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Enveiskjøring mot grønn mann – full fart i feil
retning?
Tirsdag 13.09.16 kunne vi lese på side 8-9 i Romerikes blad at flyt i biltrafikken i Lillestrøm sentrum
hindres av fotgjengere som «trykker ofte og mye på lysregulering og får grønn man. Dermed slipper knapt
to-tre biler over for eksempel sterk trafikkerte Solheimsgata – før bilistene igjen får rødt lys. Så blir det
kork…».
Syklistene Lillestrøm og omegn er enig at vi har et (akutt) handlingsbehov. Det er bra at politikerne jobber
med saken og har nedsatt en arbeidsgruppe. Det er også bra at lokalavisen følger kritisk med her. Men vi blir
litt usikre om man er på «rett vei» når problemet identifiseres i form av fotgjengere som får «grønn mann»…
Bedre tilrettelegging for mer biltrafikk har alltid bare medført én ting: mer biltrafikk! Vil vi virkelig ha mer
biltrafikk midt i Lillestrøm sentrum? Er målet ikke det motsatte? Trenger vi ikke flere «grønne fotgjengere»
(og syklister)? Lillestrøm har blitt kåret fire ganger til «landets beste sykkelby». Kommunen har en egen
gåstrategi for "myke trafikanter". Ifølge vedtatte mål i overordnete dokumenter som Nasjonal transportplan,
klimaforliket og tilsvarende retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging "skal all vekst
i persontransporten tas med kollektivtransport, gange og sykkel". Er det da en god løsning hvis enda mer
biltrafikk ledes gjennom sentrumsområder på motorvei-lignende enveisgater med to felt…?
Kommunen har mange flinke folk i planavdelingen og forhåpentligvis også et godt og tett samarbeid med
kollegaer i Statens Vegvesen. La oss håpe at den enveiskjørte sentrumsringen i to felt bare «testes i
trafikkmodeller» og aldri i virkeligheten. På jakt etter «smarte løsninger» for dagens trafikkproblemer
anbefales å følge med på tiltak i den europeiske mobilitetsuken som starter i dag under overskriften «Smart
mobility – strong economy! Både vårt lokallag og Skedsmo kommune er blant deltakere – og vi håper at
også politikerne følger med når det heter: «Reis smart. Det lønner seg!»
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