Ute og kjører?
Oslo kommune har sattseg et ambisiøst mål;innen 2050 skal byen være klimanøytral, og
allerede i 2030 skal klimagassutslippene være halverte. Oslokommune har lovet oss dette,
men vi har en tendens til å glemme at vi som Oslo-borgere spiller en stor rolle. Vi liker jo
alle tanken på en klimavennlig by, men som alle vet, så er det lettere å tenke enn å utføre.
Så hvor begynner vi? Vi i Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR) ønsker at området innen for Ring 1
skal værebilfritt. Området er skreddersydd på flere måter enn at det ligger midt i sentrum.
Kollektivtilbudet med trikk, buss, t-bane og lokal-tog, som befinner seg her, har gode muligheter
for videreutbygging. Den politiske viljen derimot, er vel det eneste som står i veien for å begrense
biltrafikken i hjertet av Oslo by. Lokalpolitikerne våre må tørre å begrense den forurensende
veitrafikken. Samtidig må vi Oslo-borgere tørre å mase på dem.
Transport står for over 50 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Det sier seg selv
atprivatbilismeer én av de største kildene til lokal forurensing. Bilene skaper ikke bare dårlig
luftkvalitet, men med biler kommer også støy. En rapport utarbeidet av PROSAM fra 2005 viser
at enkelte gater innenfor Ring 1 har antall kjøretøy per døgn har vært så høyt som 6600. Bilfritt
innenfor Ring 1 ville bidratttil å senke støynivået i dette området, og gjøre by- og gatebildet
hyggeligere.
Med bilfritt sentrum vilmiljøvennlige transportmidler være raskere og kunne ha høyere frekvens,
dermed vil flere benytte disse, som girmindreforurensing. Dette vil også redusere støynivået og
forbedre luftkvaliteten i byen vår. Et bilfritt Oslo sentrum bedrer også fremkommeligheten for
syklister og andre myke trafikanter. Varelevering må naturligvis være mulig, men gjerne på
bestemte tider av døgnet.
Løsningen ligger altså rett foran nesen på oss, så kanskje vi ikke er helt ute og kjører likevel. Det
ser ut til at vi fortsatt befinner oss på veien. I privatbiler. Det er vel problemet.
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