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Sju europeiska
storstadsregioner
lär av varandra
Hur kan man minska persontransporterna
mellan stadskärnorna och närområdena
utan att inskränka invånarnas rörlighet?
Hur kan man hitta attraktiva
alternativ till en egen bil?
Hur kan man öka andelen miljövänliga
tekniker på transportområdet?

Catch-MR (Cooperative approaches to transport challenges in Metropolitan Regions) är ett
INTERREG IVC-projekt som löper från januari 2010 till december 2012 med en total budget på
2 miljoner euro (nästan 19 miljoner kronor). Tolv partner från sju olika storstadsregioner deltar
i projektet (se partnerlista på sista sidan).
Syftet med projektet är att förbättra livskvaliteten och konkurrenskraften i storstadsregionerna.
För att uppnå detta vill man stärka effektiva och miljövänliga persontransporter mellan stadskärnorna
och närområdena. Genom projektet ska man visa på goda exempel på hållbar markanvändning
och transportutveckling i de storstadsregioner som deltar och undersöka om man kan föra över
exemplen till andra regioner.

Varför storstadsregioner?
Effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem är en absolut förutsättning för ekonomisk tillväxt.
I storstadsregionerna är detta särskilt viktigt och fungerar som en drivkraft för utveckling.
Storstadsregionerna är knutpunkter för lokal, regional och internationell transport och de måste
ständigt kunna hantera allt större transportvolymer.
Storstadsregionerna ställs inför stora utmaningar när det gäller hur man ska organisera
infrastrukturen och transporttjänsterna. Utöver de ekonomiska behoven måste man också tänka på
den demografiska förändringen och de krav som ställs på skydd av miljö och klimat. Genom att ta
efter goda exempel kan man lära sig att bättre handskas med dessa framtida utmaningar i Europa.
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Catch-MR-deltagarna ordnar ett erfarenhetsutbyte mellan storstadsregionerna och tar fram
information om följande områden som hänger ihop med varandra:
•

Minskad efterfrågan på transporter genom bättre samordning mellan markanvändning
och transportplanering

•

Trafikomställning genom en mer attraktiv kollektivtrafik

•

Ökad användning av tekniker som fokuserar på låga utsläpp inom både den privata
trafiksektorn och kollektivtrafiken

Deltagarna har ett integrerat arbetssätt som framförallt fokuserar på följande frågor:
•

Orsakerna till att städerna breder ut sig allt mer och möjliga planeringsverktyg

•

Attraktivare lokal kollektivtrafik genom bättre ramverk

•

Främjande av ökad användning av förnybara resurser inom persontransporter genom
billigare tekniker och framtagandet av nödvändig infrastruktur

•

Utökat samarbete mellan städerna och närområdena för gemensam planering

Resultat:
•

Ökad kompetens hos beslutsfattare och aktörer i de storstadsregioner som deltar

•

Bättre beslutsprocess på regional och lokal nivå

•

Intensifierat samarbete i och mellan storstadsregionerna, vilket gör dem mer attraktiva

•

Kunskapsutbyte med andra europeiska storstadsregioner

Resultaten från projektet och policyrekommendationerna kommer att offentliggöras i
”Guide on efficient mobility and sustainable growth in Metropolitan Regions”.
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