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Hållbar mobilitet – sunt och tryggt
Årets tema för EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN i 2021 är ”Hållbar
mobilitet – sunt och tryggt”. Årets tema har valts med tanke på de
svårigheter som européer – och hela världen – har upplevt under covid19-pandemin. Temat speglar även de förändringsmöjligheter som
medföljer denna hälsokris utan motstycke i Europa.

Städer och stadsförvaltningar har hanterat pandemin på
kreativa och motståndskraftiga sätt. I år hyllar
EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN städernas
motståndskraft och bedrifter, och försöker samtidigt
bibehålla de det momentum som byggts upp. Trender som
inleddes förra året, såsom en ökning i aktivt resande och
användning av transportmedel med låga eller inga utsläpp,
behöver fortsättningsvis främjas.

EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN
håller full fart
Trots att covid-19 orsakade mycket arbete för
transportmyndigheter, stadsförvaltningar,
regionförvaltningar och privata företag hade
EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN näst flest
registrerade deltagare någonsin 2020, med deltagare från
nästan 3 000 små och stora städer i 53 länder. Kampanjen
strävar nu efter att motivera alla tidigare och framtida
deltagare att delta i den 20:e upplagan av EUROPEISKA
MOBILITETSVECKAN under årets slogan ”Håll dig frisk,
res hållbart”. Människor uppmuntras att hålla sig fysiskt
och psykiskt friska medan de utforskar sina vackra städer,
regioner eller länder samt att tänka på miljön och andras
hälsa när de väljer transportmedel.

Hur kan du delta?
Lokala myndigheter, utbildningsinstitutioner, företag och
icke-statliga organisationer (NGO) kan delta i
EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN på flera olika sätt.
Ni kan delta under kampanjens huvudvecka 16–22
september och skicka in era MOBILITETSÅTGÄRDER för
initiativ som rör hållbar rörlighet hela året. Dela era nyheter
i sociala medier och tagga kampanjsekretariatet så att vi
vet vad som händer, oavsett vad ni gör inom hälsosamma,
säkra och hållbara transporter. Besök
kampanjwebbplatsen (www.mobilityweek.eu) och officiella
sidor på de sociala medierna Facebook, Twitter och
Instagram.

Follow the campaign:

Har din stad, ditt företag eller din icke-statliga organisation
gjort något suveränt och alldeles särskilt inom hållbar
rörlighet i städer? Ni kan få en utmärkelse för ert
fantastiska jobb genom kampanjen EUROPEISKA
MOBILITETSVECKAN. Er MOBILITETSÅTGÄRD kan
ingå i ett webbseminarium på EU-nivå och i en tävling i
sociala medier för att nå en ännu större publik. Vi vill också
uppmuntra er att ansöka om våra utmärkelser för hållbar
rörlighet i städer: EUROPEISKAMOBILITETSVECKANutmärkelser till mindre och större kommuner, SUMPutmärkelsen (planer för hållbar rörlighet i städer) och EU:s
pris för säker stadstrafik . EUROPEISKAMOBILITETS
VECKAN-utmärkelser till mindre och större kommuner
hyllar enastående prestationer i mindre och större städer
under kampanjveckan (16–22 september). SUMPutmärkelsen erkänner utmärkta planer för hållbar rörlighet i
städer enligt Europeiska kommissionens riktlinjer för
hållbar rörlighet i städer. EU:s pris för säker stadstrafik
uppmärksammar utmärkta och innovativa prestationer av
lokala myndigheter för att skapa en säker stadsmiljö. Mer
information finns på kampanjwebbplatsen.

I år ser vi tillbaka på två framgångsrika
decennier av en paneuropeisk kampanj
som fortsätter att stödja lokala initiativ i
deras insatser för att göra städer
säkrare, grönare, mer inkluderande och
mer tillgängliga.
Sedan millenniets början har tusentals institutioner,
företag, icke-statliga organisationer, småstäder och stora
städer deltagit i EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN för
att bidra till en bättre stadsmiljö. När resan började hade
EU bara 15 medlemsstater. Tågbiljettköp på nätet var ett
nytt koncept och smartphones eller mobilt internet fanns
bara i våra vildaste drömmar. 20 år senare kan vi korsa
städer med en enda betalning tack vare mobilitetstjänster
eller boka en taxi genom att klicka på en knapp i en
smartphone-app. Eller också kan vi hoppa på en delad
elsparkcykel Vi kan navigera med en karta som använder
GPS medan vi streamar musik genom trådlösa hörlurar i
hela Europeiska unionen för en bråkdel av den tidigare
kostnaden. Tekniken har förändrat allas liv när det kommer
till rörlighet i städer, men vi har fortsättningsvis samma
problem när det kommer till föroreningar samt säker och
hållbar rörlighet.

Kopplingar till andra EU-initiative
EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN hålls 16–22
september varje år, men även andra stora EU-initiativ
utgör en viktig del av den europeiska årscykeln: bland
annat den europeiska gröna veckan, den europeiska
veckan för hållbar energi, de europeiska forsknings- och
utvecklingsdagarna, det europeiska järnvägsåret, den
europeiska idrottsveckan och HealthyLifestyle4Allkampanjen samt den europeiska veckan för aktivt och
hälsosamt åldrande. EUROPEISKAMOBILITETS
VECKAN kommer att publicera goda exempel för
MOBILITETSÅTGÄRDER på kampanjwebbsidan och i
sociala medier med koppling till dessa europeiska
temakampanjer.
Detta europeiska initiativ stöder användningen av
kollektivtrafik som en effektiv och prisvänlig lösning för
rörlighet med låga utsläpp för alla. Denna övertygelse
illustrerades genom videon #LovePublicTransport när
covid-19-pandemin var som värst. EUROPEISKA
MOBILITETSVECKAN är nära förknippad med det
europeiska järnvägsåret 2021 eftersom det gemensamma
målet är att uppmuntra människor till hållbara transporter.
Tåg är ett av de säkraste och mest hållbara färdmedlen på
hela kontinenten. EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN
uppmuntrar deltagande städer att även samköra med det
europeiska järnvägsåret under kampanjveckan för att
främja järnvägstransporter.
Vår kampanj uppmuntrar även små och stora städer att
underteckna den europeiska klimatpakten och tillsammans
skapa ett grönare Europa. Som en del i Europas gröna giv
erbjuder pakten en plattform för att dela information,
debattera och agera i klimatkrisen och hjälpa europeiska
initiativ och klimatrörelser att växa och konsolideras.

Årets ämnen
Årets fyra fokusämnen följer temat ”Hållbar mobilitet – sunt och tryggt” och utgörs av psykisk hälsa, fysisk hälsa, säkerhet
och covid-19-åtgärder. I följande dokument finns en kort översikt av fakta och siffror samt exempel på bästa praxis för
respektive ämne. Det är ingen tillfällighet att psykisk hälsa är ett prioriterat ämne eftersom
EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN förespråkar ett större fokus på relationen mellan psykisk hälsa och rörlighet i städer,
ett problem som har blivit allt viktigare under pandemin. Ett annat prioriterat ämne är fysisk hälsa, vilket inkluderar
effekterna av luft- och bullerföroreningar och fördelarna med aktiv rörlighet. Ämnet säkerhet lägger fokus på den senaste
utvecklingen inom säkra transporter, integreringen av människor med nedsatt rörlighet och omfattande
vägsäkerhetsåtgärder i stadsmiljö. Även stadsförvaltningarnas åtgärder med anledning av covid-19-pandemin tas upp i
denna del, med fokus på pandemins positiva effekter på rörlighet i städer och vikten av att återställa förtroendet för
kollektiva färdmedel.
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Psykisk hälsa
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Psykisk hälsa är ett viktigt
ämne i årets tema och lyfter
fram en aspekt som ofta
förbises: transporter kan ha en
stor inverkan på människors
psykiska hälsa och välmående.

De ger människor möjlighet att utveckla och upprätthålla relationer med andra,
tillgång till yrkes- och utbildningstillfällen och fritidsaktiviteter utanför hemmet och
större flexibilitet. Det möjliggör en aktiv livsstil för äldre inom sina lokalsamhällen.
Forskningen visar dessutom att en åldersvänlig transportpolitik (såsom kostnadsfria
bussresor) förknippas med högre användning av kollektivtrafik hos äldre samt
minskar depressionssymtom och ensamhetskänslor. Detta har lyfts fram som en
viktig faktor under den europeiska veckan för aktivt och hälsosamt åldrande.
Dessutom har det visats att kortare resväg ökar välmåendet medan pendlingsresor
på 60–90 minuter har störst negativa effekter på välmåendet.
Oro på grund av stora människosamlingar eller otillräcklig reseinformation kan leda
till försämrad psykisk hälsa. Möjligheten att ta sig fram har alltid haft en viktig roll för
en hälsosam och givande tillvaro. I pandemins kölvatten måste städer jobba ännu
hårdare för att skapa områden där invånarna kan förflytta sig på ett hållbart och
säkert sätt när de vill.

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

Pendling som
varar mellan 60
och 90 har den
mest negativa
påverkan på
välbefinnandet

Aktiv rörlighet har stora effekter på
hälsan

Prisvänliga transporter för
samhällsintegration och deltagande

Det är inte bara bra för hälsan att cykla och promenera, det
är dessutom bra för sinnet. Flera studier tyder på att aktiv
rörlighet minskar depressioner, ångest och andra psykiska
besvär. Motion genom promenader eller cykelturer ökar
blodcirkulationen, frigör endorfiner och minskar de
övergripande stressnivåerna. Redan en 30-minuters
promenad eller cykeltur per dag kan förbättra den
psykiska hälsan. Det kan förbättra humöret och
sömnkvaliteten i allmänhet, men även minska stress,
ångest och trötthet. Fysiskt aktiva personer har upp till 30
% lägre risk att bli deprimerade och att hålla sig aktiv
hjälper dem som drabbas att återhämta sig.

De allt högre priserna i städer leder till gentrifiering av
storstadsområden och deras omgivningar. Förorter som
enbart kan nås med bil kan marginalisera personer utan bil, i
synnerhet yngre och äldre personer. Social isolering och
brist på samhällskontakter förknippas med sämre hälsa.
Forskning visar tydliga och signifikanta samband mellan
rese- och aktivitetsnivåer och risken för social utslagning.
Förbättrad rörlighet minskar sannolikt risken för social
utslagning. Förbättrad kollektivtrafik för att möjliggöra nya
resor är en undervärderad åtgärd och kollektivtrafikens totala
samhällsvärde förtjänar ett större erkännande. Enligt
rekommendationen från C40 Cities (ett världsomspännande
nätverk av städer med ett gemensamt klimatmål att
begränsa den globala uppvärmningen) bör städer använda
sig av nätverk för att slå fast prisvänliga och tillgängliga
kollektivtrafiksystem där de undersöker fysisk planering,
integrerad betalning och integrerade funktioner. Enligt
forskningen är det nästan tre gånger så hög sannolikhet att
personer som skulle beskriva kollektivtrafiken som ”bra” har
tillgång till offentliga tjänster såsom sjukvård, matbutiker eller
utbildning än personer som skulle beskriva den som ”dålig”.
Det är också lägre sannolikhet att dessa personer ska uppge
att de känner sig stressade, är missnöjda med livet eller
upplever psykisk ohälsa.

Städer som bidrar till cyklings- och promenadkampanjer
tenderar att vara lyckliga, hälsosamma, utbildade och
ekonomiskt stabila. Dessa indikatorer berör närmast
livsstilen hos personer som ofta använder hållbara och
hälsosamma transportmedel i sin vardag. De flesta lokala
myndigheter som förstår vikten av att integrera aktivt
resande i den lokala planen för rörlighet använder sig även
av andra innovativa samhällsmetoder. Invånare i städer
där många cyklar och promenerar får kontakt och kan
samverka med likasinnade. Cykling och promenader bidrar
till gemenskap och tillhörighetskänsla.
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Utöver kollektivtrafik för massorna är även aktiv och ickemotoriserad kollektivtrafik viktig för att förbättra social
integration och välmåendet. Fotgängarvänliga kvarter
uppmuntrar till promenader och cykling vilket möjliggör fler
kontakter mellan grannar och ökar känslan av gemenskap
hos invånarna, och ger därmed fördelar för både psykisk och
fysisk hälsa.

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
Access to Transport and Life Opportunities (publishing.service.gov.uk)
https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health

Även en 30 minuters
promenad eller cykeltur om
dagen kan bidra till att
förbättra den mentala hälsa
Rekreationsområden i stadsmiljöer
(parker, grönområden, gågator och bilfria
zoner)
Forskningen hittar konsekvent kopplingar mellan
grönområden och positiva effekter på psykisk hälsa och
välmående. Enligt en undersökning bland 10 000 personer
i Storbritannien var sannolikheten högre att personer som
bor i grönare stadsdelar skulle rapportera låga nivåer
psykiska besvär och högre nivåer av välmående efter
justering för socioekonomiska variationer på individ- och
regionnivå.

Centre for Mental Health and Urban Design i
Storbritannien har identifierat fyra viktiga ämnen för
psykisk hälsa som de har sammanfattat genom akronymen
GAPS: områden som är gröna, aktiva, kontaktbefrämjande
och säkra (Green, Active, Prosocial, Safe). Det finns en
tydlig koppling mellan tillgängliga grönområden och
positiva effekter på psykisk hälsa och välmående.
Grönområden i närheten av bostaden kan förbättra
humöret och fungera som motivation för motion och
interaktion med naturen. Människor bör konsekvent och
regelbundet uppleva natur i stadsmiljön under sina dagliga
rutiner, till exempel genom lågutsläppszoner, minskat antal
parkeringsplatser till fördel för grönområden samt större
områden där man kan gå till fots, motionera och
socialisera.

Människor som bor i grönare
stadsområden har ofta
bättre psykisk hälsa och
högre nivåer av
välbefinnande
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Hantera buller- och luftföroreningar
”För mycket buller har allvarliga konsekvenser för
människors hälsa och stör människors dagliga aktiviteter i
skolan, på jobbet, hemma och på fritiden. Det kan störa
sömnen, få kardiovaskulära och psykofysiologiska
konsekvenser samt leda till irritation och förändringar i
socialt beteende” – enligt Världshälsoorganisationen. 20 %
av Europas befolkning utsätts för långsiktiga bullernivåer
som är skadliga för deras hälsa. Det motsvarar över 100
miljoner människor i Europa. Över 1,6 miljoner
hälsosamma levnadsår förloras varje år på grund av
bullerföroreningar – den näst största miljöboven i Europa
efter luftföroreningar. En av fem européer utsätts
regelbundet för ljudnivåer nattetid som väsentligt kan
skada hälsan. Europeiska initiativ, såsom EU:s gröna
vecka, som i år äger rum 3 maj–13 juni i olika europeiska
länder, strävar efter att öka medvetenheten om dessa
väsentliga hälsorisker.
För närvarande bidrar vägtrafiken väsentligt till
koncentrationer av luftföroreningar i europeiska städer.
Även om europeiska utsläppsstandarder för fordon
(euronormer) minskar avgasutsläppen, vilket kommer att
påverka luftkvaliteten positivt fram till 2030, har
koncentrationer av kvävedioxid och atmosfäriska partiklar
fortsättningsvis negativa effekter. Exponeringen för dessa
föroreningar är relativt hög i städer och det är också där vi
ser den största effekten av luftföroreningar på den
offentliga hälsan. Luftföroreningar , främst partiklar och
kvävedioxid, har förknippats med sämre psykisk hälsa och

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

misstänks kunna utlösa och förvärra depressionssymtom
vid lång exponering. EU-institutionerna strävar efter att
revidera luftkvalitetsdirektivet, vilket är EU-lagstiftningen
från 2004. Som en del i Europas gröna giv diskuteras en
revidering av utsläppsgränserna så att de närmare
motsvarar Världshälsoorganisationens rekommendationer.
Revideringen kommer att baseras på den andra
utsiktsrapporten om ren luft som publicerades i början av
2021. Den kommer att ha potential att minska
utsläppsgränserna i Europa väsentligt under de kommande
åren.

20%

av Europas befolkning utsätts
för långvariga skadliga bullernivåer
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Det finns flera möjligheter att utforma städer på sätt
som integrerar fysisk aktivitet i vardagen för att
förbättra vår psykiska hälsa. Åtgärder kan vidtas för att
integrera motion och sociala kontakter för att främja
psykisk hälsa genom allt från tillgängliga, bekväma,
säkra och aktiva transporter till utomhusgym.

Människor mår bra av att känna sig trygga och bekväma med att röra sig
i sina kvarter och här kan stadsplanering bidra med mycket. Lämplig
gatubelysning och övervakning, tydliga landmärken som hjälper personer
med demens att hitta i kvarteret och människocentrerad utformning av
bostads-, affärs- och industrirutter är goda exempel på viktiga faktorer i
stadsplanering.

Erbjuda utrymme

15-minutersstaden

Under EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN de senaste
20 åren har många olika lokala aktiviteter ordnats för att
främja promenader och cykling i stadsmiljöer. Lokala
myndigheter ordnar bilfria dagar genom att stänga av delar
av centrum för personbilar och använda utrymmet för olika
evenemang som främjar hållbar rörlighet i städer. Staden
Varna i Bulgarien ordnade en bilfri dag 2020 då trafiken
förbjöds på huvudgatan under en dag och gatorna
förvandlades till nöjesområden där lokalinvånarna kunde
njuta att vara aktiva tillsammans. Tusentals andra städer i
och utanför Europa ordnade tillsammans med den
bulgariska staden bilfria dagar och liknande
trafikminskningsaktiviteter som en del i kampanjen i syfte
att lyfta fram bristen på utrymme för aktiv rörlighet och
sociala kontakter.

En 15-minutersstad ger människor möjlighet att utföra sina
vardagssysslor inom en kort promenad eller cykeltur från
hemmet. Det betyder att man ger människor anknytning till
sitt grannskap och decentraliserar stadsliv och tjänster. 15minutersstad har sitt ursprung i Paris, där stadens
förvaltning försöker se till att Parisborna hittar vad de
behöver i direkt anslutning till eller i närheten av bostaden.
Tanken är att skapa en ekologisk omvandling av
huvudstaden till en samling kvarter. Det skulle minska på
föroreningar och stress, skapa distrikt med social och
ekonomisk mångfald samt allmänt förbättra livskvaliteten
för invånare och besökare.

Forsknings- och innovationsprojektet MORE i Horisont
2020 utvecklar designkoncept som uppmuntrar till
gatuaktivitet och minskar trafikdominansen genom att ta
hänsyn till alla väganvändares behov, inklusive fotgängare
och användare av aktivt resande. MORE ser gatorna som
ekosystem och testar sina designverktyg för vägområden
för olika syften – bland annat förflyttning, shopping,
möjligheter att umgås och fritidsaktiviteter – i
pilotprojektstäderna Budapest, Constanta och Lissabon.
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Staden Vitoria-Gasteiz i Spanien, som utseddes till
Europeisk grön huvudstad 2012, har jobbat i tiotals år med
att skapa grönområden i stadskärnan och ett grönt bälte
runt den. Hela 98 % av invånarna bor inom 3 km från det
gröna bältet, ett storskaligt projekt med sammanhängande
grönområden som omger hela staden. Det gröna bältet har
skapat stor biologisk mångfald och är dessutom en populär
rekreationsdestination med utrymme för fysisk aktivitet,
sociala sammankomster och interaktion med naturen, till
exempel fågelskådning och ekologisk odling. VitoriaGasteiz grönområdesåtgärder sker parallellt med insatser
för mer hållbara fortskaffningsmedel.

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
Swedish cities aim to become 1-minute cities | TheMayor.EU

Vissa städer i Sverige planerar att gå ännu längre och bli
1-minutsstäder. Idén föddes i Stockholm. Även andra
städer i landet planerar att ansluta sig till initiativet, som
handlar om att placera färdigtillverkade trämöbler på
tomma parkeringsplatser på gatorna. Dessutom får
lokalsamhället vara delaktigt i möblernas utformnings- och
utvecklingsprocess. Aktiviteten skapar gemenskap och
bidrar till att forma grannskapet genom att återta gatorna
från motortrafiken.

Strategier för att minska buller- och
luftföroreningar
Det EU-finansierade projektet Phenomena (Assessment of
Potential Health Benefits of Noise Abatement Measures in
the EU) jobbar på att identifiera åtgärder som minskar
hälsoproblemen med omgivningsbuller. Inledande fynd
tyder på att effekterna av för höga bullernivåer bör
integreras i stadsplaneringen. Potentiella lösningar
omfattar bland annat hastighetsminskningsstrategier för
hela stadsområden eller att använda kommersiella
byggnader som bullerbarriärer. Förebyggandet av buller,
till exempel genom att främja promenader, cykling och
andra hållbara transportmedel, är viktigt för att långsiktigt
minska bullernivåerna. Lösningarna omfattar regleringar
för biltrafik i städer, gågator, lägre hastighetsgränser i
stadsområden och möjliggörande av aktiv rörlighet.
Det EU-finansierade Interreg-projektet CHIPS (Cycle
Highways Innovation for smarter People Transport and
Spatial Planning) utvecklade och främjade cykelleder som
en effektiv och koldioxidsnål lösning för pendling till och
från områden där människor jobbar. Projektet utvecklade
lösningar som kan hjälpa städer och regioner att skapa
cykelleder som en ny mobilitetsprodukt. Sådana lösningar
kan övervinna de fysiska och beteendemässiga barriärer
som hindrar pendlare från att använda cykelleder och
maximera synergierna mellan cykelleder och andra
transportmedel.
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En minskning av luftföroreningar från transporter i
stadsområden uppnås främst genom att begränsa eller
förbjuda förorenande trafik. Barcelonas koncept med
”superkvarter” där de skapar öar av bilfria utrymmen
genom att omdirigera trafiken runt områden som är flera
kvarter stora visar på stora minskningar av buller- och
luftföroreningar i staden sedan det infördes 2016. Den
lokala förvaltningen planerar nu att utöka konceptet rejält –
under de kommande tio åren planerar Barcelona att
omvandla hela centrumområdet till ett grönare fotgängaroch cykelvänligt område nästan helt fritt från personbilar.
Andra insatser gjordes av Spaniens huvudstad Madrid
genom implementering av en lågutsläppszon (LEZ) som en
del i sin plan för hållbar rörlighet i städer (SUMP). De
drastiska resultaten omfattade bland annat en 15 %
minskning av kvävedioxidföroreningar på bara tre månader
efter att lågutsläppszonen etablerats.
Flera rumänska städer, bland annat Iași, Sibiu, Sighetu
Marmației, Suceava, Târgu Mureș och Pitești, har nyligen
beställt moderna, utsläppsfria e-bussar då kommunerna
satsar på att utöka kollektivtrafikflottan med grönare
lösningar och erbjuda mer omfattande tjänster till

https://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Phenomena_project_summary.pdf
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cycle-highways-innovation-for-smarter-people-transport-and-spatial-planning/
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P13)
https://thefutureispublictransport.org/wp-content/uploads/2021/03/C40-The-Future-of-Public-Transport-Research.pdf

invånarna. Enligt ny forskning från C40 kan större gröna
investeringar i kollektivtransporter minska luftföroreningar
från transporter med upp till 45 % och minska
trafikutsläppen i städer med över hälften fram till 2030. I
enlighet med Europeiska kommissionens nya strategi för
hållbar och smart rörlighet kommer 100 europeiska städer
att bli klimatneutrala och minst 100 miljoner utsläppsfria
fordon att finnas på de europeiska vägarna för att nå
luftkvalitets- och klimatmål över hela kontinenten som en
del i Europas gröna giv.
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Fysisk hälsa
EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN har
en lång tradition av att främja aktiv
rörlighet som en del av sin agenda och
fysisk hälsa är en grundläggande del av
hållbar rörlighet i städer. Även minimering
av trafikrelaterade negativa
påverkansfaktorer såsom avgasutsläpp
har en viktig roll.

FAKTA OCH SIFFROR

Luftkvalitet
De skadliga effekterna av luftföroreningar stöds av nya studier från
Världshälsoorganisationen (WHO), som beräknar att 376 000 förtidiga dödsfall i
EU27 och Storbritannien direkt orsakas av partikelföroreningar varje år. Antalet
föroreningsrelaterade dödsfall har dock halverats de senaste 30 åren. Man kan
se väsentliga förändringar som rör minskade luftföroreningar, användning av
lösningar för aktiv rörlighet, elcyklar och andra nya transportsätt samt insatser
för att öka gågator och grönområden i städer. Europeiska städer såsom
Köpenhamn och Amsterdam har åtagit sig att ersätta hela kollektivtrafikflottan
med elfordon senast 2030. Staden Wien satsade dessutom på att använda
bussar med alternativa drivmedel i kombination med att främja användningen
av kollektivtrafiken, vilket ökade trafikmedelsfördelningen för kollektivtrafik till
39 %, medan den bara står för 6 % av stadens transportrelaterade
koldioxidutsläpp.

376k

för tidiga dödsfall
årligen orsakas av
partikelföroreningar
(-50% sedan 1990)

24. report-vehicles-in-use-europe-january-2021.pdf (acea.be)

Aktiv rörlighet
Aktiv rörlighet istället för personbilar kan ge två positiva
effekter: förbättrad fysisk hälsa och minskade avgasutsläpp.
Enligt en femårig brittisk studie hade cykelpendlare 52 % lägre
risk att dö av hjärtsjukdom och 40 % lägre risk att dö av
cancer. Testpersonerna visade sig även löpa 46 % lägre risk
att utveckla hjärtsjukdom och 45 % lägre risk att utveckla
cancer.

Cykelpendlare har 46% lägre risk
att utveckla hjärtsjukdom och 45%
lägre risk att utveckla cancer

6x
Cykelförsäljningen har
sexfaldigats på ett decennium

Åldersgruppen 65-69
år har flest elcyklar

I ekonomiska termer är en stillasittande livsstil inte bara farlig
för hälsan utan medför dessutom ekonomiska förluster på över
80 miljarder euro per år i Europeiska unionen. EU:s plan mot
cancer strävar efter att minska antalet dödsfall i cancer på
grund av såväl miljöföroreningar som andra riskfaktorer.
Planen har många kopplingar till den gröna given och dess
handlingsplan för nollutsläpp för att öka medlemsstaternas
åtgärder för att förebygga föroreningar och skapa renare luft
genom bättre övervakning, modellering och skräddarsydda
luftkvalitetsplaner.
Nedsatt rörlighet kan även i hög grad påverka äldre, en
utmaning som identifierats av den europeiska veckan för aktivt
och hälsosamt åldrande. Detta europeiska initiativ tar sig
dessutom an problemet genom det EU-finansierade projektet
Connected Vitality. Inom ramen för EUROPEISKA
MOBILITETSVECKAN tar vi även en närmare titt på cykling.
Det krävs strukturella förändringar, men även tekniska
framsteg främja aktiv rörlighet. Många äldre upplever cykling
som mera krävande fysiskt, så ökad tillgång till elcyklar till
lägre priser kan gynna denna åldersgrupp. En ökning av den
totala efterfrågan kan ses då försäljningen ökade sexfalt under

tio år och förutspås fördubblas igen mellan 2020 och 2025 .
Enligt nya studier från Tyskland har åldersgruppen på 65–69
år det största antalet e-cyklar med 16 %. Hälften av alla resor
med elcykel i Tyskland görs av personer över 60 och 29 % av
alla resor med elcyklar görs av personer över 70. Avståndet
för de dagliga cykelresorna i ovannämnda åldersgrupper är 4–
8 km högre än med vanlig cykel, vilket är en 70 % ökning .

Mikromobilitet
Förutom elcyklar är en annan trend just nu lösa cyklar och
elsparkcyklar i Europas stadskärnor. Detta kallas för
mikromobilitetslösningar. De kan betraktas som en snabb och
ren lösning för att minska utsläppen i stadskärnor samtidigt
som de ger ett snabbt sätt att ta sig från A till B i stadsmiljöer.
Enligt Interreg-utvärderingar i Bukarest hävdar den lokala
elsparkcykelleverantören ”Flow” att varje fordon minskar
utsläppen med upp till 3 500 kg koldioxid under sin livscykel .
Huruvida sådana siffror kan uppnås beror på hållbarheten och
användningslängden. Enligt en studie används varje
elsparkcyklel i 28 dagar innan de skrotas. Det måste dock
ändra framhållas att e-cyklar och elsparkcyklar är utsläppsfria
och uppgraderar rörligheten i stadsmiljöer. Så länge fordonen
underhålls och repareras samt samlas in på miljövänliga sätt
kan dessa lösningar erbjuda ett livskraftigt alternativ .

25..https://theconversation.com/cycling-to-work-major-new-study-suggests-health-benefits-are-staggering
76292?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1501309241
26..https://inactivity-time-bomb.nowwemove.com/download-report/The%20Economic%20Costs%20of%20Physical%20Inactivity%20in%20Europe%20(June%202015).pdf
27. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
28. https://www.statista.com/statistics/276036/unit-sales-e-bikes-europe/
29. https://www.researchgate.net/publication/324467512_Older_E-bike_Users_Demographic_Health_Mobility_Characteristics_and_Cycling_Levels
30. https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/news/news-article/10851/news-micromobility-bucharest-sustainable-transport/
31. https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/e-scooter#sind-e-scooter-umweltfreundlich
32. https://www.springerprofessional.de/mikromobilitaet/emissionen/co2-bilanz-von-e-scooter-sharing-ermittelt/17843334

Kombinera åtgärder med en plan
för hållbar rörlighet i städer (SUMP)

BÄSTA PRAXIS

Minska utsläppen i stadskärnor
Minskade utsläpp i europeiska stadskärnor främjar ett
hälsosamt liv. Ett bra exempel, som även har tagits upp
som en utmärkt MOBILITETSÅTGÄRD under
EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN, är Park & Rideinitiativet från Q-Park. Denna privata belgiska
parkeringsleverantör erbjuder över 50 % rabatt på
parkeringen vid tågstationen Antwerp Berchem varje helg.
Parkeringen ligger praktiskt vid ringvägen för att minska
användningen av personbilar i stadskärnan .

Begränsa bilåtkomsten till
stadskärnor
Tillfälliga eller permanenta regleringar för biltrafik i städer
är ett annat sätt att begränsa biltrafiken i stadskärnor. De
kan vara allt från tillfälliga begränsningar till en
begränsning till lågutsläppsfordon i vissa områden eller till
och med totalförbud för personbilar i specifika områden.
Det kan ta länge att utforma regleringar för biltrafiken, men
det finns även mindre och snabbare lösningar. Bordeaux
och Paris har skapat strategier för en bilfri dag den första
söndagen varje månad under hela 2021 genom att
implementera bilfria zoner i vissa områden. Konceptet
testas från januari till mars i den västra delen av Bordeaux
stadskärna. Från och med april utvidgas zonen norrut och
söderut. Reglerna gäller från 10–18 eller 10–19. Detta
regelbundna evenemang skapar förutsebarhet och har inte
väsentlig inverkan på trafikflödet i större skala .
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Krakow, Poland

Den polska staden Krakow har ändrat sina
parkeringsregler för flera av stadens torg. Förändringarna
möttes av protester från butiksägare och
parkeringsleverantörer. Deras inställning förändrades efter
några månader då butiks- och parkeringsinnehavarna inte
upplevde några större ekonomiska förluster och människor
tenderade att tillbringa mer tid i omstrukturerade områden.
Över 75 % av tillfrågade vill inte återgå till den tidigare
situationen. De betonade att de var särskilt nöjda med
frånvaron av bilar i dessa områden samtidigt som de även
uppskattade det strukturella landskapet, historiska
byggnader och den allmänna stämningen. Dessa exempel
från ovannämnda städer är bara en liten andel av
europeiska städers kollektiva insatser för att minska
koldioxidutsläppen.

https://www.youtube.com/watch?v=RCK5Xq3DcOk
https://www.green-zones.eu/en/blog-news/sunday-driving-bans-in-paris-and-bordeaux
https://civitas.eu/sites/default/files/CARAVEL%20D5%20-%20pt%206%20krakow.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P16)

En SUMP-plan är en långsiktig och heltäckande integrerad
plan för rörligheten i hela det funktionella stadsområdet och
innehåller tydliga och långsiktiga mål. Vid utvecklingen av
en SUMP-plan granskas mobilitetsutmaningar ur ett
helhetsperspektiv samtidigt som man tar ett helhetsgrepp på
fortskaffningsmedel för att minska yttre faktorer som är
skadliga för människor och miljö. Staden Budapest har lyft
fram SUMP-planen som nyckeln till bättre samordnade
åtgärder hos olika intressenter, från kommunala avdelningar
och statstjänstemän till transportföretag. Samordningen
garanterar det kollektiva stödet som krävs för att
implementera en SUMP-plan. Mer information om SUMPplaner finns på plattformen ELTIS och i riktlinjerna för att
utarbeta och implementera SUMP-planer.

Frigöra utrymme för aktiv rörlighet
Fysisk aktivitet kan uppmuntras genom att erbjuda grönområden i städer
med utrymme för löpning och yoga eller för att bara njuta av naturen och
solen. Detta bidrar samtidigt till att minska yttemperaturen på asfaltgator
och byggnader eftersom träd och större buskar tillhandahåller skugga.
Exempel från Göteborg i Sverige visar att temperaturen i en stadspark är
4 °C lägre än i stadsområden med byggnader. Dessutom minskar träd och
andra grönområden koldioxidnivåerna, erbjuder ett naturligt habitat för djur
och ökar värdet av omgivande fastigheter. Ett annat exempel finns i Paris.
Frankrikes huvudstad strävar efter att utnyttja möjligheterna med
grönområden i städer genom att plantera 170 000 träd, skapa ett större
centralt grönområde och avsätta 30 hektar till parker och trädgårdar.
Eftersom Paris redan har 500 000 träd kommer planen, som ska vara
implementerad 2026, att öka antalet träd med ungefär 25 %.

Uppmuntra till aktiv rörlighet
Incitament för aktiv rörlighet kan få stora effekter. I många länder har det
redan länge funnits incitamentsplaner, till exempel ”cykla till jobbet” i
Storbritannien som erbjuder skattelättnader vid lån till eller köp av cyklar
och lämplig utrustning. Liknande exempel finns i Belgien, ett land där det
är populärt att ta bilen men där många uppskattar professionell cykling.
Fietsersbond (en nederländsktalande cyklingsfrämjande grupp för
Flandern och Bryssel) skapade en utmaning för arbetsgivare att främja
aktiv rörlighet genom att registrera kilometrar genom en app och
uppmuntra till gemensam cykling, med evenemang och priser i syfte att
motivera medarbetarna .

37. https://www.thelocal.fr/20201022/paris-to-plant-170000-new-trees-and-turn-key-spots-into-urban-gardens/
38. https://www.biketowork.be/en/news

Paris planerar att
plantera

170,000
träd fram till 2026

+25%
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Säkerhetsåtgärder

FAKTA OCH SIFFROR

I detta avsnitt av temariktlinjerna tar vi en
närmare titt på säkerhetsåtgärder,
uppdelat i två delar: transportsäkerhet (till
exempel säkerhetsåtgärder för personer
med nedsatt rörlighet) och vägsäkerhet.
Det senare omfattar åtgärder för att
motverka olyckor och dödsfall i trafiken.

~15%
i EU har någon typ av
funktionsnedsättning

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

Ökad säkerhet för personer med funktionshinder
Ungefär 15 % av alla människor i EU lever med funktionshinder, en siffra som
sannolikt kommer att öka i takt med att befolkningen blir allt äldre. Därför har
Europaparlamentets transportkommitté identifierat olika svårigheter som personer
med nedsatt rörlighet, blindhet eller nedsatt syn stöter på när de använder
kollektivtrafik. De rör först och främst större fysiska hinder i korsningar och
intermodala transportnav samt brist på information om tillgängligheten i lokala
transporter. När sådan information finns, saknas ofta rätt medium, såsom punktskrift
eller ljudformat .

Ökad vägsäkerhet
Europeiska medlemsstater strävar efter att helt eliminera
dödsfall i trafiken – eller ”nollvision” – enligt Europeiska
kommissionens beskrivning. Antalet dödsfall i trafiken har
minskat tack vare säkerhetsbälten och annan EUsäkerhetslagstiftning, tekniska framsteg hos
fordonsindustrin och strängare nationella regler för
hastighetsbegränsningar. År 2001 avled nästan 55 000
personer i trafikolyckor. År 2018 hade antalet minskat med
över 50 %.

Cyklister och fotgängare är fortsättningsvis de mest
sårbara grupperna i stadstrafiken. Enligt arbetsdokumentet
från Europeiska kommissionens avdelningar ”EU:s ram för
trafiksäkerhetspolitik 2021–2030 – Nästa steg mot
nollvisionen” är väginfrastruktur och omgivningar en
bidragande faktor i över 30 % av alla trafikolyckor .
Exemplen på bästa praxis i följande avsnitt lyfter fram
infrastrukturlösningar från hela Europa.

Säkerhet för cyklister och
fotgängare

Säkerhetsregler för elsparkcyklar

Av trafikolyckorna med dödlig utgång sker 38 % i städer.
Därför strävar temat för
EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN 2021 efter att öka
medvetenheten om den tragiska siffran på 9 500 dödsfall
2018 . Över 50 % av dessa dödsfall involverar cyklister
eller fotgängare. Det finns ett tydligt orsakssamband
mellan bilars hastighet och allvaret hos skador på cyklister
och fotgängare. Till exempel har fotgängare visats ha 90 %
chans att överleva en påkörning av en bil som kör 30 km/h
eller lägre, men mindre än 50 % överlevnadschans vid 45
km/h och nästan ingen överlevnadschans vid en påkörning
i 80 km/h eller högre .
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Mikromobilitetslösningar, såsom lösa elsparkcyklar, har
dykt upp i Europas stadskärnor. Det finns dock stora
variationer i regelverken. Vissa städer har en
hastighetsbegränsning på 20 km/h medan andra tillåter
högre hastigheter. Enligt lagarna i flera EU-länder måste escooterförare använda trottoarer, medan elsparkcyklar
enligt andra länders lagar måste använda bil- eller
cykelvägar där sådana finns. Sådan otydlig och
inkonsekvent lagstiftning kan orsaka farliga situationer och
svårigheter för resenärer .
Dessutom kan parkeringsreglerna för elsparkcyklar öka
vägtrafikanternas allmänna säkerhet. Till exempel har
staden Malaga skapat särskilda parkeringszoner för att
undvika vårdslös parkering av lösa elsparkcyklar på

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0671
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/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/roadsafety/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf (P10)
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

trottoarer . Städer runtom i Europa motverkar höga
hastigheter genom tydliga hastighetsbegränsningar och
stora böter för den som bryter mot dem. Paris har infört
böter på 135 euro för körning på trottoarer och har satt en
hastighetsbegränsning på 20 km/h för elsparkcyklar.
Ovannämnda regler verkar behövas eftersom
säkerhetsstatistiken visar på faror med dessa
mobilitetslösningar. Dansk forskning tyder på att skador vid
olyckor med elsparkcykel är åtta gånger högre än för
cyklister, medan statistik från USA visar att skallskador är
dubbelt så vanliga hos elsparkcykelförare. Lösningar för
dessa relativt alarmerande siffror är åtgärder mot rattfylla
hos och förarutbildning för användare av
mikromobilitetslösningar. En annan åtgärd är att höja
kvaliteten på vägar och trottoarer i städerna genom att
minska hål och se till att trottoarerna är jämna där detta
behövs.

-50%

38%

En halvering av antalet
av dödsolyckorna sker
dödsolyckor i trafiken 2018 på stadsgator/vägar
jämfört med 2001

>30%

av trafikolyckorna beror på
väginfrastrukturen

BÄSTA PRAXIS

Skapa medvetenhet genom att byta
perspektiv

Medvetenhet om sårbara grupper
Som en av Centraleuropas storstadsregioner har Budapest
skapat en plan för rörlighet som lägger stor
uppmärksamhet vid fotgängare, med olika åtgärder för
implementeringsperioden 2014–2030. En av dem är en
årlig granskning av trafikskyltar kring förskolor, skolor och
andra utbildningsfaciliteter. Utöver detta skapas ytterligare
trafikdämpningszoner. Dessa zoner med lägre hastighet
ska implementeras utan ytterligare skyltning eftersom
reglerna blir lätta att följa. Det gör genom att man ändrar
vägbanans utformning genom att öka trottoarutrymmet
eller skapa säkra refuger. Dessa initiativ ingår i
åtgärdspaketen i Budapests SUMP-plan.
International Association of Public Transport (UITP)
tillhandahåller flera förslag på riktlinjer för hur man stöder
och interagerar med personer med nedsatt rörlighet eller
andra funktionshinder som behöver hjälp. Utöver rådet att
vara tålmodig, föreslår UITP att man pratar direkt med
passageraren, istället för med en medföljare. När man
pratar med en person som behöver hjälp, ska
kroppsspråket anpassas till det man säger för att undvika
missförstånd. Utöver detta ska det personliga utrymmet
hos personer med funktionshinder alltid respekteras.

50.
51.
52.
53.

iener inien, Vienna, Austria

Wien och dess transportorgan Wiener Linien är utmärkta
exempel på inkludering av personer med nedsatt rörlighet,
blindhet eller nedsatt syn. Samråd har hållits mellan
politiker och respektive intressegrupper för att skapa
förståelse av deras önskemål och behov.
Samarbetsaktiviteter såsom gemensamma promenader
har hållits för att sammanföra personer med nedsatt
rörlighet, blindhet eller nedsatt syn och beslutsfattare så att
de tillsammans kan promenera runt
kollektivtrafikhållplatser. Sådana utbyten bidrar till att öka
medvetenheten . Golvsystem med tegel eller trottoarstenar
med skåror eller upphöjningar har installerats på Wiener
Liniens kollektivtrafikhållplatser sedan 1999. Dessa
välanvända system hjälper personer med blindhet eller
nedsatt syn att hitta det säkraste och snabbaste sättet in i
och ut från kollektivtrafiken. Dessutom har Wiener Linien
jobbat en längre tid för att alla stationer ska kunna nås på
marknivå .

http://www.sump-challenges.eu/sites/www.sump-challenges.eu/files/bmt2016_eng_v3.pdf
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
https://www.blindenverband-wnb.at/wissenswertes/verkehr/taktiles-leitsystem-wien/
https://www.behindertenrat.at/2019/05/walkshop/
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56. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=YwIvnTCo
57. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=FDtAT8xo

Öppet utbyte med personer med
funktionshinder för att skapa empati
Andra praktiska lösningar som är enkla att implementera
är informationskampanjer. Exempel på bästa praxis från
europeiska städer innefattar workshops, stadspromenader
tillsammans med personer med blindhet eller nedsatt syn
och informationskampanjer. I dessa temariktlinjer lyfter vi
fram tre exempel på MOBILITETSÅTGÄRDER från
EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN. En liten stad på
den spanska ön Mallorca ordnade en ”blind date” i staden,
ett projekt för att låta människor uppleva hur det är att
promenera runt utan att se något med hjälp av en blind
person från lokalsamhället. Den gemensamma
promenaden genom staden riktade uppmärksamheten mot
många olika tillgänglighetsproblem och ökade
medvetenheten om vissa infrastrukturproblem . En
liknande kampanj för att öka medvetenheten ordnades av
den franska staden Montargis, 70 km öster om Orléans,
som fokuserade sina insatser på folkvalda. De folkvalda
tjänstemännen leddes genom olika hinder för att uppleva
hur det är att vara blind, döv eller ha nedsatt rörlighet . En
annan lösning användes från den turkiska staden Izmir,
där människor med och utan funktionshinder fick cykla
tillsammans på tandemcykel. Under cykelturerna
identifierades vanliga hinder .

Främja fotgängare
Bilfria dagar eller helger har sedan länge varit en del i
firandet av EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN. Tillfälliga
åtgärder som har börjat som aktiviteter under
EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN har många gånger
blivit till permanenta lösningar. Bologna, som vann
EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN-utmärkelsen i 2011,
implementerade bilfria zoner i den historiska stadskärnan
som tillfällig åtgärd. Tio år senare har bilfria helger blivit till
en oumbärlig del av stadslivet i Bologna . Sådana
berättelser kan inspirera städer runtom i Europa att påbörja
liknande omvandlingar.
Insatser för att främja fotgängare kan ta länge att
implementera. Därför är den slovenska huvudstaden
Ljubljanas stegvisa metod ett gott exempel eftersom den
har lett till ett totalområde på mer än 100 000 m2
(motsvarande över 140 fotbollsplaner) för fotgängare.
Staden inledde sin omvandlingsprocess efter att
trafikmängden i stadskärnan ökat. Dessa insatser åtföljdes
av upprustning av flodbankarna i innerstaden och genom
bygget av ytterligare broar för fotgängare över floden. Tack
vare produktiva utbyten med Ljubljanas invånare, har
dessa långsiktiga processer för att minska biltrafiken i
staden stöd från 88–95 % av stadens invånare .

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

Trafikdämpning och sänkning av hastighetsgränser i städer
Gågator är en möjlig åtgärd som blockerar tillgången till
vissa områden för personbilar. Även mindre
infrastrukturåtgärder kan däremot påverka fotgängarnas
säkerhet väsentligt. En tysk studie har lyft fram olika
mindre åtgärder och deras effekter, såsom refuger,
utvidgade trottoarer, smalare vägar eller växtlighet , för att
nämna några av dem. Refuger är separata områden mitt
på vägen där fotgängare kan stanna upp när de korsar
vältrafikerade stora eller små vägar. Denna åtgärd är till
särskilt stor nytta för äldre, personer med nedsatt rörlighet
och barn. Denna lilla infrastrukturåtgärd sänker
hastigheten, drar till sig förarens uppmärksamhet och
minskar avståndet när man korsar gatan. Det senare är
även huvudsyftet bakom att skapa smalare vägar, vilket
även bidrar till att dämpa trafiken.

En annan viktig åtgärd för att öka vägsäkerheten för
fotgängare och cyklister är att sänka hastighetsgränserna i
specifika högriskzoner eller i hela staden. Många
europeiska städer har sänkt hastighetsgränserna i vissa
områden, men två exempel är särskilt intressanta: Bilbao i
Spanien och Belgiens huvudstad Bryssel. Bilbao fick EU:s
pris för säker stadstrafik i städer i 2020 medan Bryssel fick
SUMP-utmärkelsen i 2019.
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Åtgärder med anledning av
covid-19
I detta avsnitt lyfter vi fram olika åtgärder för
rörlighet i städer med anledning av covid-19
och delar med oss av statistik som drastiskt
har påverkat det offentliga livet i europeiska
städer och världen över. Vi fokuserar i
synnerhet på de positiva aspekterna av
förändringar som implementerats med
anledning av pandemin.

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

Författarna vill betona att andra EU-finansierade projekt, organisationer och institutioner
har skrivit många artiklar på ämnet. SUMP Topic Guide on Planning for More Resilient
and Robust Urban Mobility (SUMP-ämnesriktlinjerna om planering för mer
motståndskraftig och robust rörlighet i städer) och SUMP Practitioner Briefing (SUMPöversikten) för covid-19 innehåller omfattande vägledning och exempel på bästa praxis.
Detta dokument innehåller en kort översikt av några utvalda åtgärder.
Europas gröna giv bidrar till återhämtningen efter covid-19 genom att hjälpa till att skapa
en hållbarare ekonomi i EU, skapa arbetstillfällen och minska de sociala klyftorna.
Europeiska kommissionens strategi för hållbar och smart rörlighet syftar till att hjälpa de
europeiska transportsystemen att snabbt återhämta sig från de allvarliga
konsekvenserna av covid-19-krisen och bli mer hållbara, smarta och motståndskraftiga.

FAKTA OCH SIFFROR

Återställa förtroendet för
kollektivtrafiken
Covid-19 orsakade stora nedgångar i användningen av
kollektivtrafik i Europa och hela värden. Europeiska städer
såsom Lyon och Nice såg en minskning på 85–95 % i
kollektivtrafikanvändningen i början av 2020. En liknande
minskning sågs i Nederländerna. Denna stora minskning
berodde delvis på en icke-grundad oro för risken att få
viruset på tåg och bussar. Siffror från tyska och franska
smittskyddsmyndigheter tyder dock på att endast 0,2–1,2
% av covid-19-infektionerna kan spåras till transportmedel
(väg-, luft- och havstransporter ). Dessa resultat stöds av
en studie utförd i Kina genom en bedömning av kluster för
höghastighetståg. Studien lyfter fram att kollektivtrafik är
väldigt säkert, förutsatt att det finns tillräckligt med
utrymme för att sprida ut passagerarna och exponeringen
hålls relativt kort. Studier från Frankrike, Österrike och
Japan bekräftar att korta tunnelbaneresor medför
minimala risker och en jämförelse görs med tågresor på
flera timmar.
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En växling mot aktiv rörlighet
Jämsides med den stora minskningen i användningen av
kollektiv- och pendlingstrafik skedde ett tydligt skifte mot
aktivt resande, såsom cykling och promenader.
Stadsförvaltningar i hela Europa främjade
beteendeförändringar genom att skapa tillfälliga eller
permanenta cykelvägar. En tysk studie analyserade
tillkännagivanden runtom i Europa om tillfälliga cykelvägar
som öppnats under pandemin. Forskarna noterade att 2
000 km av dessa infrastrukturförändringar hade
tillkännagivits per juli 2020. Tillfälliga cykelvägar dök upp i
många större europeiska städer, bland annat Berlin (23
km), Bryssel (40 km ), Budapest (20 km), Paris (32 km)
och Rom (150 km).

Förbättrad luftkvalitet
Utöver övergången till aktiv rörlighet observerade
europeiska städer minskade föroreningar från kvävedioxid
(NO2) och fina partiklar (PM 2,5) under
nedstängningsmånaden i mars 2020. Jämfört med
föregående år minskade kvävedioxidföroreningarna rejält i
europeiska städer, till exempel Paris (54 %), Milano (21
%), Barcelona (55 %) och Lissabon (51 %), enligt
Europeiska miljöbyrån (EEA ). Analyser från det

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2020.1857886
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Policy-Brief-PTisCOVID-Safe.pdf
https://www.eltis.org/in-brief/news/covid-19-and-public-transport-results-early-studies-infection-risks
https://arxiv.org/pdf/2008.05883.pdf
https://www.brusselstimes.com/brussels-2/133559/how-covid-changed-brussels/
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/cleaner-and-greener-covid-19-prompts-worlds-cities-to-free-public-space-of-cars
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/covid-19/Pollution%20Europe%20%281%29_0.jpg
https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-goes-down-as
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486
https://etsc.eu/pin-briefing-the-impact-of-covid-19-lockdowns-on-road-deaths-in-april-2020/

Bara 0,2-1,2% av Covid19-fallen kan spåras till
smitta i kollektivtrafiken
meteorologiska laboratoriet vid Sorbonne-universitetet i
Paris, Frankrike, visar att kvävedioxidutsläppen minskade
med mer än 30 % i städer i Österrike, Belgien, Bulgarien,
Frankrike, Italien, Spanien, Schweiz och Portugal (där
minskningen överskred 50 %). Utsläppen minskade i
städer i alla utvärderade europeiska länder. Samma gäller
för PM 2,5 – alla städer utom i Polen såg minskade halter.
De största minskningarna skedde i Frankrike (18 %),
Italien (20,5 %), Portugal (23, 5%) och Slovenien (18,4 %).
Minskad fordonstrafik ledde även till ett minskat antal
trafikolyckor. 19 av 25 EU-medlemsstater såg en nedgång
av antalet dödsfall i trafiken i april 2020, jämfört med april
månad under föregående tre år. 910 personer avled
jämfört med det tidigare genomsnittet på 1 415 dödsfall, en
minskning på ungefär 35 %.

BÄSTA PRAXIS
Författarna rekommenderar informationen som samlats in
av partner i EUROPEISKAMOBILITETSVECKAN, till
exempel resurserna om covid-19 och rörlighet,
återuppfinna städer efter covid-19 och SUMP-riktlinjerna
för motståndskraft efter covid-19.

Säkerhetsåtgärder i kollektivtrafiken
Flera europeiska städer, till exempel den rumänska staden
Iasi , satsade på särskilda bussar för sårbara grupper eller
personal inom samhällsviktig verksamhet när covid-19pandemin rasade som värst. Liknande åtgärder återfinns i
andra städer, till exempel Dublin, som satsade på
bibehållen frekvens för busstrafiken på befintliga rutter
trots minskad användning av kollektivtrafiken. Dessutom
anpassades bussrutter för att undvika för stora
ansamlingar på små busshållplatser och möjliggöra
cykelvägar på den irländska huvudstadens gator . Även
informationsutbyte har stora fördelar vid
pandemibekämpningsåtgärder, till exempel
beläggningsinformation som delas via smartphone-appar
av Deutsche Bahn (den tyska järnvägstjänsten) och
bussar i Katalonien , Spanien.

Aktivt resande under
covid-19-pandemin
Många människor valde aktivt resande i form av
promenader eller cykling. Städer vidtog olika åtgärder för
att uppmuntra till aktivt resande och minska bördan på
kollektivtrafikinfrastrukturen. Många städer utvidgade sina
tillfälliga infrastrukturer för alternativt resande för att skapa
permanenta lösningar. När detta dokument publiceras är
det fortsättningsvis oklart huruvida alla tillfälliga åtgärder
kommer att kvarstå, så vi fokuserar på ett urval av
permanenta åtgärder.
Den italienska staden Milano inspirerades av flera städer
världen över för att tänka om kring fördelningen av
väggutrymmet i stadskärnan. Policydokumentet Strade
Aperte (Öppna vägar) strävar efter att utvidga cykel- och
gångvägarna i syfte att öppna upp stadens gator för aktivt
resande och flytta bort fokus från personbilar. Programmet
för öppna vägar använder lyckade lösningar från andra
städer, bland annat Berlin och Barcelona, för att kombinera
trädplanteringar, förbättringar av bulevarder och
omstrukturering av korsningar med stora trafikvolymer .
Andra städer har angett påtagliga mål om ett visst antal
kilometer av cykelvägar, medan Milanos satsning strävar
efter att förändra invånarnas mentala fokus mot aktiv
rörlighet.
Den välkända vinregionen Bordeaux med 250 000
invånare har skapat 78 km tillfälliga cykelvägar, tillfälliga
cykelställ i stadskärnan, en särskild flotta på 1 000
hyrcyklar för studenter och ytterligare 200 e-cyklar till den
befintliga hyresflottan .
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https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/PLP_COVID-PublicTransport.pdf
https://www.nationaltransport.ie/wp-content/uploads/2020/05/Covid_Mobility_Plan_22.5.20_FA_WEB.pdf
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https://www.polisnetwork.eu/article/catalonia-launches-app-to-show-passengers-bus-occupancy-levels/?id=122791
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https://pumsbologna.it/news/Ecco_la_Bicipolitana_il_piano_per_accelerarne_la_realizzazione_alla_luce_dell_emergenza_sanitaria
https://issuu.com/cittametropolitanabologna/docs/en-doc-sintesi-pumsbo

Snabbspår för SUMP-planer
Bologna, en studentstad och huvudstaden för den
italienska regionen Emilia-Romagna, kommer att utvidga
sitt nuvarande nätverk av 145 km cykelvägar till ungefär
500 km under de kommande åren. Regionens planer för
cykelvägar som utvecklats inom ramen för stadens SUMPplan implementerades snabbare under covid-19-pandemin.
60 % av Bolognas SUMP-plan Bicip Metropolitana, som
handlar om att koppla samman stadskärnan,
butiksområden och bostadsområden i storstadsregionen,
har enligt Bolognas borgmästare, tänkt slutföras i slutet av
2020. SUMP-planen var viktig eftersom det därmed blev
möjligt för storstadsområdet och staden Bologna att snabbt
implementera befintliga planer. En SUMP-plan innehåller
strategiska och långsiktiga mål, men även mål på kort sikt.
Tack vare denna flexibilitet har andra små och stora städer
med SUMP-planer, bland annat Antwerpen och Ghent
(Belgien), Katowice (Polen), Lissabon (Portugal) och
Szeged (Ungern), kunnat påskynda implementeringen av
överenskomna åtgärder när omständigheter och
prioriteringar har förändrats under covid-19-pandemin.
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