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Ændringsforslag til BY 35/15 (Mobilitetspolitik)
Velfærdslisten foreslår:
1) I afsnittet “Indsatsområde 1 - Sundhed, livskvalitet og klima” tilføjes:
“Det giver ingen mening at løse partikelforurening og trængsels- og klimaproblemer hver for sig. De
skal løses i sammenhæng.
Randers Byråd har intet imod, at folk kører i bil. Ofte kan det faktisk være helt nødvendigt for at få
hverdagen til at hænge sammen. Men netop derfor er vi nødt til at forbedre den kollektive trafik og
muligheden for at tage cyklen. For hvis biltrafikken og trængselsproblemerne bliver ved med at vokse
uforstyrret, kommer vi som samfund til at stå med en gigantisk regning.”
2) I afsnittet “Indsatsområde 1 - Sundhed, livskvalitet og klima” tilføjes:
“Randers Byråd vil begrænse forurening, støj og andre gener fra trafikken, blandt andet ved at forbyde
lastbiltrafik uden ærinde i området i midtbyen og andre bydele eller byer, der er plaget af tung trafik.”
3) I afsnittet “Indsatsområde 3 - Kollektiv trafik” tilføjes:
“ Randers er en busby. Randers har langt flere passagerer og busafgange end de byer, vi plejer at
sammenligne os med. Det er måske en del af grunden til, at en høj andel af husstandene i Randers By
ikke har nogen bil. Netop derfor er det rigtigt ærgerligt, at der gang på gang er blevet nedlagt afgange,
hvilket blandt andet har ført til, at buskørslen på weekendaftenener allerede stopper omkring kl. 19.
Randers Byråd vil derfor arbejde for at tilbagerulle de forringelser af bybusserne, som byrådsflertallet
har gennemført.
Også uden for Randers By er der blevet skåret voldsomt på busserne, især fra regionens side.
Nedskæringerne i landområderne har forringet mobiliteten voldsomt for børn, unge, ældre og borgere
uden bil. Derfor bør en del afgange genoprettes, mens andre skal erstattes af mere fleksible tilbud, for
eksempel telebusser.”
4) I afsnittet “Indsatsområde 3 - Kollektiv trafik” tilføjes:

“Klimakrisen og den stigende sundhedsskadelige luftforurening gør det nødvendigt at få mange flere til
at tage bussen eller cyklen frem for bilen. Et effektivt værktøj kunne være at skattefinansiere busserne
fuldt ud. Det ville frigøre en masse tid, fordi billettering så bliver overflødigt. For bybusserne ville det
betyde, at vi på de ruter, der i dag har kvarters interval, ville kunne køre med 10 minutters interval,
mens ruter med 30 minutters interval i stedet ville få et 20 minutters interval.
Randers Byråd vil derfor søge om lov til at sætte den kommunale indkomstskat op med ca. 0,3 %-point,
idet provenuet skal bruges til at gøre det helt gratis at bruge de kommunalt finansierede busser i
Randers Kommune.
Hvis ikke Randers Kommune får lov til det, vil Randers Byråd fastholde gratis-ordningen for
folkepensionister og udvide den til også at omfatte børn og unge, førtidspensionister, udsatte og andre
modtagere af overførselsindkomster, herunder studerende.“
5) Byrådet understreger, at det med vedtagelsen af denne mobilitetspolitik pålægger forvaltningen at
gøre Sløjfen bilfri hurtigst muligt.
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