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”At rejse er at opleve”
- en kærlig kritik af Odenses 
Trafik- og  mobilitetsplan 
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Byplandage 2010

”At vokse er at overleve?”

Byerne skal kunne rumme og stimulere vækst for 
at være konkurrencedygtige

Udfordringen: Hvordan kan byerne vokse samtidig 
med at vi når vores klima- og miljømålsætninger 
samt bevarer en god og attraktiv by med høj 
livskvalitet

Giver Odenses Trafik- og Mobilitetsplan et bud på
den bæredygtig by anno 2020?
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”At rejse er at opleve”
Regulerer transportudbuddet i stedet for efterspørgslen

Mobilitet - have brugerne i fokus i stedet for at se 
trafikken som en kollektiv størrelse

Menneskers rejse skal ikke ses som en bevægelse fra 
A til B, det skal være en oplevelse, der giver motion, et 
godt bymiljø og mulighed for at møde andre mennesker
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Ambitiøse mål - kræver klare prioriteringer

Cykelture skal stige 25% frem til 2012, 35% Frem til 
2020

33% flere passagerturer i bus. 

Færre biler skal køre gennem byen, det skal være 
nemmere at finde en parkeringsplads, og cyklisterne og 
de gående skal have endnu bedre forhold
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Mange spændende initiativer
CENTRALE STORE P-PLADSER

ZONEOPDELING OG FORBUD MOD GENNEMKØRENDE TRAFIK

FORBEDRING AF RINGGADEN

TRAFIKLEDELSE

MILJØZONER

FREMME AF KOLLEKTIV TRAFIK, LETBANER

PRIORITEREDE CYKELRUTER

INTEGREREDE FODGÆNGER OG CYKELOMRÅDER

BYCYKLER

STUDENTERCYKLER

PARK AND RIDE/BIKE

FODGÆNGEROMRÅDER OG PLADSER
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Bymidten bliver fredeliggjort
Det skal være mindre attraktivt at benytte bil til 
bymidten, men nemmere at finde en parkeringsplads! 
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Parkering langs ringgaden

”Nye centrale p-pladser vil typisk blive placeret under jorden, 
eventuelt som et fuldautomatisk anlæg med høj kapacitet. 
Nyanlæg betales typisk af private på baggrund af 
kommunens planlægning.”
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Parkering langs ringgade
Vil private investere i p-anlæg alene?

Vil denne p-strategi med store centrale pladser under 
jord kun kunne realiseres, hvis man siger ja til at bygge 
større detailhandelsenheder ovenpå?

Risiko: Byliv trækkes væk fra gågadeområderne ind i 
”spændende” kasser langs ringgaden 
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En plan for bymidten - består 
sammenhængskraften for byen som 
helhed?
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Hvad har vi lært af de seneste årtiers trafik- og 
byplanlægning – er det stadig samme model der virker 
20 år efter

Lyngby 1998 Odense 2020
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Målene kan ikke nås kun ved at regulere 
udbuddet
Mange gode initiativer for at forbedre det grønne 
transportudbud – men der skal mere til!

30% vælger bilen til bymidten fordi det er en vane – nyt 
tilbud vil sandsynligvis ikke flytte dem

Arbejde målrettet med Mobility Management

-Virksomheder 

-Borgerne
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Eksempler fra Stockholm
Gratis kort til offentlig transport i en periode til virksomheders 
ansatte

Andelen som kører i bil i arbejdstiden er mindsket 20% 

36% har reduceret deres samlede bilbrug

Øvrige tiltag

Lokal handel, branding, pladsgaranti i offentlig transport
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Påvirke til at ændre transportadfærd
Det er ikke let at ændre vaner, men det                      
kan godt lade sig gøre

Have brugeren i fokus  - en rejse ikke kun er en 
bevægelse fra A til B men en oplevelse

Sætte sig ind i hverdagslivets dilemma

Positiv kommunikation i stedet for ”vi ved hvad der er 
bedst for dig”
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Tak for opmærksomheden!


