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Mobilitet er blevet det nye sort.
Hvorfor? kan man så spørge

Det handler om at fokusere på danskernes
behov for at transportere sig, hvor man
forsøger at anvise andre transportformer
end de nuværende. Typisk er anbefalingen
mindre bil og mere af de andre transportformer – gang, cykling, kollektiv trafik og
kombinationstransport. Der kan også være
tale om andre ruter og tidspunkter som del
af en ændret mobilitet. Biler er helt okay,
men de er bedst, når turen går ud af byen.
Det handler om, at din mobilitet ikke må
begrænse andres mobilitet, da vi alle skal
være her.
Danmark er bestemt ikke førende inden
for mobilitetsområdet, her er flere europæiske byer foran os. Men det skyldes nok, at
vi altid har været rigtig gode på et område
– cykeltrafik. Desuden har de danske bilafgifter holdt bilejerskabet ret lavt – indtil
nu. Afgiftsnedsættelsen på mikrobilerne og
ret begrænsede trængselsproblemer på motorvejene betyder, at især de større byer i de
kommende år vil stå over for store trængselsproblemer. Der er hverken politisk vilje

eller økonomi til at bygge sig ud af problemerne.
Derfor har de 4 største byer nu lavet
mobilitetsplaner og projekter, der skal sikre,
at alle kommer rundt på en smartere måde.
Samtidig har de hvert deres letbaneprojekt,
der vil løfte den kollektive trafik op på niveau med andre europæiske storbyer.
Letbanerne løser ikke alle problemerne.
Derfor arbejdes der også for, at specielt cyklen skal fungere som tilbringersystem til
letbanen. Cykelparkering på stationerne er
vigtigt, således at kunderne ikke kun kommer fra et smalt bånd omkring skinnetraceet
men reelt kan hentes flere kilometre derfra.
Et andet eksempel på ny mobilitet er
kombinationen af bil og cykel. Kør ind mod
byen, parker i kanten og tag cyklen til jobbet. Parkering er gratis, og cyklen står aflåst
– nemt og enkelt.
"Mobil i Odense" er et eksempel på, at
man også kan skabe bedre mobilitet igennem organisering. Her samles hele kommunens visiterede kørsel til næsten 100

millioner kr. årligt i en ny enhed, der vil
benytte nye muligheder som f.eks. elcykler
og gåbusser til løsning af borgernes mobilitet, så sundheden forbedres og udgifterne
reduceres.
Kigger vi mod Tyskland, er tendensen
allerede klar – de unge taber interessen for
at eje en bil. Adgang til informationer, kommunikation og mobilitet er vigtigere end
selve det at eje sin egen bil. Privat udlejning
af sin egen bil er allerede kommet til Danmark via to firmaer.
Smart mobilitet er billigere for den
enkelte og for samfundet. Flere får mere
motion, og bykvaliteten stiger til gavn for
beboere og erhvervsliv. Nok var vi ikke de
første, men vi har chancen for at blive de
bedste!
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