreslås nedan , beroende på hur det lokala läget ser ut i
september. Kom ihåg att alltid följa säkerhetsregler och/eller rekommendationer i ditt land och region.
✓ Man kan fortfarande gå och cykla, men kontrollera var!
✓ Erbjud guidade turer för att förklara de nya
säkerhetsreglerna och visa platser där utrymmet har
omfördelats från (parkerade) bilar till människor.
✓ Arrangera stadsövergripande konferenser, som i städer på
Balkan i fjol https://balkangreenenergynews.com/videomayors-of-western-balkans-capitals-as-sustainable-urbanmobility-ambassadors/.
✓ Informationsstånd som visar diagram eller analyser av
trafikflödet under de värsta veckorna av COVID-19.
✓ Enkäter för att identifiera utmaningar och önskemål om hur
det offentliga utrymmet ska användas och hur vi rör oss.
✓ Var kreativa för att se till att det fysiska avståndet hålls om ni
arrangerar stora evenemang. Ta inspiration från
nederländska cykelaktivister som placerade långa baguetter
på cyklarnas pakethållare för att skapa medvetenhet om
säkerhetsavstånd när bilister kör om cyklister.
✓ Onlinelotteri med priser som främjar promenader och
cykling.
✓ Marknadsföringskampanj för att öka kollektivtrafikens
attraktionskraft och säkerhet.

✓ Kreativa tävlingar, t.ex. att vinna en månad/ett år av gratis
kollektivtrafik.
✓ An vänd sociala medier för att främja koldioxidneutral
rörlighet och inkludering och engagera lokalbefolkningen
med vår officiella hashtag #MobilityWeek.
✓ Arrangera en koldioxidavtrycksutmaning – det finns
flera appar på marknaden som visar resultatet i realtid när
man
anger
information
om
resebeteende https://travelbetter.panda.org/?utm_source=B
etterPoints%20B2B%20mailing%20list&utm_campaign=174
a02d3ac-Newsletter-Week212020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5cbfb9f
aa8-174a02d3ac-313004905.
Visa
hur
stort
koldioxidavtrycket är och ge råd om hur man kan minska
det.
✓ Arrangera en selfie-tävling på sociala medier för att se vem
som lägger upp bilder av sig själv när de använder
miljövänliga transportalternativ.
✓ Engagera boende och intressenter för att förbättra
tillgängligheten och inkluderingen i kollektivtrafiken och testa
nya mobilitetstjänster med nollutsläpp.
✓ Varför inte slå ett världsrekord? Det finns många rekord som
kan tas eller slås. Använd fantasin och slå ett världsrekord i
fossilfri rörlighet tillsammans med lokalbefolkningen.

Det här är bara några exempel på de många aktiviteter ni kan arrangera under
året, utöver traditionella evenemang för bland annat skolor, icke-statliga
organisationer och lokala företag.
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