
#MobilityWeek

Bevæg dig bæredygtigt. Bevar din sundhed.

16-22 SEPTEMBER 2021

TEMATISKE 

RETNINGSLINJER 



1. Sikker og sund med 

bæredygtig mobilitet
2. Mental sundhed 3. Fysisk sundhed 4. Sikkerhedsforanstaltninger 5. COVID-19-reaktion

TABLE OF CONTENTS

DEN EUROPÆISKE 

MOBILITETSUGE er i live og 

ved godt mod

Hvordan kan du deltage?

20 ÅR med DEN EUROPÆISKE 

MOBILITETSUGE

Forbindelse med andre EU-

initiativer

Dette års emner

Forbedring af sikkerheden for 

mennesker med handicap

Forøgelse af 

trafiksikkerheden

Cyklist -og 

fodgængersikkerhed

E-scooter-

sikkerhedsbestemmelser

F
A

K
T

A
 O

G
 T

A
L

Opmærksomhed over for 

sårbare grupper

At øge bevidstheden ved at 

skifte perspektiv

Åben meningsudveksling med 

mennesker med handicap for at 

fremme empati

Indsats for fodgængere

Trafikdæmpning og nedsættelse 

af byens hastighedsgrænser

B
E

D
S

T
E

 P
R

A
K

S
IS

Genoprette tilliden til offentlig 

transport

Skift mod aktiv mobilitet

Forbedringer i luftkvaliteten

F
A

K
T

A
 O

G
 T

A
L

Sikkerhedsforanstaltninger i 

offentlig transport

Aktiv mobilitet under COVID-

19

Fremskyndelse af planer for 

bæredygtig bytrafik (SUMP-

tiltag)

B
E

D
S

T
E

 P
R

A
K

S
IS

F
A

K
T

A
 O

G
 T

A
L

Aktiv mobilitet har en væsentlig 

indvirkning på sundheden

Økonomisk overkommelig 

transport for social integration 

og deltagelse

Rekreative områder i 

bymiljøer

Håndtering af støj og 

luftforurening

B
E

D
S

T
E

 P
R

A
K

S
IS At give plads

15-minutters-byen

Strategier til reduktion af 

trafikstøj og luftforurening

F
A

K
T

A
 O

G
 T

A
L Luftkvalitet

Aktiv mobilitet

Mikromobilitet

B
E

D
S

T
E

 P
R

A
K

S
IS

Reduktion af emissioner i 

bykerner

Begrænsning af biladgang til 

bykerner

En kombination af 

foranstaltninger inden for en 

SUMP 

Frigørelse af plads til aktiv 

mobilitet

Tilskyndelse til aktiv mobilitet 

Authors
POLIS Network: Cities and Regions for transport innovation

Balázs Németh BNemeth@polisnetwork.eu

Niklas Schmalholz NSchmalholz@polisnetwork.eu

mailto:BNemeth@polisnetwork.eu
mailto:NSchmalholz@polisnetwork.eu


1
Sikker og sund med bæredygtig mobilitet

DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGEs årstema for 2021 er ”Sikker 

og sund med bæredygtig mobilitet”. Valget af dette års tema er en 

anerkendelse af de vanskeligheder, som Europa – og verden – har 

mærket gennem hele COVID-19-pandemien. Det reflekterer også over 

mulighederne for forandring som følge af denne hidtil usete 

sundhedskrise i Europa.

Byer og byforvaltninger har etableret kreative, 

modstandsdygtige reaktioner på pandemien. I år fejrer DEN 

EUROPÆISKE MOBILITETSUGE byernes 

modstandsdygtighed og deres præstationer, mens de 

forsøger at opretholde dette momentum. Tendenser, der 

begyndte sidste år, såsom øget aktiv mobilitet og brugen af 

mobilitet med lave eller ingen emissioner, kræver yderligere 

promovering.



Follow the campaign:

DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE 
er i live og ved godt mod

Selvom COVID-19-anliggender var en stor bekymring for 

transportorganisationer, embedsmænd, regionale 

administratorer og private virksomheder, oplevede DEN 

EUROPÆISKE MOBILITETSUGE sit næststørste antal 

registreringer nogensinde i 2020 med deltagelsen af 

næsten 3000 byer i 53 lande. Kampagnen søger nu at 

motivere alle tidligere og fremtidige deltagere til at deltage i 

det 20. år med DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE 

under dette års slogan ”Bevæg dig bæredygtigt. Bevar din 

sundhed”. Folk opfordres til at holde sig i form fysisk og 

mentalt, mens de udforsker skønheden i deres by, region 

eller land – og til at tage hensyn til andres miljø og 
sundhed, når de vælger deres transportform.

Hvordan kan du deltage?
Lokale myndigheder, uddannelsesinstitutioner, 

virksomheder og ikke-statslige organisationer (NGO'er) 

kan tilslutte sig DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE på 

adskillige måder. Du kan deltage i kampagnens hoveduge 

mellem 16. og 22. september og indsende din 

MOBILITETSAKTION relateret til bæredygtige 

mobilitetsinitiativer hele året. Uanset hvad du laver inden 

for sund, sikker og bæredygtig transport, bedes du dele 

dine nyheder på sociale medier og tagge 

kampagnesekretariatet for at holde os informeret. Tjek 

kampagnens hjemmeside (www.mobilityweek.eu) og de 

officielle sociale mediekanaler på Facebook og Twitter og 
Instagram.

Har din by, virksomhed eller NGO opnået noget 

eksemplarisk og fremragende inden for bæredygtig 

bytrafik? Du kan modtage en pris for dit fremragende 

arbejde gennem DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGEs 

kampagne. Din MOBILITETSAKTION kunne blive 

medtaget i et EU-webinar og en social mediekonkurrence 

for at nå et endnu bredere publikum. 

Vi opfordrer dig også til at ansøge om de årlige priser for 

bæredygtig bytrafik: Den EUROPÆISKE 

MOBILITETSUGEs priser til mindre og større kommuner, 

prisen for Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP-

prisen) (Planlægning af bæredygtig bytrafik) og prisen EU 

Urban Road Safety (Vejsikkerhed i byer). DEN 

EUROPÆISKE MOBILITETSUGEs priser til mindre og 

større kommuner fejrer byernes fremragende præstationer 

i løbet af hovedkampagneugen (16.-22. september). 

SUMP-prisen anerkender ekspertise inden for Planlægning 

af bæredygtig bytrafik baseret på Europa-Kommissionens 

SUMP-retningslinjer. EU’s pris Vejsikkerhed i byer hylder 

eksemplariske og innovative præstationer hos lokale 

myndigheder for at skabe et mere sikkert bymiljø. 

Yderligere information findes på kampagnens websted.

I år ser vi tilbage på to succesrige årtier 

med en paneuropæisk kampagne, der 

fortsat støtter lokale initiativer i deres 

bestræbelser på at gøre byer mere 

sikre, grønne, inkluderende og 

tilgængelige.

Siden begyndelsen af årtusindet har tusinder af 

institutioner, virksomheder, NGO'er samt større og mindre 

byer tilsluttet sig DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE 

for at hjælpe med at gøre bymiljøet til et bedre sted. 

I starten af denne rejse havde EU kun 15 medlemsstater. 

At købe togbilletter online var et nyt koncept, og 

smartphones eller mobilt internet eksisterede kun i vores 

vildeste drømme. Her 20 år senere kan vi rejse på tværs af 

byer med en enkelt betaling ved hjælp af Mobilitet-som-en-

service-løsninger (MaaS) eller bestille en taxa med et klik 

på en knap gennem en smartphone-app. Alternativt kan vi 

hoppe på en delt e-scooter. Vi kan navigere med en GPS-

aktiveret kortapp, mens vi streamer musik gennem 

trådløse øretelefoner i hele EU for en brøkdel af de 

tidligere omkostninger. Selvom teknologien har ændret 

alles liv med hensyn til mobilitet i byerne, er udfordringerne 

med forurening og sikker og bæredygtig mobilitet de 

samme.

https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek?ref=ts&fref=ts
http://www.mobilityweek.eu/
https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/
https://twitter.com/mobilityweek/with_replies


Forbindelse med andre EU-initiativer

Mens DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE afholdes 

mellem 16. og 22. september hvert år, udgør andre store 

EU-initiativer også en integreret del af den årlige 

europæiske cyklus, herunder EU's Grøn Uge, EU’s uge for 

bæredygtig energi, Europæiske forsknings- og 

innovationsdage, Det europæiske år for jernbanetransport, 

Den europæiske uge for sport og relaterede 

HealthyLifestyle4All-kampagne og Den europæiske uge for 

en aktiv og sund alderdom. DEN EUROPÆISKE 

MOBILITETSUGE vil publicere eksemplariske 

MOBILITETSAKTIONER på kampagnens hjemmeside og 

sociale mediekanaler relateret til disse EU-temakampagner.

Dette europæiske initiativ understøtter brugen af offentlig 

transport som en effektiv, overkommelig mobilitetsløsning 

med lav emission for alle. Denne faste overbevisning blev 

illustreret med videoen #LovePublicTransport på højden af 

COVID-19-pandemien. Derfor er DEN EUROPÆISKE 

MOBILITETSUGE tæt forbundet med Det europæiske år for 

jernbanetransport 2021, da det fælles mål er at tilskynde folk 

til at bevæge sig bæredygtigt. Jernbanetransport er en af de 

sikreste og mest bæredygtige transportformer over hele 

kontinentet. DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE 

opfordrer deltagende byer til at forbinde sig med Det 

europæiske år for jernbanetransport og fremme togrejser i 

løbet af kampagneugen.

Vores kampagne opfordrer også både større og mindre byer 

til at underskrive Den europæiske klimapagt og bygge et 

grønnere Europa sammen. Som en del af Den europæiske 

grønne pagt udgør klimapagten en platform til udveksling af 

information, debattering og handling på klimakrisen og til at 

give støtte til europæiske initiativer og klimabevægelser for 
at vokse og konsolidere.

Dette års emner

I tråd med årets tema ”Sikker og sund med bæredygtig mobilitet” er de fire fokusemner mental og fysisk sundhed, 

sikkerhed og COVID-19-respons. I det følgende dokument finder du en kort oversigt over fakta og tal samt eksempler på 

bedste praksis vedrørende hvert af disse emner. Det er ikke tilfældigt, at mental sundhed er et prioriteret emne, da DEN 

EUROPÆISKE MOBILITETSUGE går ind for et stærkere fokus på forholdet mellem mental sundhed og mobilitet i byerne, 

et emne, der er blevet stadigt vigtigere under pandemien. Et andet prioriteret emne er fysisk sundhed, som inkluderer 

påvirkningen af luft- og støjforurening og fordelen ved aktiv mobilitet. Emnet om sikkerhed fremhæver de seneste 

udviklinger inden for transportsikkerhed, integrationen af mennesker med reduceret mobilitet og omfattende 

trafiksikkerhedsforanstaltninger i bymiljøet. Byadministrationernes reaktion på COVID-19-pandemien er også markeret i 

dette afsnit med fokus på de positive sider af pandemien vedrørende mobilitet i byerne og på betydningen af at genoprette 
tilliden til offentlig transport.



2
Mental sundhed

FAKTA OG TAL

Mental sundhed er et af 

hovedemnerne i dette års tema 

og understreger et aspekt, der 

ofte overses: transport kan i 

væsentlig grad påvirke folks 

mentale sundhedstilstand og 
velvære.

Den giver folk mulighed for at knytte forbindelser og vedligeholde relationer med 

andre, få adgang til professionelle og uddannelsesmæssige muligheder og 

fritidsaktiviteter uden for hjemmet og giver dem mere fleksibilitet. Den muliggør en 

aktiv livsstil for ældre i deres lokalområde, og forskning viser, at aldersvenlige 

transportpolitikker (såsom gratis buskort) er forbundet med en stigning i brugen af 

offentlig transport blandt ældre og reducerer depressive symptomer og følelsen af 

ensomhed. Dette er blevet fremhævet som en vigtig faktor under Den europæiske 

uge for en aktiv og sund alderdom. Desuden er det vist, at kortere rejsetider 

forbedrer trivsel, mens pendlerture, der varer mellem 60 og 90 minutter, har den 

mest negative indvirkning på velvære.

Angst på grund af store menneskemængder eller utilstrækkelig rejseinformation kan 

føre til en forværret mental tilstand. At kunne bevæge sig rundt har altid spillet en 

væsentlig rolle i det at leve et sundt og tilfredsstillende liv. I kølvandet på pandemien 

skal byerne arbejde endnu hårdere for at skabe byområder, hvor beboerne kan 
bevæge sig bæredygtigt og sikkert, når som helst.

Commutes 

lasting between 

60’ & 90’ have 

the most 

negative

impact on 

wellbeing

01.https://www.researchgate.net/publication/322612522_Public_transport_policy_social_engagement_and_mental_health_in_older_age_A_quasi-experimental_evaluation_of_free_bus_passes_i_nEngland 

https://www.researchgate.net/publication/322612522_Public_transport_policy_social_engagement_and_mental_health_in_older_age_A_quasi-experimental_evaluation_of_free_bus_passes_in_England


Ud over at styrke menneskers sundhed er cykling og gang 

også utroligt gavnligt for sindet. Flere undersøgelser viser, 

at aktiv mobilitet reducerer depression, angst og andre 

psykiske problemer. At få motion ved at gå eller cykle øger 

blodgennemstrømningen, frigiver endorfiner og reducerer 

det samlede stressniveau. Selv en 30 minutters gåtur  eller 

cykeltur om dagen kan hjælpe med at forbedre den 

mentale sundhed. Det kan forbedre det generelle humør 

såvel som søvnkvaliteten og reducere stress, angst og 

træthed. Fysisk aktive mennesker har op til 30 % reduceret 

risiko  for at blive deprimerede, og at forblive aktive hjælper 

dem, der er deprimerede, med at komme sig. 

Byer , der understøtter cykling og vandringskampagner, er 

ofte glade, sunde, veluddannede og økonomisk stabile. 

Disse indikatorer vedrører primært livsstilen hos 

mennesker, der ofte bruger bæredygtige og sunde 

transportformer i deres daglige liv. De fleste lokale 

myndigheder, der forstår betydningen af at integrere aktiv 

mobilitet i den lokale mobilitetsplan, anvender også andre 

innovative sociale tilgange. Beboere i byer, hvor cykling og 

gåture er populære, kan oprette forbindelse og engagere 

sig med ligesindede. Cykling og vandring hjælper med at 

fremme en fællesskabsånd og en følelse af enhed.

Aktiv mobilitet har en væsentlig 

indvirkning på sundheden

02. https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/

03. https://www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/why-walk/healthy-minds

04. https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/

05. http://bic.asn.au/information-for-moving-people/social-inclusion-and-public-transport

06. https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-make-public-transport-an-

attractive-option-in-your-city?language=en_US

07. Access to Transport and Life Opportunities (publishing.service.gov.uk)

08. 

https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Healt

h

Økonomisk overkommelig transport 

for social integration og deltagelse

Byernes voksende økonomiske uoverkommelighed fører til 

gentrificering af storbyområder og deres omgivelser. 

Forstæder, hvor det er nødvendigt at have bil for at komme 

dertil og fra, kan marginalisere folk uden biler – især de 

unge og ældre. Social isolation  og mangel på interaktion 

med lokalsamfundet er forbundet med dårligere helbred. 

Forskning afslører en klar og signifikant sammenhæng 

mellem bevægelses-/aktivitetsniveauer og risikoen for 

social udstødelse. Forbedring af mobiliteten vil 

sandsynligvis mindske risikoen for social udstødelse. 

Forbedring af den offentlige transport, der muliggør nye 

ture, er undervurderet, og den samlede samfundsmæssige 

værdi af offentlig transport fortjener højere anerkendelse. 

Som anbefalet  af C40 Cities (et verdensomspændende 

netværk af byer med en fælles klimatilgang til begrænsning 

af global opvarmning) bør byer tage en netværksbaseret 

tilgang til at etablere et økonomisk overkommeligt og 

tilgængeligt offentligt transportsystem og undersøge fysisk 

planlægning, integreret takstpolitik og integreret drift. 

Forskning  viser, at folk, der vurderer offentlig transport 

som ”god”, er næsten tre gange så tilbøjelige til at have 

adgang til offentlige tjenester såsom sundhedspleje, 

supermarkeder eller uddannelse end dem, der vurderer 

den som ”dårlig”. Det er også mindre sandsynligt, at de 

føler sig under pres, er utilfredse med livet eller oplever 

psykiske problemer.

Ud over offentlig massetransport har aktiv og ikke-

motoriseret offentlig transport også en rolle at spille for at 

styrke social inklusion og velvære. Fodgængervenlige 

kvarterer tilskynder til gang og cykling, hvilket giver 

mulighed for mere interaktion mellem naboer og øger 

følelsen af fællesskab hos beboerne og derved skaber 
både mentale og fysiske sundhedsmæssige fordele.

Rekreative områder i bymiljøer
(parker, grønne områder, gågader og bilfri zoner)

Forskning  finder konsekvent forbindelser mellem grønne 

områder og positiv mental sundhed og velvære. En 

undersøgelse af 10.000 mennesker i Storbritannien viste, 

at lokalsamfund, der bor i grønnere byområder, var mere 

tilbøjelige til at rapportere om færre mentale lidelser og 

højere velbefindende efter justering for socioøkonomisk 
variation på individuelt og regionalt niveau.

Even a 30-minute walk or 

bike trip a day can help to 

enhance mental health

https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
https://www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/why-walk/healthy-minds
https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
http://bic.asn.au/information-for-moving-people/social-inclusion-and-public-transport
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-make-public-transport-an-attractive-option-in-your-city?language=en_US
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/831766/access_to_transport_report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health


Centre for Mental Health and Urban Design i UK 

identificerer fire vigtige emner inden for mental sundhed, 

opsummeret af akronymet GAPS: Grønne steder, Aktive 

steder, Prosociale steder og Sikre steder. Der er en klar 

sammenhæng mellem tilgængelige grønne områder og 

positiv mental sundhed og velvære. Grønne områder i 

nærheden af ens bopæl kan forbedre humøret og tjene 

som motivation til at dyrke motion og tage initiativ til 

naturlige interaktioner.  Folk bør konsekvent og 

regelmæssigt eksponeres for bynatur under deres daglige 

rutine med tiltag såsom lavemissionszoner, reduktion af 

parkeringspladser for at give plads til grønne områder samt 

større arealer, hvor man kan gå, dyrke motion og omgås 
andre mennesker.

Communities living

in greener urban

areas are more

likely to report lower

mental distress

and higher levels of
wellbeing

09. https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health

10. https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise

11. https://www.eea.europa.eu/articles/noise-pollution-is-a-major

12. https://www.eugreenweek.eu/

13. CE Delft 2020, Air pollution and transport policies at the city level, Module 2: policy perspectives, Delft: CE Delft.

14. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018305932

15. https://ec.europa.eu/environment/news/second-clean-air-outlook-report-full-implementation-clean-air-measures-could-reduce-premature_en

Håndtering af støj og luftforurening

”Overdreven  støj skader menneskers sundhed alvorligt og 

forstyrrer folks daglige aktiviteter i skolen, på arbejdet, 

derhjemme og i fritiden. Støj kan forstyrre søvn, forårsage 

kardiovaskulære og psykofysiologiske påvirkninger, 

reducere ydeevnen og fremkalde irritationsreaktioner og 

ændringer i social adfærd” – ifølge 

Verdenssundhedsorganisationen. 20 % af Europas  

befolkning udsættes for langvarige støjniveauer, der er 

skadelige for deres helbred. Dette svarer til mere end 100 

millioner mennesker i Europa. Over 1,6 millioner sunde 

leveår går tabt hvert år på grund af støjforurening – den 

næststørste miljøbelastning i Europa efter luftforurening. 

En ud af fem europæere udsættes regelmæssigt for 

lydniveauer om natten, som kan skade sundheden 

betydeligt. Europæiske initiativer såsom EU Grøn Uge, der 

finder sted fra den 3. maj til den 13. juni i år i forskellige 

europæiske lande, sigter mod at øge bevidstheden om 

disse betydelige sundhedsfarer.

I øjeblikket bidrager vejtrafikken  væsentligt til 

koncentrationer af luftforurenende stoffer i europæiske 

byer. Selvom europæiske emissionsstandarder for 

køretøjer (Euronorms) reducerer udstødningsemissioner, 

hvilket vil påvirke luftkvaliteten positivt frem til 2030, vil 

koncentrationer af NO2 og partikelstof fortsat have en 

negativ indvirkning. Eksponeringsniveauerne for disse 

forurenende stoffer er relativt høje i byerne, og det er her, 

vi ser luftforureningens største indvirkning på 

folkesundheden. Luftforurenende stoffer , især partikelstof 

og nitrogenoxider, har været forbundet med dårlig mental 
sundhed, 

da de har vist sig at fremkalde depressive symptomer og 

forværring af stærkt depressive tilstande i tilfælde af lang 

eksponering. EU-institutioner sigter mod at gennemgå 

luftkvalitetsdirektivet i EU-lovgivningen, der dateres til året 

2004. Som en del af Den europæiske grønne pagt drøftes 

en revision af tærsklerne for emissioner for at bringe dem 

nærmere WHO's anbefalinger. Denne gennemgang vil 

være baseret på Anden rapport om perspektiverne for ren 

luft, der blev offentliggjort i begyndelsen af 2021. Det vil 

have potentialet til betydeligt at reducere 
emissionstærsklerne i Europa i de kommende år.

20%
of Europe’s population is exposed to

long-term harmful noise levels

https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise
https://www.eea.europa.eu/articles/noise-pollution-is-a-major
https://www.eugreenweek.eu/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018305932
https://ec.europa.eu/environment/news/second-clean-air-outlook-report-full-implementation-clean-air-measures-could-reduce-premature_en


BEDSTE PRAKSIS

Der er flere muligheder for at designe byer på måder, 

der integrerer fysisk aktivitet i folks daglige liv for at 

styrke vores mentale tilstand. Fra at lette tilgængelig, 

bekvem, sikker, aktiv transport til placering af 

udendørs fitnesscentre, kan der træffes 

foranstaltninger til at integrere motion og social 
interaktion for at fremme mental sundhed.

Folk drager fordel af at føle sig sikre og trygge ved at bevæge sig rundt i 

deres kvarter, og bydesign har meget at bidrage med. Passende 

gadebelysning og overvågning, tydelige orienteringspunkter, der hjælper 

mennesker med demens med at navigere i deres kvarter og 

menneskecentreret design af bolig-, kommercielle og industrielle ruter er 
gode eksempler på vigtig intervention i bydesign.



16. https://www.roadspace.eu/
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19. Swedish cities aim to become 1-minute cities | TheMayor.EU

15-minutters-byenAt give plads

Under DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGEs 

kampagne de sidste 20 år er der blevet organiseret en 

bred vifte af lokale aktiviteter for at fremme gang og cykling 

i byområder. Lokale myndigheder organiserer bilfri dage 

ved at lukke en del af byens centrum for private køretøjer 

og bruge det frigjorte rum til forskellige arrangementer for 

at fremme bæredygtig bytrafik. Byen Varna i Bulgarien 

organiserede en bilfri dag i 2020, hvor trafikken på 

hovedstrøget var forbudt i en dag, og gaderne blev 

underholdningsområder for lokalbefolkningen, så man 

kunne nyde en aktiv tid sammen. Sammen med den 

bulgarske by organiserede tusinder af byer i hele Europa 

og andre steder bilfri dage og lignende trafikreducerende 

aktiviteter som en del af kampagnen for at fremhæve 

manglen på plads til aktiv mobilitet og social interaktion.

Horisont 2020 -forsknings- og innovationsprojektet MORE 

udvikler designkoncepter, der fremmer gadeaktivitet og 

reducerer trafikdominans ved at overveje behovene hos 

alle trafikanter, herunder aktive mobilitetsbrugere og 

fodgængere. MORE betragter gaderne som ”økosystemer” 

i pilotbyer som f.eks. Budapest, Constanta og Lissabon og 

tester sine vejdesignværktøjer til forskellige formål såsom 

at bevæge sig rundt, shopping, socialisering og 
fritidsaktiviteter.

En ”15-minutters-by”  giver folk mulighed for at 

imødekomme deres behov inden for en kort gåtur eller 

cykeltur fra deres hjem. Det betyder en genoprettelse af 

folks forbindelse til deres lokalområde og en 

decentralisering af byliv og -tjenester. Bykonceptet ”15 

minutter” opstod i Paris, hvor byadministrationerne stiler 

mod at tilbyde pariserne, hvad de har brug for lige ved eller 

i nærheden af deres hjem for at sikre en ”økologisk 

transformation” af hovedstaden til forskellige 

bydelsområder. Dette ville reducere forurening og stress 

ved at skabe socialt og økonomisk blandede distrikter for 

at forbedre den samlede livskvalitet for beboere og 

besøgende.

Byen Vitoria-Gasteiz i Spanien, der fik tildelt European 

Green Capital  (Europæisk grøn hovedstad) i 2012, har 

arbejdet i årtier med at skabe grønne zoner i byens 

centrum og et Green Belt (grønt bælte) omkring det. 98 % 

af beboerne bor inden for 3 km af Det grønne bælte, et 

stort projekt, der forbinder grønne områder omkring hele 

byen. Det grønne bælte blev ikke kun et hotspot for 

biodiversitet, men også et populært rekreativt sted, der 

giver plads til fysisk aktivitet, sociale sammenkomster og 

interaktion med naturen, såsom fuglekikkeri og økologisk 

landbrug. Vitoria-Gasteiz’ grønne foranstaltninger går hånd 

i hånd med politikker for mere bæredygtige 
transportformer.

Nogle byer i Sverige planlægger at gå endnu længere og 

blive 1-minuts-byer. Ideen  startede i Stockholm, men 

andre byer i landet planlægger at deltage i initiativet, som 

involverer at placere præfabrikerede træmøbler på ledige 

parkeringspladser i gaderne. Lokalsamfundet har endda 

indflydelse på design- og udviklingsprocessen for 

møblerne. Denne aktivitet fremmer en følelse af at høre til 

et fællesskab og hjælper med at forme kvarteret ved at 
kræve gaderne tilbage fra den motoriserede trafik.

https://www.roadspace.eu/
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/07/paris-mayor-unveils-15-minute-city-plan-in-re-election-campaign
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/egcn-human-scale-toolkit/Human%20scale%20toolkit_final.pdf
https://www.themayor.eu/en/a/view/swedish-cities-aim-to-become-1-minute-cities-7246#:~:text=If%20Paris%20came%20up%20with,1%2Dminute%20city'%20idea.
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Strategier til reduktion af trafikstøj 

og luftforurening

Det EU-finansierede projekt Phenomena (vurdering af 

potentielle sundhedsfordele ved støjreduktionstiltag i EU) 

arbejder på at identificere foranstaltninger, der reducerer 

sundhedsbyrden ved miljøstøj. Deres første fund tyder på, 

at virkningerne af overdreven støjforurening bør integreres 

i byplanlægningen. Potentielle løsninger inkluderer 

strategier for hastighedsreduktion i alle byområder eller 

brug af kommercielle bygninger som støjbarrierer. Skiftet 

mod støjforebyggelse, såsom støtte til bæredygtige 

transportformer som at gå og cykle, er afgørende for at 

opnå den nødvendige langsigtede støjreduktion. 

Løsningerne inkluderer regler for adgang til bykøretøjer, 

fodgængerzoner, reduktion af hastighedsbegrænsninger i 

byområder og at muliggøre brug af aktiv mobilitet.

Det EU-finansierede Interreg-projekt CHIPS (Cycle 

Highways Innovation for smarter People Transport and 

Spatial Planning (Innovation af cykelmotorveje for smartere 

mennesketransport og arealplanlægning) udviklede og 

fremmede supercykelstier som en effektiv og 

omkostningseffektiv lavemissionsløsning til pendling til og 

fra beskæftigelsespoler i byerne. Projektet udviklede 

løsninger, der kan hjælpe byer og regioner med at etablere 

supercykelstier som et nyt mobilitetsprodukt. Sådanne 

løsninger kan overvinde de fysiske og adfærdsmæssige 

barrierer, der forhindrer pendlere i at bruge supercykelstier 

og maksimere synergier mellem supercykelstier og andre 
transportmidler.

Reduktion af luftforurening fra transport i byområder opnås 

hovedsageligt ved at begrænse eller forbyde forurenende 

trafik. Barcelonas ”superblok”-koncept med at skabe øer 

med bilfrie rum ved at omdirigere trafikken omkring multi-

blokområder viser betydelige reduktioner i støj og 

luftforurening i byen siden deres introduktion i 2016. Den 

lokale myndighed planlægger nu en større udvidelse af 

konceptet, og i løbet af det næste årti planlægger 

Barcelona at konvertere hele sit centrale område til et 

grønnere, fodgænger- og cykelvenligt område, der næsten 

er ryddet for private køretøjer. Andre bestræbelser blev 

gjort i den spanske hovedstad Madrid ved at implementere 

en lavemissionszone (LEZ) som en del af byens plan for 

bæredygtig bytrafik (SUMP). Den drastiske indvirkning 

resulterede i en reduktion af forureningsniveauerne for 

nitrogendioxid (NO2) på 15 % på kun tre måneder efter 

oprettelsen af LEZ . 

Flere rumænske byer, herunder Iași, Sibiu, Sighetu 

Marmației, Suceava, Târgu Mureș og Pitești, bestilte 

moderne nul-emissions-e-busser for nylig, da kommuner 

vedtager grønnere løsninger for at udvide deres offentlige 

transportflåde og tilbyde en mere omfattende service til 
lokalbefolkningen.

Ifølge nylig offentliggjort forskning fra C40 kan betydelige 

grønne investeringer i offentlig transport reducere 

luftforureningen fra transport med op til 45 % og 

bytransportemissionerne med mere end halvdelen inden 

2030. Baseret på Europa-Kommissionens nye Strategi for 

bæredygtig og intelligent mobilitet vil 100 europæiske byer 

blive klimaneutrale, og mindst 100 millioner nul-

emissionskøretøjer vil køre rundt på de europæiske veje 

for at opfylde luftkvalitets- og klimamål over hele 
kontinentet som en del af Den europæiske grønne pagt.

https://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Phenomena_project_summary.pdf
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https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf
https://thefutureispublictransport.org/wp-content/uploads/2021/03/C40-The-Future-of-Public-Transport-Research.pdf
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Fysisk sundhed

Inden for en lang tradition med at fremme 

aktiv mobilitet som en del af DEN 

EUROPÆISKE MOBILITETSUGEs 

dagsorden er fysisk sundhed en anden 

kernekomponent i bæredygtig bytrafik. 

Desuden spiller minimering af 

trafikrelaterede negative ydre forhold 

såsom udstødningsemissioner også en 
væsentlig rolle.

FAKTA OG TAL

Luftkvalitet
Den skadelige virkning fra luftforurening understøttes af nylige undersøgelser 

fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), der estimerer, at 376.000 for 

tidlige dødsfald i EU27 + UK var direkte forårsaget af forurening med fine 

partikler på årsbasis. Ikke desto mindre er antallet af forureningsrelaterede 

dødsfald halveret i de sidste 30 år. Man kan observere væsentlige ændringer i 

forbindelse med reduktionen af luftforurening, brugen af aktive 

mobilitetsløsninger, nye transportformer såsom elektriske cykler, samt 

bestræbelser på at øge fodgængerzoner og grønne byområder. Europæiske 

byer som København og Amsterdam har forpligtet sig til at erstatte hele den 

offentlige transportflåde med elektriske køretøjer inden 2030. Desuden valgte 

byen Wien brugen af alternativt drevne busser i kombination med politikker, der 

tilskynder brugen af offentlig transport, hvilket løftede den modale andel af den 

offentlige transport til 39 %, mens den kun forårsager 6 % af byens 
transportrelaterede CO₂-emissioner.

376k
premature deaths

annually

caused by fine

particle pollution

-50% since 1990

https://www.acea.auto/files/report-vehicles-in-use-europe-january-2021-1.pdf
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Aktiv mobilitet
Aktiv mobilitet i stedet for personbiler kan have to positive 

virkninger: forbedre den fysiske sundhed og reducere 

udstødningsemissionen. En femårig britisk undersøgelse 

konkluderede, at cykelpendlere havde 52 % lavere risiko for at 

dø af hjertesygdomme og 40 % lavere risiko for at dø af kræft. 

Testpersoner viste sig også at have 46 % lavere risiko for at 

udvikle hjertesygdomme og 45 % lavere risiko for overhovedet 

at udvikle kræft.

I økonomisk henseende er en stillesiddende livsstil ikke kun 

sundhedsskadelig, men medfører også et samlet økonomisk 

tab på over 80 mia. EUR om året for Den Europæiske Union.  

Den europæiske kræfthandlingsplan har til formål at reducere 

kræftdødsfald på grund af miljøforurening ud over andre 

risikofaktorer. Planen har et tæt samspil med Den europæiske 

grønne pagt og dens handlingsplan for nul forurening for at 

intensivere tiltag i medlemsstaterne mod forurenende stoffer 

og opnå renere luft ved forbedret overvågning, modellering og 

målrettede luftkvalitetsplaner.

Nedsat mobilitet kan også have betydelig indvirkning for 

ældre, en udfordring, der er identificeret ved Den europæiske 

uge for en aktiv og sund alderdom. Desuden tackler dette 

europæiske initiativ problemet med det EU-finansierede 

projekt ”Connected Vitality” (Opkoblet vitalitet). Der ses 

nærmere på cykling inden for rammerne af DEN 

EUROPÆISKE MOBILITETSUGE. Ud over strukturelle 

ændringer kan teknologisk udvikling også fremme aktiv 

mobilitet. Mange ældre finder cykling fysisk mere krævende, 

så en stigning i tilgængelige elektriske cykler til mere 
overkommelige priser kan komme denne aldersgruppe til god.

En samlet stigning i efterspørgslen kan observeres, da salget 

er seksdoblet på et årti og forventes at fordobles igen fra 2020 

til 2025 . Ifølge nylige undersøgelser fra Tyskland har 

aldersgruppen 65-69 år det højeste antal e-cykler med 16 %. 

Halvdelen af alle elektriske cykelture i Tyskland foretages af 

personer over 60 år, 29 % af alle e-cykelture foretages af 

personer i alderen 70 år og derover. De daglige afstande, der 

dækkes af elektriske cykler i de nævnte aldersgrupper, er fire 

til otte kilometer længere end med ”normale” cykler, hvilket er 
en stigning  på 70 %. 

Mikromobilitet
Ud over elektriske cykler er en anden nyere tendens ”free-

floating bikes” (frit tilgængelige cykler og elektriske scootere) i 

bykerner over hele Europa – kendt som 

mikromobilitetsløsninger. Disse kan betragtes som en hurtig 

og ren løsning til at reducere emissioner i bykerner og 

samtidig give et hurtigt alternativ til at komme fra A til B i 

bymiljøer. Interreg-vurderinger i Bukarest indikerer, at den 

lokale e-scooterudbyder ”Flow” hævder, at hvert køretøj 

reducerer emissionerne med op til 3.500 kg kulstof i løbet af 

sin livscyklus . Hvorvidt sådanne tal kan opnås eller ej, 

afhænger af holdbarheden og varigheden af brugen. Ifølge en 

undersøgelse har e-scootere kun en aktiv brugstid på 28 

dage, indtil de skrottes. Ikke desto mindre må det 

understreges, at e-cykler og e-scootere har nul emissioner fra 

udstødningsrør og opgraderer mobilitetstilbuddet i bymiljøer. 

Så længe køretøjer vedligeholdes, repareres og indsamles på 

en miljøvenlig måde, kan disse løsninger tilbyde et  levedygtigt 
alternativ.

Cycle commuters have a 46%

lower risk of developing heart

disease and a 45% lower
risk of developing cancer

6x
Bike sales have increased

six-fold in one decade

The 65-69
age group has the highest

number of e-bikes
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Reduktion af emissioner i bykerner

Emissionsreduktion i europæiske bykerner er gavnligt for 

et sundt liv. Et godt eksempel, som også blev anerkendt 

som en eksemplarisk MOBILITETSAKTION af DEN 

EUROPÆISKE MOBILITETSUGE, er Q-Parks initiativ 

Park & Ride. Denne private belgiske parkeringsudbyder 

tilbyder over 50 % rabat på parkering ved ”Antwerp 

Berchem” togstation hver weekend. Parkeringsanlægget er 

bekvemt placeret ved ringvejen for at reducere brugen af 
personbiler i byens centrum.

Begrænsning af biladgang til bykerner

Midlertidige eller permanente regler for adgang til 

bykøretøjer (UVAR) er en anden foranstaltning til at 

begrænse biltrafik i bykerner. Disse spænder fra 

midlertidige begrænsninger til en begrænsning til 

lavemissionskøretøjer i visse zoner eller endda et 

adgangsforbud for alle private køretøjer i bestemte 

områder. Mens opsætning af en UVAR kan være en 

langvarig proces, er mindre og hurtigere løsninger 

tilgængelige. Bordeaux og Paris har oprettet en strategi for 

en bilfri dag den første søndag hver måned i 2021 ved at 

implementere bilfri zoner i bestemte områder. Fra januar til 

marts testes konceptet i den vestlige del af Bordeaux 
centrum. Fra og med april udvides zonen mod nord og syd.

Reglerne gælder i tidsrummet fra 10:00 til 18:00 eller 

19:00. Denne regelmæssige begivenhed sikrer 

forudsigelighed og undgår væsentlig påvirkning af 

trafikflowet i større skala.

Den polske by Krakow ændrede sine parkeringsregler på 

flere bypladser. Disse ændringer blev mødt med protester 

fra butiksejere og parkeringsudbydere. Denne fjendtlige 

stilling ændrede sig i løbet af nogle måneder, da ejere af 

butikker og parkeringspladser ikke oplevede væsentlige 

økonomiske tab, og folk havde tendens til at bruge mere 

tid i det omstrukturerede område. Over 75 % af de 

adspurgte ønsker ikke at vende tilbage til det tidligere 

scenarie. De understregede, at de er ”især tilfredse med 

fraværet af biler i disse områder, samtidig med at de også 

nyder den strukturelle landskabspleje, de historiske 

bygninger og den generelle atmosfære”. Disse eksempler 

fra de ovennævnte byer er blot en lille del af de 

europæiske byers kollektive indsats for at reducere 
udledning af CO₂.

En kombination af foranstaltninger 

inden for en Sustainable Urban 

Mobility Plan (SUMP) (Plan for 

bæredygtig bytrafik) 

 rakow, Poland

Udviklingen af en SUMP, som er en langsigtet, 

altomfattende integreret mobilitetsplan for hele det 

funktionelle byområde, giver klare langsigtede mål ved at 

undersøge mobilitetsudfordringerne på en holistisk måde, 

samtidig med at det samlede transportmiks behandles for at 

reducere ydre forhold, der er skadelige for mennesker og 

miljø. Byen Budapest understregede vigtigheden af en 

SUMP som nøglen til en mere harmoniseret tilgang fra 

forskellige interessenter lige fra kommunale afdelinger og 

statsrepræsentanter til transportvirksomheder. Denne 

koordination garanterer den kollektive støtte, der er 

nødvendig til implementeringen af en SUMP.  Flere 

oplysninger om SUMP-tiltag offentliggøres på ELTIS-

platformen og inden for retningslinjerne for udvikling og 
implementering af SUMP-tiltag.
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Frigørelse af plads til aktiv mobilitet

Fysisk aktivitet kan tilskyndes ved at tilbyde grønne byområder, der giver 

plads til jogging, yoga eller til at nyde natur og solskin – og kan hjælpe 

med at reducere overfladetemperaturen på asfalterede gader eller 

bygninger, da træer og større buske giver skygge. Eksempler fra 

Göteborg i Sverige viser, at temperaturen i en bypark var 4 °C lavere end i 

det bebyggede byområde. Derudover reducerer træer og andet grønt 

CO₂-niveauet, giver dyr et naturligt habitat og øger endda værdien af de 

omgivende ejendomme. Et andet eksempel kommer fra Paris. Den 

franske hovedstad sigter mod at udnytte mulighederne for grønne 

byområder ved at plante 170.000 træer, skabe en grøn hovedlinje og 

afsætte 30 hektar til parker og haver. Da Paris allerede har 500.000 træer, 

vil planen, som skal gennemføres inden 2026, øge antallet af træer med 
ca. 25 %.

Tilskyndelse til aktiv mobilitet
Incitamenter til aktiv mobilitet kan have en betydelig indvirkning. I mange 

lande har incitamentordninger eksisteret i lang tid, som f.eks. ”cykle til 

arbejde” i Storbritannien, der tilbyder skattefritagelse ved lån eller køb af 

cykler og passende udstyr. Lignende eksempler kan findes i Belgien, et 

land, der er tilbøjeligt til bilbrug og med en dyb kærlighed til professionelt 

cykelløb. ”Fietsersbond” (hollandsktalende interessegruppe for 

cykelkørsel i Flandern og Bruxelles) gav arbejdsgivere udfordringen at 

tilskynde til aktiv mobilitet ved at spore kørte kilometer via en app og 

tilskynde til fælles cykelkørsel med events og priser, der sigter mod at 
motivere medarbejderne.

Paris aims to plant

170,000
trees by 2026

+25%
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39. https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf

40. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617465/IPOL_STU(2018)617465_EN.pdf

Sikkerhedsforanstaltninger
Dette afsnit af tematiske retningslinjer ser 

nærmere på sikkerhedsforanstaltninger 

opdelt i to sektioner: transportsikkerhed 

såsom sikkerhedsforanstaltninger for 

bevægelseshæmmede samt 

trafiksikkerhed. Sidstnævnte omfatter 

foranstaltninger til at modvirke 
trafikulykker og dødsfald.

FAKTA OG TAL

Forbedring af sikkerheden for mennesker med handicap
Cirka 15 % af befolkningen i EU har handicap, et antal som sandsynligvis vil stige 

med en aldrende befolkningsdemografi.  Derfor har Europa-Parlamentets 

transportudvalg identificeret forskellige vanskeligheder for bevægelseshæmmede 

eller for blinde eller synshandicappede, når de bruger offentlig transport. De vedrører 

først og fremmest store adgangsbarrierer ved trafik- og intermodale knudepunkter og 

manglende information om tilgængeligheden af lokal transport. Hvor disse 

oplysninger er tilgængelige, mangler de ofte det korrekte medie, f.eks. blindeskrift 
eller lydformat.

~15%
in the EU have

disabilities

https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617465/IPOL_STU


Forøgelse af trafiksikkerheden

41. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0671

42. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/scoreboard_2018_en.pdf

43. https://etsc.eu/70-of-road-deaths-in-european-cities-are-pedestrians-cyclists-and-motorcyclists/

44. https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/speed_en.pdf

45. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf (P10)

46. https://www.sicurstrada.it/Risorse/FERSI-report-scooter-survey.pdf

47. https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motor-vehicles/motor-vehicles/electric-scooters-in-france.html

48. https://etsc.eu/itf-report-recommends-action-on-safety-of-e-scooters/

49. https://www.roadspace.eu/wp-content/uploads/2020/05/MORE-D2.3_WITHOUT-CONFIDENTIAL-ANNEXE.pdf

Europæiske medlemsstater bevæger sig mod målet om nul 

trafikdræbte - eller ”nul-vision”, som beskrevet af Europa-

Kommissionen. Antallet af trafikdræbte  er faldet takket 

være sikkerhedsseler og anden EU-sikkerhedslovgivning, 

teknologiske fremskridt i bilindustrien og strengere 

nationale regler om hastighedsbegrænsninger. I 2001 

døde næsten 55.000 personer i trafikulykker – i 2018 var 
antallet faldet med over 50 %.

Cyklist -og fodgængersikkerhed

38 % af alle dødsulykker sker på byveje. Derfor har DEN 

EUROPÆISKE MOBILITETSUGEs årlige tema for 2021 til 

formål at øge bevidstheden om det tragiske tal på omkring 

9.500 dødsfald i 2018 . Mere end 50 % af disse dødsfald 

vedrører cyklister eller fodgængere. Der er en tydelig 

årsagssammenhæng mellem en bils hastighed og 

alvorsgraden af en cyklists eller fodgængers skader. For 

eksempel har fodgængere vist sig at have 90 % chance for 

at overleve, når de rammes af en bil, der kører med 30 

km/t eller derunder, men mindre end 50 % chance for at 

overleve påkørsel ved 45 km/t og næsten ingen chance for 
at overleve påkørsel ved 80 km/t eller højere.

Cyklister og fodgængere er fortsat de mest sårbare 

grupper i bytrafik. Som fremhævet i Europa-

 ommissionens arbejdsdokument ”EU's 

trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Næste skridt 

hen imod ’nul-visionen’” er vejinfrastruktur og omgivelser 

en medvirkende faktor i mere end 30 % af kollisionerne . 

Eksemplerne med bedste praksis i det følgende afsnit 
fremhæver infrastrukturløsninger fra hele Europa.

E-scooter-sikkerhedsbestemmelser

Mikromobilitetsløsninger såsom frit tilgængelige e-scootere 

har bredt sig hastigt i Europas bykerner. Der er dog 

væsentlige variationer i de lovgivningsmæssige rammer. 

Mens nogle byer pålægger en hastighedsgrænse på 20 

km/t, tillader andre højere hastigheder. Flere EU-lande har 

en lovgivning, der forpligter e-scooterkørere til at bruge 

fortove, mens andre tydeligt indikerer, at e-scootere skal 

bruge vejen eller cykelstien, hvis det er relevant. En sådan 

uklar og inkonsekvent lovgivning kan forårsage farlige 

situationer og skabe vanskeligheder for rejsende.

Derudover kan parkeringsregler for e-scootere forbedre 

den samlede sikkerhed for trafikanter. Byer som Malaga 

har oprettet dedikerede parkeringszoner for at undgå 
tilfældig parkering af frit tilgængelige e-scootere på fortove.

Byer over hele Europa modvirker for høj hastighed ved at 

fastsætte klare hastighedsgrænser og pålægge store 

bøder for manglende overholdelse. Paris indførte en bøde 

på € 135 for at køre på fortovet og indførte en 

hastighedsgrænse på 20 km/t for e-scootere.

Man kan bemærke, at ovennævnte regler er nødvendige, 

da sikkerhedsstatistikker indikerer den tilsyneladende fare 

ved sådanne mobilitetsløsninger. Dansk forskning tyder 

på, at e-scooterskader er otte gange større end for 

cyklister, mens statistikker fra USA indikerer, at 

hovedskader er dobbelt så sandsynlige for brugere af 

elektriske scootere.  Løsninger for disse temmelig 

alarmerende tal er at adressere kørsel i spirituspåvirket 

tilstand og føreruddannelse for brugere af mikromobilitet 

og at øge kvaliteten af byveje og fortove ved at reducere 
huller og sørge for jævne fortove, hvor det er nødvendigt.

-50% 38%

>30%

in road fatalities
2018 vs 2001

of fatal accidents
are on urban roads

of crashes related to

road infrastructure

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0671
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default/files/pdf/scoreboard_2018_en.pdf
https://etsc.eu/70-of-road-deaths-in-european-cities-are-pedestrians-cyclists-and-motorcyclists/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/speed_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf
https://www.sicurstrada.it/Risorse/FERSI-report-scooter-survey.pdf
https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motor-vehicles/motor-vehicles/electric-scooters-in-france.html
https://etsc.eu/itf-report-recommends-action-on-safety-of-e-scooters/
https://www.roadspace.eu/wp-content/uploads/2020/05/MORE-D2.3_WITHOUT-CONFIDENTIAL-ANNEXE.pdf


BEDSTE PRAKSIS

 iener  inien, Vienna, Austria

Opmærksomhed over for sårbare 

grupper 

Som en af hovedstadsregionerne i Centraleuropa har 

Budapest oprettet en mobilitetsplan, der lægger stor vægt 

på fodgængerne med forskellige tiltag fremhævet i 

gennemførelsesperioden 2014 til 2030. Et af disse er en 

årlig gennemgang af trafikskilte omkring børnehaver, 

skoler og andre uddannelsesfaciliteter. Dette understøttes 

af yderligere trafikdæmpende zoner. Disse zoner med 

reduceret hastighed skal implementeres uden yderligere 

skilte, da reglerne vil være umiddelbart forståelige.  Dette 

opnås ved at ændre vejens forløb med flere forhindringer 

eller ”sikkerhedsøer”. Disse initiativer blev inkluderet som 

pakker af foranstaltninger inden for Budapests plan for 

bæredygtig bytrafik.

International Association of Public Transport (Den 

Internationale Union for Offentlige Transportmidler) (UITP) 

foreslår flere retningslinjer  for, hvordan man kan støtte og 

interagere med mennesker med nedsat mobilitet eller 

andre handicap, og som har brug for hjælp. Bortset fra 

rådet om at være tålmodig foreslår UITP, at man 

henvender sig direkte til passageren i stedet for at tale 

med en ledsagende person. Når man taler med en person 

med behov for hjælp, bør kropssproget tilpasses det talte 

indhold for at undgå forvirring. Desuden skal 
handicappedes personlige rum altid respekteres.

At øge bevidstheden ved at skifte 

perspektiv

 ien og dets transportbureau ” iener  inien” er et godt 

eksempel på inklusion af bevægelseshæmmede og blinde 

eller synshandicappede. Meningsudvekslinger fandt sted 

mellem politikere og de respektive interessegrupper for at 

fremme forståelsen af deres ønsker og behov.  Der er 

etableret samarbejdsaktiviteter såsom ”walkshops” for at 

bringe bevægelseshæmmede, blinde eller 

synshandicappede og beslutningstagere sammen for et 

samarbejde om omgivelserne omkring stoppesteder for 

offentlig transport. Disse udvekslinger hjælper med at øge 

bevidstheden. Særlig flisebelægning eller brolægning med 

riller eller bump er blevet installeret på ” iener  inien”-

stoppesteder siden 1999. Disse udbredte systemer hjælper 

mennesker, der er blinde eller synshandicappede, med at 

finde den sikreste og hurtigste vej ind og ud af offentlig 

transport. Takket være en langvarig indsats fra ” iener 
 inien” er alle stationer tilgængelige i terrænhøjde.

54. https://www1.wienerlinien.at/media/files/2020/barrierefrei_354241.pdf

55.http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=qe0x0dQC

56. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=YwIvnTCo

57. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=FDtAT8xo

50. http://www.sump-challenges.eu/sites/www.sump-challenges.eu/files/bmt2016_eng_v3.pdf

51. https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf

52. https://www.blindenverband-wnb.at/wissenswertes/verkehr/taktiles-leitsystem-wien/

53. https://www.behindertenrat.at/2019/05/walkshop/

Åben meningsudveksling med 

mennesker med handicap for at 

fremme empati

Andre praktiske og let implementerede løsninger er 

oplysningskampagner. Eksempler på bedste praksis fra 

europæiske byer omfatter workshops, byvandringer med 

blinde eller synshandicappede og informationskampagner. 

Disse tematiske retningslinjer fremhæver tre eksempler fra 

DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGEs 

MOBILITETSAKTIONER. En lille by på den spanske ø 

Mallorca organiserede ”blind date city”, et projekt, der 

gjorde det muligt for folk at opleve det at gå uden syn ved 

hjælp af en blind person fra lokalsamfundet. Den fælles 

vandring gennem byen retter opmærksomheden mod alle 

former for tilgængelighedsproblemer og øger 

bevidstheden om visse infrastrukturfaldgruber . En 

lignende bevidstgørelseskampagne blev organiseret af 

den franske by Montargis, der ligger 70 km øst for 

Orléans, som fokuserede sin indsats på valgte 

embedsmænd. Embedsmændene blev guidet gennem 

forskellige forhindringer for at opleve blindhed, døvhed 

eller nedsat mobilitet . En anden løsning kommer fra den 

tyrkiske by Izmir, hvor mennesker med og uden handicap 

brugte tandemcykler sammen. Under turene blev der 
identificeret almindelige forhindringer.



58. https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/

2012/EMW_Best_Practice_Guide_2012.pdf

59. https://www.eltis.org/resources/case-studies/pedestrianisation-ljubljana-city-centre

60. https://www.sutp.org/publications/9584/

61. https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/news/bruxelles-ville-30-premier-bilan-chiffre

Indsats for fodgængere

Bilfrie dage eller weekender har en lang historie som en 

del af fejringen af den årlige EUROPÆISKE 

MOBILITETSUGE. Midlertidige tiltag, der startede som 

aktiviteter under DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE, 

er i mange tilfælde blevet permanente løsninger. Bologna, 

vinder af DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGEs pris 

2011, implementerede bilfri zoner i det historiske centrum 

som en midlertidig foranstaltning. Et årti senere er bilfri 

weekender blevet en uundværlig del af bylivet i Bologna . 

Disse historier kan inspirere byer i hele Europa til at starte 

lignende transformationer.

Siden indsatser for fodgængere kan tage lang tid at 

gennemføre, er eksemplet på en trinvis tilgang, der blev 

vedtaget af den slovenske hovedstad Ljubljana, meget 

vellykket, da det førte til et samlet fodgængerareal på mere 

end 100.000 m2 (svarende til mere end 140 fodboldbaner). 

Byen startede denne revitaliseringsproces efter at have 

stået over for øgede trafikniveauer i byens centrum. Disse 

bestræbelser blev ledsaget af revitaliseringen af 

flodbredderne i bykernen og ved at bygge yderligere 

fodgængerbroer over floden. Takket være produktive 

meningsudvekslinger med Ljubljana-indbyggerne nyder 

disse langsigtede processer med at reducere biltrafikken i 
byen stadig en godkendelsesgrad  på 88-95 %.

Trafikdæmpning og nedsættelse af byens hastighedsgrænser

Indsatser for at gøre hele gader til gågader er en mulig 

foranstaltning, der blokerer adgangen for personbiltrafik i 

bestemte områder. Imidlertid kan mindre 

infrastrukturforanstaltninger også have en betydelig 

indvirkning på fodgængernes sikkerhed. En tysk 

undersøgelse har fremhævet forskellige mindre tiltag og 

deres virkninger, såsom fodgængerøer, 

fodgængerovergange, vejindsnævringer eller 

beplantninger , for blot at nævne nogle få. Fodgængerøer 

er adskilte områder midt på vejen, som gør det muligt for 

fodgængere at standse deres krydsning af travle primære 

eller sekundære veje – en foranstaltning, der er særligt 

nyttig for ældre, bevægelseshæmmede og børn. Denne 

lille infrastrukturforanstaltning reducerer hastigheden, 

vækker førernes opmærksomhed og forkorter afstanden 

for at krydse gaden. Sidstnævnte er også hovedårsagen til 

at gennemføre indsnævring af vejen, hvilket også tjener til 

at dæmpe trafikken.

En anden vigtig foranstaltning til forbedring af 

trafiksikkerheden for fodgængere og cyklister er 

reduktionen af hastighedsgrænsen i specifikke 

højrisikozoner eller over et helt byområde. Selvom 

forskellige europæiske byer har reduceret 

hastighedsgrænsen i visse områder, er to nylige eksempler 

af særlig interesse: Bilbao i Spanien og den belgiske 

hovedstad Bruxelles. Bilbao vandt EU Urban Road Safety 

Award (EU’s pris for vejsikkerhed i byer) i 2020, mens 

Bruxelles modtog prisen for Sustainable Urban Mobility 
Planning (Planlægning af bæredygtig bytrafik) i 2019.

Indlejret i sit SUMP oprettede Bilbao en sikker 

mobilitetsplan i 2007, som begrænsede trafikdræbte til 

maksimalt tre ofre om året siden 2011. Som den første by 

med over 300.000 indbyggere, der anvendte en 

hastighedsgrænse på 30 km/t på 87 % af alle sine veje, 

tog Bilbao et vigtigt skridt for at forbedre trafiksikkerheden 

og reducerede samtidig støjforurening og andre negative 

ydre forhold i personbiltrafikken. Disse foranstaltninger fik 

bred godkendelse takket være holistiske diskussioner med 

lokale interessenter og en stærk kommunikationsplan for at 

fremme beboernes accept af foranstaltningen. 

Forventningerne om, at hastighedsgrænsen på 30 km/t 

ville øge rejsetiderne og hindre trafikstrømmen, var 

ubegrundede. En anden væsentlig transformation fandt 

sted i Bruxelles, som også ændrede hastighedsgrænsen til 

30 km/t på alle veje undtagen flere hovedveje fra den 1. 

januar 2021. De vigtigste årsager til dette store skridt er at 

gøre noget ved støjforurening og færdselssikkerhed. 

Resultaterne var allerede synlige efter en måned ifølge 

hastighedskontrol en halv snes steder i den europæiske 

hovedstad. Data indikerer, at hastigheden i gennemsnit 

faldt med 9 % i både 30 km/t- og 50 km/t-zoner efter en 

enkelt måned med implementering. I modsætning til hvad 

mange tror, har de samlede rejsetider været stabile i og 
uden for myldretider.

30
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https://www.sutp.org/publications/9584/
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/news/bruxelles-ville-30


5

62. https://civitas.eu/document/topic-guide-planning-more-resilient-and-robust-urban-mobility

COVID-19-reaktion

Dette afsnit fremhæver de forskellige COVID-

19-reaktioner inden for mobilitet i byerne ved 

at dele statistikker, der drastisk har påvirket 

det offentlige liv i europæiske byer og over 

hele kloden. Vi fokuserer især på de positive 

aspekter af ændringer, der er implementeret 

som reaktion på pandemien.

Forfatterne vil gerne understrege, at andre EU-finansierede projekter, organisationer og 

institutioner har skrevet meget om dette emne. SUMP Topic Guide on Planning for More 

Resilient and Robust Urban Mobility (SUMP-temaguiden om planlægningen af en mere 

modstandsdygtig og robust bytrafik) og SUMP Practitioner Briefing on COVID-19  

(SUMP-orientering til praktikere om COVID-19) giver omfattende vejledning og 

eksempler på bedste praksis. Dette dokument giver en kort oversigt over et par udvalgte 

foranstaltninger.

Den europæiske grønne pagt understøtter genopretningen efter COVID-19 ved at 

hjælpe med at genopbygge en mere bæredygtig EU-økonomi, skabe jobmuligheder og 

reducere sociale uligheder. Europa-Kommissionens Strategi for bæredygtig og 

intelligent mobilitet sigter mod at hjælpe det europæiske transportsystem med hurtigt at 

komme sig efter den alvorlige indvirkning af COVID-19-krisen og blive mere bæredygtig, 
intelligent og modstandsdygtig.

https://civitas.eu/document/topic-guide-planning-more-resilient-and-robust-urban-mobility


63. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2020.1857886
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65. https://www.eltis.org/in-brief/news/covid-19-and-public-transport-results-early-studies-infection-risks

66. https://arxiv.org/pdf/2008.05883.pdf

67. https://www.brusselstimes.com/brussels-2/133559/how-covid-changed-brussels/

68. https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/cleaner-and-greener-covid-19-prompts-worlds-cities-to-free-public-space-of-cars

69. https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/covid-19/Pollution%20Europe%20%281%29_0.jpg

70. https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-goes-down-as

71. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486

72. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486

73. https://etsc.eu/pin-briefing-the-impact-of-covid-19-lockdowns-on-road-deaths-in-april-2020/

FAKTA OG TAL

Genoprette tilliden til 

offentlig transport

I hele Europa og over hele verden forårsagede COVID-19 

en betydelig reduktion i brugen af offentlig transport. 

Europæiske byer som Lyon og Nice oplevede et fald på 85 

% til 95  % i offentlig transport i begyndelsen af 2020. Et 

lignende signifikant fald blev observeret i Holland. Denne 

store reduktion i brugen skyldtes til dels misforståede 

bekymringer vedrørende risikoen for at blive smittet med 

virussen i tog eller busser. Data til sygdomsbekæmpelse 

fra tyske og franske regeringsorganer indikerer imidlertid, 

at kun 0,2 % til 1,2 % af COVID-19-infektioner kan spores 

til transportmidler (land, luft og hav ). Disse resultater 

understøttes af en undersøgelse foretaget i Kina, der 

vurderer klyngedannelse i højhastighedstog. 

Undersøgelsen understreger, at offentlig transport er 

meget sikker, forudsat at der er tilstrækkelig plads til at 

sprede passagererne, og at eksponeringen er relativt kort. 

Undersøgelser fra Frankrig, Østrig og Japan  bekræfter, at 

korte metroture udgør en minimal risiko, og der foretages 
en sammenligning med togture på flere timer.

Skift mod aktiv mobilitet

Ved siden af den markante reduktion i offentlig transport 

og pendlertrafik var der et klart skift mod aktiv mobilitet, 

såsom cykelkørsel og gang. Byadministrationer i hele 

Europa fremmede adfærdsændring ved at etablere 

permanente eller midlertidige cykelstier. En tysk 

undersøgelse analyserede de europæiske meddelelser om 

pop-op-cykelstier under hele pandemien. Forskerne 

bemærkede, at 2000 kilometer af disse 

infrastrukturændringer var blevet annonceret  fra juli 2020. 

Pop-op-cykelstier blev oprettet i mange større europæiske 

byer, herunder Berlin (23 km), Bruxelles (40 km ), 
Budapest (20 km), Paris (32 km) og Rom (150 km).

Forbedringer i luftkvaliteten

Ud over skiftet til fordel for aktiv mobilitet observerede 

europæiske byer en reduktion i forureningsniveauerne for 

nitrogendioxid (NO2) og fine partikler (PM 2,5) i 

nedlukningsmåneden marts 2020. Sammenlignet med året 

før faldt NO2-emissionerne massivt i europæiske byer 

såsom Paris  (54 %), Milano (21 %), Barcelona (55 %) og 

Lissabon (51 %) ifølge Det Europæiske Miljøagentur 
(EEA).

Med hensyn til NO2 viser analyser fra det meteorologiske 

laboratorium ved Sorbonne-universitetet i Paris, Frankrig, 

at emissionerne faldt med mere end 30 % i byområder i 

Østrig, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Italien, Spanien, 

Schweiz og Portugal (hvor reduktionen oversteg 50 %). 

Emissioner faldt i byområder i alle vurderede europæiske 

lande.  Det samme gælder PM 2,5, da alle byområder 

oplevede en reduktion undtagen Polen. De mest 

mærkbare reduktioner var i Frankrig (18 %), Italien (20,5 

%), Portugal (23,5 %) og Slovenien (18,4 %).

Reduceret biltrafik førte også til reduktioner i antallet af 

trafikulykker. Ud af 25 EU-medlemsstater oplevede 19 et 

fald i trafikdræbte i april 2020 sammenlignet med april 

måned i de foregående tre år. 910 mennesker mistede livet 

sammenlignet med det tidligere gennemsnit på 1415 
dødsfald, en reduktion på ca. 35 %.

Only 0.2% to 1.2%

of COVID-19 infections

can be traced to all

means of transport
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Sikkerhedsforanstaltninger i 

offentlig transport 

Flere europæiske byer valgte dedikerede busser til sårbare 

grupper eller vigtige arbejdstagere, da COVID-19-

pandemien var på sit højeste, som f.eks. den rumænske by 

Iasi . Lignende foranstaltninger kan findes i andre byer, 

såsom Dublin, der valgte at opretholde frekvensen af 

busser på eksisterende ruter på trods af faldet i brugen af 

offentlig transport. Derudover blev busruter tilpasset for at 

undgå for store forsamlinger ved smalle busstoppesteder 

og for at skaffe plads til cykelstier på vejene til den irske 

hovedstad . Deling af information er også af stor betydning 

i tiltag mod pandemien, f.eks. yderligere 

ibrugtagningsoplysninger, der deles via smartphone-

applikationer hos Deutsche Bahn (den tyske  
jernbaneservice) og busser i Catalonien , Spanien.

Aktiv mobilitet under COVID-19

Da mange mennesker valgte muligheder for aktiv mobilitet 

som f.eks. at gå og cykle, traf bykommuner forskellige 

foranstaltninger for at tilskynde til aktiv mobilitet og 

mindske byrden for den offentlige transportinfrastruktur. 

Mange byer udvidede deres midlertidige alternative 

mobilitetsinfrastruktur for at skabe permanente løsninger. 

På tidspunktet for offentliggørelsen af dette dokument er 

det fortsat uklart, om alle midlertidige foranstaltninger vil 

forblive, så vi fokuserer på et udvalg af permanente 

foranstaltninger.

Den italienske by Milano blev inspireret af flere byer over 

hele kloden til at genoverveje fordelingen af vejplads i 

bymidten. Politikdokumentet ”Strade Aperte” (Åbne veje) 

har til formål at udvide cykelstier og plads til fodgængere 

for at åbne byens gader for aktiv mobilitet og flytte fokus 

væk fra personbilen. Åbne veje-programmet indfører 

iøjnefaldende løsninger fra andre byer såsom Berlin og 

Barcelona for at sikre plantning af træer, modernisering af 

boulevarder og omstrukturering af kryds med en betydelig 

trafikmængde . Mens andre byer definerede et 

håndgribeligt mål for et specifikt antal kilometer med 

cykelstier, sigter Milano-programmet mod at skabe et 

mentalt skift mod fokus på aktiv mobilitet.

Bordeaux, en eponym vinregion med 250.000 indbyggere, 

har oprettet 78 kilometer pop-op-cykelstier, midlertidige 

cykelstativer i byens centrum og en dedikeret flåde på 

1000 lejecykler til studerende samt 200 ekstra e-cykler til 
at øge den eksisterende lejeflåde.

Fremskyndelse af planer for 

bæredygtig bytrafik (SUMP-tiltag)

Bologna, en studenterby og hovedstaden i den italienske 

Emilia-Romagna-region, udvider sit nuværende netværk 

med 145 kilometer cykelstier til omkring 500 kilometer i de 

kommende år. Byens cykelplaner, der blev udviklet inden 

for rammerne af Planen for bæredygtig bytrafik (SUMP), 

blev fremskyndet under COVID-19-pandemien. 60 % af 

planerne fra Bolognas SUMP, Bicip Metropolitana, om at 

forbinde byens centrum, kommercielle områder og 

boligområder i hovedstadsregionen skulle være færdige 

inden udgangen af 2020 ifølge borgmesteren i Bologna . 

SUMP’en spillede en nøglerolle, da den gav 

hovedstadsområdet og byen Bologna mulighed for hurtigt 

at implementere eksisterende planer. En plan for 

bæredygtig bytrafik har strategiske, langsigtede mål, men 

den inkluderer også kortsigtede mål. Denne fleksibilitet har 

gjort det muligt for andre byer med en SUMP, som f.eks. 

Antwerpen og Gent (Belgien), Katowice (Polen), Lissabon 

(Portugal) og Szeged (Ungarn), at fremskynde de aftalte 

foranstaltninger under COVID-19-pandemien, mens 
omstændigheder og prioriteringer ændres.
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