MOBILITET

ECOMM 2014
Firenzes smukke middelalderlige midtby dannede den 7. - 9. maj de smukke rammer for dette års europæiske
konference om mobility management.

Af projektleder

mobilitetsplanlægning og mobility management. Projekt Smart mobilitets repræsentanter valgte imidlertid at deltage i sessioner,
der var mere fokuserede på konkrete erfaringer inden for mobility management.
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Aarhus Kommune og projekt Smart mobilitet var repræsenteret. Konferencens overordnede formål var at udveksle erfaringer inden
for mobility management og formidling af
resultater mellem europæiske eksperter. I alt
deltog cirka 250 personer.
I konventionel konferencestil indledtes konferencen om eftermiddagen den 7.
maj med en plenarsession. I år var Anette
Enemark, Tetraplan, key note speaker med
en interessant betragtning af om ”SUMPS
– Sustainable Urban Mobility Planning” er
det nye sort. Konklusionen var, at nok er der
tale om et nyt begreb, men først og fremmest dækker det over allerede eksisterende
planlægningspraksis mange steder. Flere
sessioner på konferencen kredsede om sammenhængen mellem overordnet bæredygtig
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Men man snakker da med folk, ikke…?
Projekt Smart mobilitet ønsker at gøre op
med den traditionelle silotænkning og har
derfor sammensat et hold med flere fagligheder. Den europæiske platform for
mobility management har eksisteret siden
slutningen af 1990’erne, og tankegangen
bag platformen er at udbrede metoden omkring mobility management, altså ændring
af transportadfærd i en mere miljørigtig eller bæredygtig retning. Alligevel, virker det
til at de igangsatte projekter stadig opererer
ud fra en forudindtagelse om, at initiativer
designet FOR trafikanterne, fungerer ligeså
godt som initiativer, hvor slutbrugerne er
involveret som en integreret del af hele projektet. Der blev ikke præsenteret konkrete
projekter på ECOMM, hvor interaktion
med brugerne var et det vigtigste element.
Smart mobilitet vil fremadrettet arbejde
med at udforske, hvordan transportvaner

bedst kan ændres i tæt samarbejde med
dem, det hele drejer sig om.
Evaluering, evaluering, evaluering
Projekt Smart mobilitet har til formål at afprøve en lang række innovative mobilitetstiltag over de næste tre år. Et vigtigt element
i projektet er at dokumentere tiltagenes
effekt. Derfor var det også kærkomment,
at EU projektet CIVITAS CAPITAL den
7. Maj om formiddagen afholdt en workshop om evaluering af langtidseffekterne.
Inspirerende oplæg fra Eric Schreffler, San
Diego og Anders Wretstrand, Lunds Universitet blev efterfulgt casearbejde, hvor evalueringstilgange blev testet. Mest interessant
var introduktionen til et europæisk evalueringsværktøj, det såkaldte MaxSUMO,
som projekt Smart mobilitet vil undersøge
mulighederne for at bruge fremadrettet.
Mødet med 250 eksperter og andre
ildsjæle gav mod på fortsatte innovative
tanker om ændringer af transportadfærden.
Projekt Smart mobilitet er nu bedre rustet
til at løse den store opgave, der ligger foran
os.
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