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Erklæring vedrørende 
COVID-19-pandemi
De nuværende tematiske retningslinjer blev 
udarbejdet, inden COVID-19-pandemien blev en 
del af vores liv. De tekster, der er inkluderet i dette 
dokument, afspejler ikke nødvendigvis den mest 
opdaterede situation. I løbet af disse uger har den 
måde, vi bevæger os på i vores byer, ændret sig 
markant. Mange byer giver mere plads til aktiv 
mobilitet. Nogle har indset, at en ny og mere 
bæredygtig tilgang til bytransport er mulig. 

Et faktaark med de erfaringer, der er gjort i ugerne 
med nedlukning, offentliggøres senere på året for 
at supplere disse tematiske retningslinjer og for at 
hjælpe lokale aktører med at blive klar til fejringen 
af DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE fra 16. 
til 22. september 2020. 

Vi forstår, at dette er en vanskeligsituation 
for mange af de byer, der har deltaget i vores 
kampagne gennem årene, og vi vil gerne give 
udtryk for vores solidaritet med jer alle.
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Introduktion til dette års tema: 
»Nulemissionsmobilitet for alle«
I 2020 er temaet for DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE 
»Nulemissionsmobilitet for alle«. Dette afspejler de ambitiøse mål om et 
CO2-neutralt kontinent i 2050, som det blev fastlagt af Ursula von der Leyen, 
formand for Europa-Kommissionen, da hun præsenterede den europæiske 
grønne pagt. Temaet sigter også mod at fremhæve vigtigheden af adgangen 
til nulemissionstransport og fremme af en inkluderende ramme, der involverer 
alle. 

Mens forskere identificerede en reduktion i bilture i større byer, og 50 % af 
turene forventes at ske med offentlig transport, på cykel eller til fods i de 
kommende år1, bekræfter de seneste undersøgelser fra Det Europæiske 
Miljøagentur (EEA) en betydelig stigning i transportemissioner sammenlignet 
med 1990-niveauerne.2 Mere specifikt steg emissionerne fra hele 
transportsektoren med 28 % mellem 1990 og 2018, hvilket understreger 
det presserende behov for at fremme CO2-neutrale transportløsninger i 
byområder. Selvom flere større europæiske storbyområder har vedtaget 
strenge foranstaltninger, lå andelen af vedvarende energi, der blev brugt til 
transport, fortsat på 8,1 % i 2018.3

Klimaændringer og relaterede miljøeffekter, såsom oversvømmelser, 
tørke eller hedebølger, udgør en af de mest overhængende trusler mod 
europæernes velfærd. I overensstemmelse med Parisaftalen, der sigter mod 
at holde den globale opvarmning inden for en grænse på 1,5 grad, er det 
vigtigt at opnå CO2-neutralitet inden 2050.4 CO2-neutralitet kan nås gennem 
en kombination af metoder, herunder reduktion af CO2-emissioner ved at 
favorisere lav- og nulemissionsløsninger til offentlig og individuel transport 
samt gang og cykling. Ifølge nylige skøn vil omkring 80 % af verdens 
befolkning bo i byområder i 2050, så byer udgør den perfekte ramme til at 
omsætte disse ambitiøse planer til praksis.5

1.  https://bit.ly/2zsPHQz
2.  https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
3.  https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
4.  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
5.  https://bit.ly/3eNR5gM

https://bit.ly/2zsPHQz
https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://bit.ly/3eNR5gM
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På trods af de forskellige klimatiske, geografiske og socioøkonomiske forhold 
i Europas byområder kan der træffes foranstaltninger til at fremme et CO2-
neutralt og inkluderende bymiljø. Derfor opfordrer DEN EUROPÆISKE 
MOBILITETSUGE 2020 personer og lokale myndigheder til at tage skridt til 
at nå det langsigtede mål om et CO2-neutralt kontinent. 

Selvom målet for den langsigtede strategi ligger i en fjern fremtid, kan 
direkte foranstaltninger til bekæmpelse af forurening, CO2-emissioner 
eller trafikforurening have umiddelbare virkninger. Trængsel i og omkring 
byområder koster i øjeblikket næsten 100 milliarder euro årligt, eller én 
procent af EU’s BNP.6 Desuden er over 400 000 for tidlige dødsfald direkte 
relateret til luftforurening.7 Således vil iværksættelsen af langsigtede 
foranstaltninger, såsom fremme af cykling og gang, samt offentlig transport 
med lav emission og CO2-neutral offentlig transport, have meget positive 
umiddelbare virkninger. 

Dette dokument ser nærmere på førende byer med ambitiøse mål om 
nulemission og inklusiv mobilitet og præsenterer idéer for kommuner til 
fremme af EU-Kommissionens ambitiøse mål over for indbyggerne, når de 
deltager i dette års EUROPÆISKE MOBILITETSUGE. 

6.  https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
7.  https://bit.ly/34Z6SF5

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://bit.ly/34Z6SF5
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Deling af bedste praksis, som foreslået af EU’s borgmesterpagt, vil støtte 
lokale beslutningstagere i at nå de europæiske mål om en klimaneutral 
økonomi.8 Selvom en række kommuner i hele Europa har ambitiøse 
initiativer, er disse vanskelige at kvantificere, da mobilitetsplaner har en 
tendens til at fokusere på den langsigtede fremtid. Desuden er visse lav- eller 
nulemissionsteknologier, såsom brintbusser, endnu ikke i stand til at tilbyde 
stordriftsfordele. Europa-Kommissionen glæder sig over de ambitiøse mål, 
som de europæiske byer har fremsat, som f.eks. Amsterdam, Barcelona, 
København, Prag og andre, for at opnå et bymiljø med nulemission i 2050 
eller endnu tidligere. I de følgende to afsnit kigger vi nærmere på de førende 
byer med initiativer til at nå nulemissionsmål i 2050 eller endnu tidligere, 
samt byer med infrastrukturinvesteringer.

8.  https://bit.ly/2VVjhWd

8
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BYER MED AMBITIØSE MÅL OM 
NULEMISSION
Byer som Amsterdam, Barcelona og København 
er fast besluttede på at nå deres egne 
ambitiøse mål ved hjælp af forskellige politiske 
foranstaltninger, hvoraf flere er illustreret nedenfor. 
Det tilbagevendende tema er, at alle byer har en 
helhedsorienteret tilgang, herunder forskellige 
foranstaltninger til at nedbringe forurening.

Amsterdam

Hovedstadsområdet i Amsterdam, hjemsted for 
næsten to en halv million indbyggere, centralt 
beliggende i det urbane Randstad-område, 
erklærede ambitiøse mål for at nå målet om 
nulemission i 2030.9 Således iværksatte den 
største by i Holland forskellige initiativer, 
såsom fremme af gang og cykling, udvidelse 
af offentlige transporttjenester og investering i 
opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer.10

I de senere år er en stor del af det historiske 
centrum blevet gågade, og individuel 
persontransport i bil er begrænset. Dette initiativ 
øger sikkerheden for cyklister og fodgængere, 
og skaber samtidig en livlig atmosfære i mange 
gader og på pladser og andre områder i hele den 
indre by.11 Besøgende og pendlere omdirigeres til 
parkeringsfaciliteter uden for byens centrum takket 
være en helhedsorienteret parkeringspolitik, der 
dækker hele byområdet. Andre transportformer, 

9.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
10.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
11.  https://bit.ly/2yDsUkv

96 % forventet 
fald i NOx-

emissioner i 
20301 

400 % stigning 
i ladestationer 

til elektriske 
køretøjer, der 

er drevet af 
vedvarende 

energi2 

1. https://bit.ly/2Kv5511
2. https://bit.ly/3eOSNOL

https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
https://bit.ly/2yDsUkv
https://bit.ly/2Kv5511
https://bit.ly/3eOSNOL
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såsom færger, der forbinder de nordlige og sydlige dele af byen, elektrificeres 
eller erstattes af hybridmodeller i 2022.12

Ud over bestræbelserne på at forbedre sikkerheden for fodgængere 
og cyklister og byens stærke holdning til reduktion af emissioner øger 
Amsterdam sine investeringer i ladestationer til elektriske køretøjer. I de 
kommende år har Amsterdams hovedstadsområde givet tilsagn om at 
installere 20 000 ladestationer til elektriske køretøjer i Amsterdam kommune 
og de omkringliggende regioner i Nordholland, Flevoland og Utrecht. Denne 
betydningsfulde investering vil mere end firedoble de eksisterende 4 600 
offentlige og halvoffentlige ladestationer.13 Alle 20 000 ekstra ladestationer vil 
blive drevet af vedvarende energi.14 

12.  https://bit.ly/2Vwwvdg
13.  https://bit.ly/3eMoJUa og https://bit.ly/2xSPXYs
14. https://bit.ly/3bABCi8

Ladestation til elektriske køretøjer i Amsterdam

https://bit.ly/2Vwwvdg
https://bit.ly/3eMoJUa
https://bit.ly/2xSPXYs
https://bit.ly/3bABCi8
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NOx-niveauer 
faldt med 19 % 
sammenlignet 

med 2017 

Gratis offentlig 
transport i tre 

år efter at have 
opgivet brug af 

bil 
800 millioner 

euro investeret 
i de seneste fire 

år

Barcelona 

I begyndelsen af 202015 tog Barcelonas byområde 
sine første skridt hen imod et byområde med 
nulemission med en strengere lavemissionszone, 
der forbyder de mest miljøskadelige biler (Euro 
II-norm eller lavere) på arbejdsdage mellem kl. 
7 og 20. Denne foranstaltning, der berører det 
meste af byområdet i den catalanske hovedstad, 
har haft en umiddelbar virkning. Kun en måned 
efter introduktionen faldt NOx-niveauerne med 
19 % i forhold til udgangspunktet i 2017. Ud over 
sanktionerne i lavemissionszonen tilbyder den 
kommunale administration også incitamenter. Et 
gammelt køretøj, som ellers ville være forbudt 
adgang i lavemissionszonen, kan ombyttes med 
en billet til offentlig transport, der er gældende i 
tre år. 

Ud over den påtænkte reduktion af personbiler i 
Barcelonas bymidte sigter byens investeringer 
mod at øge adgangen til offentlig transport. 
Barcelona Metropolitan Transport investerede 
800 millioner euro over fire år for at øge 
hyppigheden af afgange på linjerne 1-5 til mindre 
end fire minutter i spidsbelastningsperioderne.16 
Endvidere er der købt 23 nulemissionsbusser, 
hvilket øger det samlede antal køretøjer, der er 
el-, naturgas eller hybriddrevne, til 266. Barcelona 
Metropolitan Transport sigter mod at opnå en 
aktiv flåde, der udelukkende består af elektriske 
køretøjer, hybridkøretøjer og køretøjer der kører 
på komprimeret naturgas 2030.

15.  https://bit.ly/2VWYZvt
16.  https://bit.ly/3aA2ltQ

https://bit.ly/2VWYZvt
https://bit.ly/3aA2ltQ
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København

Selvom den europæiske grønne pagt er ambitiøs, 
har Københavns Kommune endnu højere mål. CO2-
neutral transport i 202517 er det definerede mål for den 
danske hovedstad, der har indført foranstaltninger 
relateret til energiforbrug og mobilitet. Sidstnævnte 
fokuserer på direkte målelige mål for køretøjer 
og individuel transport. København sigter mod at 
opnå CO2-neutral offentlig transport med et skift fra 
personbiler til gang, cykling og offentlig transport. 
I alt foretages 75 % af alle ture i København i 2025 
til fods, på cykel eller med offentlig transport og vil 
dermed være CO2-neutrale.18 I alle sine bestræbelser 
går kommunen foran med et godt eksempel, 
således kører Københavns Kommunes køretøjer på 
elektricitet, brint eller biobrændstoffer. 

Kommunerne drager fordel af københavnernes 
cykelentusiasme, såvel som hovedstadens flade 
topografi. Cyklister kan benytte sig af et omfattende 
fremtidigt netværk af cykelstier, som endda omfatter 
»supercykelstier«. Disse cykelstier udviklede sig fra 
et unikt samarbejde mellem 28 kommuner og Region 
Hovedstaden, der sigter mod at fremme sikrere, 
hurtigere og lettere cykling og pendling på cykel.19

Siden åbningen af den første rute i 2012 blev der 
bygget yderligere fem ruter i 2017, som blot var 
begyndelsen på et netværk med 45 ruter og en samlet 
længde på 746 kilometer. Ud over disse cykelstier har 
København yderligere 400 km cykelstier.20 Estimater 
fra den danske stat anslår, at supercykelstier potentielt 

17.  https://bit.ly/3cBboMy
18.  https://bit.ly/3eQ2j4f
19.  https://bit.ly/2VxwxkT
20.  https://supercykelstier.dk/about/

20 000 tons 
CO2-besparelse 

om året 
Den forventede 
levealder øges 

med et år 
1,1 million færre 

sygedage om 
året

https://bit.ly/3cBboMy
https://bit.ly/3eQ2j4f
https://bit.ly/2VxwxkT
https://supercykelstier.dk/about/
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kan øge antallet af cykelture i hovedstadsregionen med 6 millioner sammenlignet 
med 2019-tal. 

Hvis pendling langs supercykelstierne ikke er brugernes foretrukne metode 
til at komme ind til Københavns Kommune på, kan de tage deres cykler med 
i pendlertogene (S-tog) gratis.21 Inden for et år efter indførelsen af denne 
foranstaltning i hele det 170 km lange netværk steg antallet af transporterede 
cykler fra 188 000 til 630 000, dvs. over 300 %.22 En af grundene til det øgede antal 
transporterede cykler er ombygningen af særlige cykelvogne med foldesæder. 

Alle ovennævnte foranstaltninger har medført betydelige sundhedsmæssige 
fordele for beboere i Region Hovedstaden. Ifølge kommunale skøn svarer det til 
ca. 1,1 million færre sygedage samt 20 000 tons CO2-besparelse om året.23 Hvis 
det lykkes den danske hovedstad at reducere forureningsgraden til et niveau 
svarende til Danmarks landdistrikter, vil den forventede levealder stige med et år 
inden 2040.24

21.  https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
22.  https://bit.ly/3ay53jE
23.  https://bit.ly/2S4KTau og https://bit.ly/3aw7PFT
24. https://bit.ly/2S3fx3Y

Regionaltog i København giver mulighed for at transportere cykler gratis

https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
https://bit.ly/3ay53jE
https://bit.ly/2S4KTau
https://bit.ly/3aw7PFT
https://bit.ly/2S3fx3Y
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INFRASTRUKTURINVESTERINGER 
UNDERSTØTTER 
EMISSIONSREDUKTIONER

Ud over ovenstående eksempler på omfattende 
politiske foranstaltninger truffet af kommuner er 
der ligheder i den tilgang, som byerne Prag, Graz 
og Riga har valgt for at opnå adfærdsændringer 
ved at investere kraftigt i infrastruktur til offentlig 
transport, cykling og gang.

Prag

Byen Prag, som en af de største centraleuropæiske 
hovedstæder og en af de hurtigst voksende byer i 
Europa, sigter også mod at blive en nulemissionsby 
inden 2050.25

Den tjekkiske hovedstad har investeret massivt 
i offentlig transport i de senere år. Alene i 2017 
blev der afsat 245 millioner euro til infrastruktur, 
herunder renovering af stationer og udvidelse af 
sporvognslinjer.26 Indsatsen er blevet styrket med 
beslutningen om at bygge en fjerde metrolinje, 
der forbinder det historiske centrum med den 
sydøstlige del af byen. Investeringen på 2,7 
milliarder euro startede i sommeren 2019.27 En 
større ny transportterminal, Praha Smichov, 
udvikles med henblik på at forbinde jernbane, 
busser, metro og biltransport. Den nye terminal 
vil tilskynde til brug af offentlig transport ved at 
fremskynde og lette skiftet mellem transportformer.

25.  https://bit.ly/352475H
26.  https://ceec.uitp.org/prague-investment
27.  https://bit.ly/2SjQv0P

57 % af alle 
rejser foretages 

med offentlig 
transport. For 

næsten 50 % af 
passagererne 
med offentlig 

transport 
er metroen 

den vigtigste 
offentlige 

transportform i 
Prag og udgør 

rygraden i 
det offentlige 
transportnet 

(2017)1 

1. https://bit.ly/2KudrpB

https://bit.ly/352475H
https://ceec.uitp.org/prague-investment
https://bit.ly/2SjQv0P
https://bit.ly/2KudrpB
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Et andet vigtigt kommende byggeprojekt vil skabe 
en ny metrolinje på otte kilometer, der vil forbinde 
det eksisterende metronetværk med en ny 
sporvognslinje og således reducere emissionerne 
fra forstædernes biler og busser. Dette er to 
eksempler på måder, byen arbejder på, for at 
skære ned på antallet af konventionelle biler på 
vejene. 

Den kommunale administration bestræber sig 
også på at styrke elektromobilitet og øge den 
aktive transport. Gang og cykling stimuleres 
gennem udvikling af grønne offentlige rum af høj 
kvalitet. 

Antallet af 
personer, der 

bruger offentlig 
transport 
i byen, er 

steget fra 1,03 
milliarder ture 
i 2000 til 1,28 

milliarder ture 
i 2016 (dvs. en 
stigning på 24 

%) – 20181 

1. https://bit.ly/2VT1nDI

https://bit.ly/2VT1nDI
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Graz

Byen Graz (Østrig) har en lang tradition for 
meningsmålinger om mobilitetsadfærd, der 
begyndte i 1980’erne. Den seneste undersøgelse 
viser et lille skift fra motoriserede køretøjer til gang 
og cykling. Cirka 20 % af indbyggerne tager således 
offentlig transport, 42 % bruger personbiler og ca. 
38 % enten går eller cykler.28 Den relativt høje 
procentdel af cyklister og fodgængere skyldes, 
at Graz har Europas største fodgængerområde. 
Derudover har byen været aktiv med at fremme 
cykling, gang og offentlig transport, især i de 
senere år. Indsatsen blev synkroniseret i et 
mobilitetskoncept for 2020, der fremmer cykling 
og gang ved at investere i infrastruktur, herunder 
cykelstier og fortove, især i forstæderne til Graz.29

Derudover er der vedtaget en investeringsplan for 
de kommende år til udvidelse af sporvognstjenester. 
Planerne til en værdi af 117 millioner euro vil 
reducere flaskehalse, udvide antallet af to-
spors-sporvogne og udvide de eksisterende 
linjer. Byens embedsmænd understreger, at 
investeringspakken, der finansieres af byen Graz 
og regionen Steiermark, sigter mod at forbedre 
sporvognenes præcision og hyppighed.30 I lighed 
med Wien reklamerer Graz for køb af et årligt 
abonnement til offentlig transport for folk med fast 
bopæl i Steiermarks hovedstad. I 2016 besluttede 
byen Graz at subsidiere den årlige offentlige billet 
til indbyggerne. I 2020 er den årlige billet prissat til 
456 euro for ikke-fastboende, mens indbyggere i 
Steiermarks hovedstad kun betaler 228 euro, eller 

28.  https://bit.ly/3aA2uNG
29.  https://bit.ly/3buYPlL
30.  https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/

300 % stigning 
i årlige 

abonnementer 
på offentlig 

transport efter 
tilskud

https://bit.ly/3aA2uNG
https://bit.ly/3buYPlL
https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/
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halvdelen af prisen. Den oprindelige prisreduktion 
resulterede i en stigning på 300 % i årlige 
abonnementer.31 Ifølge de seneste tal har mere end 
10 % af indbyggerne en årsbillet. Selvom dette tal 
ved første øjekast ikke synes særlig højt, skal man 
huske på, at 60 000 indbyggere er studerende, 
der har forskellige abonnementspakker.32

Disse bestræbelser er især vigtige, da borgerne i 
Graz modsatte sig idéen om en lavemissionszone 
ved en lokal folkeafstemning i 2012. Imidlertid har 
en regional lavemissionszone for lastbiler været 
i drift i Graz og regionen Steiermark siden 2014, 
hvilket forpligter dem til at overholde Euro III-
emissionsstandarder. Steiermark ligger i Alperne 
i en bassinformet dal, hvor det er vanskeligt at 
undgå koncentration af forurenende stoffer.

31.  https://bit.ly/3bAuB0D
32.  https://bit.ly/3by4ffK

38 % af de 
lokale går og 

cykler 
Reduktion i 

forurening uden 
lavemissions-

zone

https://bit.ly/3bAuB0D
https://bit.ly/3by4ffK
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Riga 

Den lettiske hovedstad, der er hjemsted for en 
tredjedel af hele befolkningen, har investeret i 
infrastruktur til cykling, fodgængere og offentlig 
transport i de senere år, især med finansiel 
støtte fra EU. Mens der ikke er noget, der tyder 
på, at Letland har overskredet de europæiske 
standarder for luftkvalitet, står Riga over for 
forureningsudfordringer i forbindelse med det 
tætbebyggede historiske centrum. Således blev 
der truffet beslutning om at gøre den gamle bydel 
fodgængervenlig i de senere år for at reducere 
forurening og fremme turisme.33 Forbud mod 
biler fra forskellige gader i byens centrum mellem 
12.00 og 06.00 fra mandag til lørdag fremmer 
sikkerheden for fodgængere og cyklister.34

Yderligere foranstaltninger blev truffet ved at 
investere i offentlig transport med støtte fra Den 
Europæiske Investeringsbank, som stillede 75 
mio. euro til rådighed til at finansiere køb af 
20 sporvogne med lavt gulv og 20 brintdrevne 
busser til erstatning for ældre køretøjer. Disse 
investeringer, som var en del af Juncker-planen, 
omfatter også anlæg og opgradering af sporvogns- 
og brintinfrastruktur.35

Riga, som er den største by i de tre baltiske stater, 
realiserede potentialet for cykelstier allerede i de 
tidlige 00’ere. 13,5 km cykelstier blev bygget i 
2001 for at forbinde den gamle bydel med et af 
distrikterne i udkanten af Riga. I de senere år 
har cykelinfrastruktur været en høj prioritet for 

33.  https://bit.ly/2KtCyJ0
34.  https://bit.ly/350akPy (s15)
35.  https://bit.ly/2VNdkdS
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den kommunale administration. Der blev bygget 
cykelstier for at forbinde forstæderne med byens 
centrum og tilvejebringe en alternativ rute for at nå 
strandene ved Østersøen. Således kan cykelstier 
bruges til at pendle til og fra byen såvel som til 
rekreative formål og længere ture til baltiske 
badesteder såsom Jurmala.36 I henhold til det 
EU-finansierede »CIVITAS Handshake«-projekt 
øges opmærksomheden på fordelene ved cykling 
hvert år, og cykelnetværket på 68 kilometer stiger 
i popularitet.

36.  http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga
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GENNEMFØRELSE 
AF NULEMISSIONS-
FORANSTALTNINGER

Ud over de ovennævnte byinitiativer, der 
sigter mod nulemissionsniveauer, har mange 
mindre og større byområder i Europa taget 
skridt til at reducere den samlede forurening 
og drivhusgasniveauer og lette adgangen til 
transport. Disse eksempler fokuserer på løsninger, 
der er relateret til infrastrukturinvesteringer, såvel 
som »bløde løsninger«, såsom prisnedsættelse på 
offentlig transport.

Mindre luft- og støjforurening som følge 
af begrænset bilbrug

Siden indførelsen i 1990’erne har bilfri dag 
været et vellykket initiativ til at mindske luft- og 
støjforurening og et fremragende redskab til 
at skabe opmærksomhed og fange mediernes 
opmærksomhed. Der kan ses en tydelig reduktion 
af de vigtigste forurenende stoffer på bilfri dag, 
især i stærkt overbelastede større byområder. 
CO2- og NOx-niveauer i Bruxelles faldt med 75-
80 %.37 Andre byer, såsom Paris, registrerede en 
reduktion af forureningen med 25-30 %.38 Selvom 
disse foranstaltninger kun er i en kort periode, 
viser den betydelige reduktion i forurening en 
klar sammenhæng mellem trafik og emission og 
inspirerer borgerne til at støtte foranstaltninger, 
der reducerer den forurenende trafik i bycentre. 
Som en del af sidste års EUROPÆISKE 
MOBILITETSUGES begivenheder forbød Kozani 

37.  https://bit.ly/2S5S16p
38.  https://bit.ly/3cM4jbQ
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kommune i Grækenland al bil- og motorcykeltrafik på to hovedgader i byens 
centrum i fem timer, og brugte, som en del af den bilfri dag, den ledige 
plads til at arrangere kampagnens afslutningsceremoni med fælles events 
såsom sportslege for børn og danseshows. PM10- og NOx-niveauer faldt 
med 30 %39 sammenlignet med den følgende dags luftkvalitetsmålinger. 
Byen Sofia arrangerede også en bilfri dag og overvågede luftkvaliteten i løbet 
af dagen ved hjælp af en mobil station, der blev installeret af det ledende 
miljøagentur (Executive Environment Agency). Målestatistikker viste gode 
luftkvalitetsniveauer for PM10 i løbet af hele kampagneugen.40

39.  Den EUROPÆISKEMOBILITETSUGEs pristildeling til Kozani by (2019)
40.  Den EUROPÆISKEMOBILITETSUGEs pristildeling til Sofia by (2019)

Fodgængere under bilfri dag i Sofia
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Groningen – en ny flåde af elektriske 
busser

Byen Groningen (Holland) besluttede fuldstændigt 
at erstatte sin busflåde af benzindrevne busser 
med en helt igennem elektrisk flåde. Hele flåden 
på 164 busser fra tre fabrikanter har været i drift 
siden slutningen af 2019. Ud over investeringerne 
i køretøjer er der installeret 21 ladestationer på 
busstationer og andre steder i Groningen og de 
omkringliggende regioner. Desuden kan den nye 
elektriske opladningsinfrastruktur bruges af alle 
tre typer af elektriske busser og er det største 
eksisterende regionale netværk af e-busser i 
Holland. Ud over reduktionen af støj og forurening 
medfører den omfattende investering også en 
reduktion af CO2 på 90 %.41

Ud over investeringerne har byen Groningen 
fået ry for at være en af de mest cykelvenlige 
byer i Europa. Siden de første fysiske 
planlægningsforanstaltninger til fremme af cykling 
i 1970’erne har studenterbyen i den nordøstlige 
del af Holland indført en »cykel først«-politik. 
Denne ramme har ført til en imponerende ændring 
i fordelingen af transportformer til fordel for 
cyklen. Cirka 60 % af alle ture i byen Groningen 
foretages på cykel, og byen investerer fortsat i 
cykelinfrastruktur. 

Mens mange europæiske byer bygger 
cykelinfrastruktur såsom cykelstier, er Groningen 
gået et skridt videre med opvarmede cykelstier for 
at undgå isglatte veje for cyklister. Derudover er der 
oprettet adskillige park and ride-anlæg i udkanten 
af den hollandske by. Disse knudepunkter giver 

41.  https://bit.ly/2VONVkc
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mulighed for at skifte fra bilen eller det regionale 
tog til cyklen den »sidste kilometer«. Mens andre 
europæiske byer har travlt med at løse flaskehalse 
for personbiler eller offentlig transport, reducerer 
Groningen flaskehalsene for cyklister, såsom 
farlige kryds eller trafiklys.42

42.  https://bit.ly/2VVtvG5
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FREVUE-projekt – fragtløsninger med 
nulemission i byer

Hvis bycentre forbliver en værdifuld 
shoppingdestination, er det vigtigt at overveje 
transporten af store mængder varer til forretninger, 
modebutikker og dagligvareforretninger. Derfor er 
det nødvendigt at finde nulemissionsløsninger til 
godstransport i byer. Det EU-finansierede FREVUE-
projekt testede over 70 elektriske køretøjer i 
forskellige størrelser i forskellige bymiljøer i hele 
Europa. De elektriske køretøjer, der varierede i 
størrelse fra 3,5 til 19 ton, kørte under virkelige forhold 
for at levere drikkevarer, pakker, post og andre varer. 
På denne måde tog FREVUE et vigtigt skridt mod at 
opnå CO2-fri bylogistik i større bycentre inden 2030 
og mod at forbedre luftkvaliteten i europæiske byer.43 

Selv denne relativt lille test havde potentialet til 
betydelige CO2- og NOx-besparelser. Pilotforsøgene 
med køretøjer, der fandt sted i flere store 
europæiske byer i hele projektets varighed44, viste, 
at indsættelsen af dem alene sparer op til 2 000 kg 
NOx. Ifølge projektets forskning svarer dette til de 
samlede NOx-emissioner for vejtransport i City of 
London på enhver given tredagesperiode i 2013. 

Derfor kan den omfattende implementering af 
fragtløsninger med nulemission have et betydeligt 
potentiale til forbedring af luftkvaliteten. Forskere 
fra FREVUE-projektet understregede også, at 
hvis London alene skulle elektrificere 10 % af sin 
fragtflåde før 2021, kunne hovedstaden spare over 
1 mia. euro.45

43.  https://frevue.eu/
44.  https://cordis.europa.eu/project/id/321622
45. https://bit.ly/2VU4aMT
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INKLUDERING I OFFENTLIG 
TRANSPORT ER 
NØGLEFAKTOREN FOR 
BORGERDELTAGELSE

Et andet mål med det årlige tema 
»Nulemissionsmobilitet for alle« er at fremhæve, 
at mobilitetsløsninger med lav- og nulemission 
snart bør blive overkommelige og tilgængelige 
for alle. Det henvender sig til mennesker, der er 
fysisk og mentalt udfordrede, såvel som unge 
mennesker, ældre, kvinder, minoritetsgrupper, 
mennesker med særlige behov eller socialt dårligt 
stillede. Adgang til offentlig transport fremmer 
social og økonomisk inklusion, adgang til fritids- 
og kulturaktiviteter og giver fri bevægelighed for 
alle, uden at det er nødvendigt at eje en bil.46 
Transportens sociale dimension er blevet drøftet af 
kommunale administrationer overalt i Europa. På 
de følgende sider er fremhævet nogle eksempler.

InfoPunkter til mennesker med særlige 
behov i Wien

For blinde eller handicappede kan en kort tur med 
metro eller bus udgøre en betydelig udfordring. 
Derfor er adgang til transport afgørende for et 
inkluderende samfund. Moderne værktøjer og 
opgraderinger af infrastrukturen har i høj grad 
fremmet anvendeligheden af offentlig transport. 
»Wiener Linien«, Wiens vigtigste transportoperatør, 
har leveret flere løsninger til støtte for mennesker, 
der har behov for støtte. For at give information 
er der installeret multisensoriske »InfoPunkter« 
overalt i metronetværket i den østrigske hovedstad.

46.  https://bit.ly/2S6drQZ

https://bit.ly/2S6drQZ


26

»InfoPunkter« leverer korte nyhedsudsendelser 
og anden relevant information via et tekst-til-
tale-websted. Disse løsninger er udviklet, testet 
og opgraderet af Wiener Linien i tæt samarbejde 
med den østrigske forening til støtte for blinde 
og synshæmmede. Dette samarbejde har 
været til gensidig fordel i de seneste 20 år og 
understreger fordelene ved samarbejde mellem 
offentlige transportoperatører og civilsamfundets 
organisationer.47

Ombygning af offentlig transportinfra-
struktur i Kraków

Investeringer i offentlig transport er især vigtige for 
voksende byer. Kraków tog, som en af de hurtigst 
voksende byer i Europa, også tilgængeligheden 
i betragtning. Takket være EU’s økonomiske 
støtte investerede byen Kraków i en ny flåde på 
35 moderne og energieffektive sporvogne med 
lavt gulv. Det forældede rullende materiel af 
sporvogne, der kører på det mere end 100 km 
lange netværk, erstattes gradvist af 35 nye og 
energieffektive sporvogne med lavt gulv.48 De 
nye sporvogne giver let adgang for klapvogne og 
personer i kørestole.

47. https://bit.ly/3bAmGAl (P 315)
48.  https://bit.ly/3eJbR10
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Indtil alle sporvogne med højt gulv er udskiftet, er personalet blevet 
uddannet til at hjælpe mennesker med særlige behov ved større offentlige 
trafikknudepunkter. Dette blev opnået inden for rammerne af AENEAS, et 
EU-finansieret projekt med fokus på mobilitet i et aldrende samfund. En 
anden del af projektet omfattede en oplysningskampagne for at få børn og 
unge til at opføre sig hensynsfuldt over for ældre i den offentlige transport.49

49. https://bit.ly/2W8iDoL (P 270)

Kraków investerede i moderne sporvogne med lavt gulv for at reducere emissionen og lette adgangen for 
kørestole
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Ride-hailing med offentlig transport i det 
sydvestlige Holland

Forestil dig, at du bor i et landdistrikt, og den 
eneste buslinje, du kan bruge til at rejse til den 
næste by, ophører. Denne idé kan blive en realitet, 
hvis transportoperatører står over for udfordringer, 
såsom chaufførmangel, faldende indtægter eller 
økonomiske nedskæringer. Endvidere er ride-
hailing eller ride-sharingtjenester, som f.eks. 
Uber, ofte ikke tilgængelige i forstæder eller 
landdistrikter.50

Derfor skabte den hollandske provins Zeeland, 
en region i den sydvestlige del af Holland, en 
taxatjeneste, der opererer i hele provinsen langs 
ophørte busruter. Brugere kan booke en tur på 
forhånd med »Haltetaxi«-tjenesten, der fungerer 
som en normal bus. Transportoperatøren har 
fleksibiliteten til at stoppe ved forudreserverede 
stoppesteder i stedet for at køre hele buslinjer 
med lav udnyttelsesgrad. Tjenesten kører hver 
dag indtil kl. 23.00 og inkluderer skiftestop med 
konventionelle tjenester.51

50.  https://bit.ly/2VImZnw
51.  https://bit.ly/2Y9ObNC
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Hvad er nytten af et godt offentlig transportnet, hvis billetpriserne ikke er 
overkommelige for alle? Dette spørgsmål blev rejst af bymyndighederne 
i Wien i 2011. Siden maj 2012 kan hele Wien-netværket benyttes for 
kun 1 euro pr. dag ved køb af et årsabonnement. Siden indførelsen af 
årsbilletten på 365 euro er antallet af abonnementer til Wiens offentlige 
transport fordoblet. De seneste tal viser, at næsten 50 % af indbyggerne 
i Wien har et årsabonnement.52 Ifølge nylige skøn foretages næsten 40 
% af alle ture i Wien med offentlig transport sammenlignet med ca. 30 % 
i bil. Ud over prisnedsættelsen har investeringer i udvidelsen af metro- 
og sporvognstjenester forbedret tilgængeligheden for en større gruppe 
wienerborgere.53

52.  https://bit.ly/3cItuwa
53. https://bit.ly/3cTYYzB

Zeeland, en region i den sydvestlige del af Holland med en lavere befolkningstæthed
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Sikring af kvinders tryghed i offentlig 
transport i Hamborg

Kvinder er en sårbar gruppe af brugere af 
offentlig transport, der ofte føler sig utrygge i 
bymiljøer, især uden for myldretiderne. Derfor har 
mange operatører, der driver offentlig transport 
i Europa, investeret i sikkerhedspersonale, 
sikkerhedsinfrastruktur eller overvågning. 

I Tyskland har forskellige byer og operatører, 
der driver offentlig transport, taget initiativer 
til at forbedre kvinders sikkerhed. Foruden de 
5 900 sikkerhedskameraer, der allerede er 
installeret i køretøjer og ved stoppesteder for 
offentlig transport i Hamborg, sikrer 400 ansatte 
også trygge rejser for kvinder gennem det store 
offentlige transportnet.54 Desuden er der installeret 
i alt 177 »nødsøjler«. Disse nødopkaldssystemer 
giver en direkte forbindelse til det centrale 
sikkerhedskontor og kan om nødvendigt bruges til 
at tilkalde assistance.55 

54.  https://bit.ly/2zqED6j
55. https://bit.ly/359ku0o
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Warszawa – Tilgængelighed

Den polske hovedstad startede et initiativ, 
der omfattede hele byen, for at forbedre 
tilgængeligheden ved at indføre lovgivning, 
der garanterede, at alle offentlige rum, 
veje og bygningsinvesteringer overholder 
tilgængelighedsstandarder. Efter indførelsen 
af lovgivningen i 2017 tog det flere år at ændre 
metrostationer, busstoppesteder og togstationer. 
Offentlige investeringer har i betydelig grad 
forbedret tilgængeligheden for personer med 
nedsat mobilitet i busser og metro. I øjeblikket 
opfylder 87 % af alle busstoppesteder standarder 
for tilgængelighed. Warszawas byggeprojekter 
omfattede også 40 kilometer nye cykelstier. 
Synshandicappede blev også understøttet med 
installationen af 64 trafiklys med lydenheder.56 

Ud over disse omfattende byggeprojekter 
investerer byen Warszawa også i nye sporvogne 
med lavt gulv. I alt indkøbte den polske hovedstad 
273 sporvogne, hvilket vil forbedre hastigheden 
og hyppigheden af den offentlige trafikbetjening.57 
Denne omfattende indsats blev også anerkendt af 
Europa-Kommissionen, der belønnede Warszawa 
med »Access City Award 2020«. 

56.  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
57.  https://bit.ly/2Y8wVYN
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Reduktion af lavemissionszonens belast-
ning på lavindkomstgrupper i Gent

Den belgiske by Gent etablerede en 
lavemissionszone i begyndelsen af 2020.58 Ud over 
den forventede reduktion i forureningsniveauer 
kan lavemissionszoner resultere i en økonomisk 
byrde for bilejere med lav indkomst. Gent 
introducerede en unik støtteordning for at reducere 
den økonomiske byrde for lavindkomstgrupper ved 
at yde en bonus på 1 000 euro for en dieselbil og 
750 euro for en benzinbil.59 Bonussen blev anvendt 
af 350 beboere over en periode på tre år, og 
ordningen slutter i juni 2020. Byens embedsmænd 
forventer, at antallet af ansøgninger vil stige i 2020 
med indførelsen af lavemissionszonen.60

58.  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190416_04334151
59.  https://bit.ly/2SbTd8f og https://bit.ly/2VF5XGx
60. https://bit.ly/3cIuCQq
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