
VELKOMMEN

TRAFIKØER SKABER LEVESTEDER
KONFERENCE

København har for nylig fået en ny kommuneplan for de næste fire år. Trafikmålet 
er at biltrafikken udgør max 25 %. Og trafikøer angives som en metode til at 
gøre dette i brokvartererne.

Trafikøer bør være det overordnede princip i en københavnsk trafikplan, fordi 
erfaringer viser at trafikøer fremmer grøn mobilitet og reducerer trængsel 
og luftforurening. Vi mener at trafikøer er den bedste metode til at opfylde 
kommuneplanens trafikmål.

Derfor inviterer vi dig til en konference for at dele erfaringer med trafikøer fra 
ind – og udland.

Vi har lavet et faktaark om trafikøer, som du kan downloade her.
Og vi har lavet en kort video om trafikøer, som kan ses og deles her.

Med venlig hilsen 

Forum for klima, trængsel og sundhed i København

HVOR
Bethesda
Rømersgade 17, 1362 København

HVORNÅR
Mandag den 14. september 2020 
kl. 9  - 12.

PRIS
Gratis, men der opkræves et no-show 
gebyr på 300 kr. ved manglende afbud. 
Afbud skal gives senest 24 timer før.

TILMELDING
Der er et begrænset antal pladser. 
Tilmeld dig til via IDA.dk

PROGRAM

8.15  - 9.00 Registrering og morgenkaffe

9.00  - 9.10 Velkomst og introduktion ved Jeppe Juul, Seniorrådgiver, Klima og Transport, ved Rådet for Grøn Omstilling

9.10  - 9.25 Mobilitet i Københavns Kommune ved Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og Miljøborgmenster i Københavns 
Kommune

9.45  - 10.25 Trafikøer i Gent ved Filip Watteuw, Viceborgmester for mobilitet og byrum i Gent

9.25  - 9.45 Princippet i trafikøer  ved Per Homann Jespersen, trafikforsker ved RUC (emeritus)

10.40  - 11.15 Internationale erfaringer med trafikøer (oplæg på engelsk)  ved Jeff Risom, Partner, Chief Innovation Officer 
at Gehl Architects

Erfaringer fra omlægningen af Nørrebrogade ved Klaus Bondam, tidligere Teknik- og Miljøborgmester i 
Københavns Kommune, nu direktør i Cyklistforbundet

11.15  - 11.30

Grøn omstilling af personbiler i Danmark ved Anders Eldrup, Formand for kommissionen for grøn omstilling
af personbiler i Danmark

11.30  - 11.45

10.25  - 10.40 Pause

11.45  - 12.00 Afrunding ved Anders Jensen, Centerleder for Miljøpunkt Nørrebro

12.00  Let forplejning


