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Smart mobilitet
- Din transport, dine valg
Aarhus er under forvandling. Nye bydele bliver født, flere vælger at blive aarhusianere, og antallet af virksomheder stiger støt. Det har mange fordele for vores by.
Men antallet af biler og trafik stiger også voldsomt.
Derfor bliver vi nødt til at tage vores nuværende transportvaner op til revision. Hvis ikke vi gør noget, vil der
blive alvorlig trængsel på vejene og mangel på parkeringspladser, mens miljøet og bylivet i Aarhus vil lide
under den tætte trafik.
Smart mobilitet læner sig op af ’Fortællingen om Aarhus’, som Aarhus Byråd vedtog som en fælles vision
for byen i oktober 2014. Her står blandt andet at:
”...vi vil bevare det gode bymiljø og den sociale sammenhængskraft i vores by. Vi vil stadig være en god by for alle
med plads til forskellighed, rum til udfoldelse og åbenhed
overfor omverdenen. Vi vil skabe rammer for mobilitet i
bredeste forstand og have en by, hvor der er plads til alle
og brug for alle.” - www.aarhus.dk
Aarhus Kommune satser allerede på fysiske trafikløsninger som anlæg af flere cykelstier, nye vejbaner samt
transportalternativer som Letbanen. Men for at kunne
løse byens trafikale udfordringer er det væsentligt, at vi
ikke glemmer det mentale og adfærdsmæssige aspekt.
Det handler dybest set om, at vi tænker alternativt, når
vi skal rundt til vores daglige gøremål. Kan jeg vælge

en ny måde at transportere mig på, der både giver mig
en værdi, og som også bidrager til bedre mobilitet for
andre?
De fysiske forandringer er ofte langsigtede og forbundet med store investeringer, hvorimod projekt Smart
mobilitet arbejder med mindre omkostningstunge løsninger, der hurtigere kan implementeres.
Det overordnede formål med Projekt Smart mobilitet
har været at udvikle, afprøve og evaluere forskellige
Mobility Management-virkemidlers effekt til at påvirke
aarhusianernes transportadfærd i en mere sund og bæredygtig retning samt at indsamle ny viden.
Smart mobilitet handler om hvordan, hvor meget og
hvornår vi transporterer os.
Smart mobilitet sætter mennesket i centrum og bryder vaner.
Smart mobilitet er med til at generere byliv og skabe
rammerne for den gode by.
Projektets erfaringer og resultater skal anvendes i
kommunens fremadrettede arbejde med at reducere
trængslen, reducere CO2-udledningen fra transport,
reducere og udskyde store investeringer i infrastruktur,
fremme borgernes sundhed og skabe en by, hvor der er
plads til byens borgere.

Hv a d e r S m a r t m o bil ite t ?
Æ ndri ng a f tra nsp o rtva ner
Akti v tra nsp o rt
Kva li tet i mo bi li tet
H verda g
Mennesker
Af p rø vni ng o g test
Va nebrud
En a ttra kti v o g sund by
Adf ærdsp å vi rkni ng
Vedko mmende ko mmuni ka ti o n
Tværgå ende sa ma rbejde
Amba ssa dø rer
Fra tra f i k ti l mo bi li tet
N ye må der a t o rga ni sere si g p å
Bo rgerstemmer
Værdi f o r bo rgerne
Brugerdrevet i nno va ti o n
Ko rtlægni ng o g vi den
Indretni ng a f byens rum
Tea mi ng-up
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Virkemidler og værktøjer

Metoder og organisering

Reducér, konverter og optimér!

Store spørgsmål i hverdagen

Organisering og tidsforløb

Smart mobilitet har skullet udvikle og afprøve nye metoder til at løse kendte problemstillinger på mobilitetsområdet. Trafikken er stigende og flere aarhusianere
får bil. Vi ved, at transportsektoren er en af de store
bidragsydere til CO2-udledningen, vi ved at inaktivitet
er en dårligt for helbredet, og vi ved, at trængsel koster
samfundet mange penge dagligt.

Projektkataloget her er et af resultaterne af fire års arbejde med Smart mobilitet i Aarhus. Smart mobilitet
har været bemandet af en civilingeniør, en landskabsarkitekt og en antropolog i hele projektperioden, hvilket
har givet mulighed for at se problemstillingerne fra
flere forskellige sider.

Samkørsel

Nyt transportmiddel

Kombirejse
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Hjemmearbejde
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Beboerne i et bynært etagebyggeri. Her blev der i første omgang fokuseret på beboerne i bebyggelserne
Klostervangen og Vestervang i den nordlige del af
Aarhus Midtby. Området blev udvidet til at omfatte

For at forstå aarhusianernes rationaler bag deres transportmiddelvalg har det været vigtigt for Smart mobilitet
at få forståelse og indsigt i den enkeltes komplekse
hverdag, hvor transport ofte kun spiller en sekundær
rolle.

Som noget meget centralt for Smart mobilitet og for at
sikre en høj grad af innovation i projektet, har projektet
løbende været støttet af en følgegruppe bestående af
eksterne interessenter og fageksperter. Følgegruppen
har primært leveret sparring i forhold til afklaring af
endeligt arbejdsprogram, afklaring af indhold i cases og
delresultater af projektet.

af

Kommunens egne ansatte. Her er der blevet arbejdet
specifikt med adressen Kalkværksvej 10 i Aarhus, der
huser ca. 250 medarbejdere i Magistratsafdelingen
for Teknik og Miljø.

Antropologisk metode handler om at aflægge sig forforståelser og antagelser samt at undersøge fænomener og kulturer med åbne spørgsmål og åbent blik.

Projektgruppen består af medarbejdere fra andre afdelinger i Aarhus Kommune. Projektgruppen har løbende
skiftet medlemmer og er på nuværende tidspunkt bemandet af medarbejdere fra klimasekretariatet, Samskab Aarhus, Sundhed & Omsorgs sundhedsstab, Børn
& Unge og Center for Innovation i Aarhus.

te

Aarhus Kommune ville med projektet Smart mobilitet
arbejde målrettet med fire cases, og dermed fokusere
på forskellige målgruppers mobilitet sat i forhold til deres geografiske placering i Aarhus, adgang til forskellige
transportformer, alder, livssituation og turtyper. De fire
cases har været:

Smart mobilitet har bevidst arbejdet med meget forskellige målgrupper, som alle har haft meget forskellige
udfordringer, når det handler om transport. Vi mener,
at effektive og skræddersyede indsatser kan skabe banebrydende resultater med konkrete tiltag, der på sigt
kan opskaleres til hele kommunens geografi.

Igennem hele projektets levetid har en projektgruppe
mødtes cirka en gang om måneden for at diskutere fælles dagsordener og samarbejde på tværs af sektorer og
fagligheder.

or

Aarhusianerne kommer ikke til at transportere sig anderledes alene på baggrund af projekt Smart mobilitet,
men projektet havde som mål at skabe en bevidsthed
hos borgerne om nødvendigheden af at tænke i alternative transportmuligheder. Samtidig skal projektet gøre
Aarhus Kommune i stand til at igangsætte konkrete
initiativer på et oplyst grundlag.

I alle cases har der været fokus på både gang, cykel,
kollektiv transport, samkørsel, delebiler, hjemmearbejde, flextid samt diverse kombinationer heraf.

Smart mobilitet har siden projektets start haft fokus på
borgerinvolvering og kulturforståelse i arbejdet med
transportvaner. Antropologiske metoder og tilgange har
været anvendt i mødet med aarhusianerne, da netop
den antropologiske metode kan give indsigt i komplekse problemstillinger. Det er der brug for, når man arbejder med menneskers hverdagsliv og transportvaner og
gerne vil skabe blivende adfærdsændringer.

Smart mobilitets styregruppe har de senste to år været
ledet af mobilitetschef Susanne Krawack, Aarhus Kommune og været bemandet med repræsentanter fra Magistratsafdelingerne for Sundhed & Omsorg og Teknik
& Miljø.

g, afrapp

Værktøjerne til at opnå dette er typisk såkaldte bløde
virkemidler som organisering, koordinering, information og kommunikation. Kernen i Mobility Management
er et godt kendskab til forskellige målgruppers behov,
ønsker, barrierer og potentialer i forhold til at ændre vaner og samtidig få deres hverdagsliv til at hænge sammen. Men vanens magt er stor, og kører man i bilen på
arbejde, kan dét at tage cyklen eller offentlig transport
virke som et større indgreb i dagligdagens logistik.

Unge studerende. Unge er fremtidens trafikanter.
Smart mobilitet har gennemført en transportvaneundersøgelse blandt unge i Aarhus Kommune. Undersøgelsen gav blandt andet viden om, hvornår man
som ung i Aarhus køber sin første bil, og hvordan
man ser sine mobilitetsvaner i fremtiden.

Hvis vi alle sammen cyklede mere, tog den kollektive
trafik, kørte sammen med en nabo eller arbejdede
hjemme en gang imellem, så ville vi allerede være kommet langt. Spørgsmålet er: hvorfor gør vi det så ikke
bare?

rin

Helt overordnet handler Mobility Management om at
reducere antallet af ture, om at konvertere ture fra personbiler til andre mere bæredygtige transportformer,
og om at optimere og effektivisere udnyttelsen af forskellige transportmidler og den eksisterende kapacitet i
infrastrukturen i stedet for at udbygge kapaciteten.

Beboerne i en forstad. Her er der blevet arbejdet med
oplandsbyerne Beder-Malling med cirka 10.000 indbyggere. Langt hovedparten af Smart mobilitets ressourcer har været brugt i dette område, hvilket også
kommer til udtryk i dette projektkatalog.

ue

Smart mobilitet har arbejdet med at udvikle, afprøve
og evaluere virkemidler og metoder til at få borgerne
i Aarhus til at gentænke deres transportvaner. De virkemidler og metoder, der er blevet brugt, kan primært
defineres som en del af værktøjskassen ’Mobility Management’.

Øgadekvarteret med cirka 10.000 indbyggere. Efterfølgende har viden og resultater været brugt i et
bredere format som input til en ny mobilitetsplan for
midtbyen og cykelhandlingsplan.
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Projektoversigt

Effektpotentiale
Motivation for borgeren

Effektpotentiale

Det er helt essentielt for arbejdet med at ændre transportvaner, at det er motiverende at deltage i et projekt
for den borger, der rent faktisk skal ændre noget.

Der er foretaget en effektvurdering med en rating fra
et til fem for hvert projekt ud fra følgende parametre:
trængsel, klima, sundhed, bymiljø og kommunikationsværdi.

I september 2014 gennemførte TNS Gallup en transportvaneundersøgelse for Smart mobilitet i Beder-Malling. Formålet med undersøgelsen var dels at afdække,
hvordan indbyggerne i de to byer transporterede sig,
men også at få indsigt i, hvad der betyder noget for
dem i deres hverdag.
Overordnet set var parametrene ’tid’ og ’fleksibilitet’
de vigtigste for borgerne. Sekundære parametre var
’sundhed’ og ’økonomi’.
I forbindelse med designet af Smart mobilitets vanebrudsprojekter har det været vigtigt at adressere
motivationen hos den enkelte vanebryder. Der er taget
udgangspunkt i TNS Gallup-undersøgelsen, men der
er også indhentet supplerende viden. Det drejer sig for
eksempel om projekterne ’Early Birds’, ’Superpendlerne’ og ’I medvind og modvind’, hvor deltagerne
løbende gennem projektperioden skulle fortælle om
motivation og barrierer ved det pågældende vanebrud.
Alle blogs kan læses på Smart mobilitets hjemmeside
www.smartmobilitet.dk

Stjerner indikerer på alle projektbeskrivelser et skøn
på, hvilken effekt de forskellige indsatser er vurderet til
at have i forhold til Smart mobilitets målsætninger.
Smart mobilitet har arbejdet med forskellige typer af
projekter. I nærværende idékatalog præsenteres projekter der:
Har haft fokus på samskabelse og borgerinvolvering.
Har været vidensindsamlende med fokus på transportvaner.
Har haft karakter af kampagner, der har arbejdet
med at informere omkring mobilitet igennem apps
og fysisk kampagnemateriale.
Da projekterne har været af forskellig karakter, er de
ikke alle evalueret efter samme parametre i projektkataloget. For eksempel har det ikke ved visse kampagneog vidensprojekter været muligt at komme med bud
på motivation for borgerne.

Effektpotentiale
Reducere trængsel
Klima

1 365 dage på cykel

12 I medvind og modvind

2 Bycykeltrailere

13 Pendlertjek

3 Bylivsindex

14 Skiftezoner

4 Cykelbiblioteket

15 Skoletransportundersøgelse

5 Delebiler i kommunen

16 Stationsforskønnelse

6 Det sydlige hængsel

17 Superpendlerne

7 Early Birds

18 Synlige elcykler

8 Events i byrummet

19 Ta´ Cyklen

9 Fortræng 1000 biler

20 Trafikslangen Tim

10 Fredeliggørelse af gader

21 Virksomhedssamarbejde

11 Gåbus

22 Øgaderne deler
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Sundhed
Bymiljø
Kommunikationsværdi
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Målgruppe
Pendler e i b il

1 - 365 dage på cykel
Om projektet

Værdi for borgerne

Udfordringer

’365 dage på cykel’ var et casestudie, der blev gennemført fra april 2015 til april 2016. I perioden testede 30
bilister elcykler, og otte deltagere stillede bilen og brugte deres egen cykel som primært transportmiddel.

Forskningsresultater viser, at de, som benytter sig af
cyklen som transportmiddel, har signifikant lavere
BMI, lavere blodtryk og fedtprocent, og at de, som
cykler jævnligt, har lavere risiko for at udvikle hjerte-karsygdomme og diabetes. Desuden ses, at især
aktiv transport gennem grønne områder er med til at
forbedre den mentale sundhed.

Der var en del udfordringer med at få deltagernes
”tracking-app” til at virke de første par uger. Herefter
var der små udfald, som krævede opmærksomhed.

Læs artiklen ”Elcyklen som transportmiddel kan løfte
sundheden” i Trafik & Veje, december 2017.

Resultater og anbefalinger

’365 dage på cykel’ skulle skabe rammerne for, at borgere i Beder-Malling, der pendlede til Aarhus i bil, på
en nem og billig måde kunne få erfaringer med aktive
transportvaner.
Deltagerne ønskede blandt andet at få passet motion
ind i en travl hverdag og at prøve nye vaner af, der kunne være et alternativt til myldretidskøen i bil på vejen
ind til Aarhus.
Alle deltagere fik gratis cykeltjek og løbende vedligehold af cyklerne samt sundhedsmålinger seks gange i
løbet af de 365 dage forsøget varede.
Andre incitamenter, som fx konkurrencer mellem deltagerne og etablering af fællesskaber igennem fælles
events og et forum på Facebook spillede også en vigtig
rolle.
Nyt transportmiddel
Samkørsel
Kombirejse

Endvidere nævner deltagerne i ’365 dage på cykel’, at
projektet gav oplevelser i naturen omkring Aarhus,
skabte fællesskab mellem deltagerne, og at cyklen gav
en forudsigelig rejsetid.

Understøttelse af mål og visioner
’365 dage på cykel’ støttede både op om Aarhus Kommunes klimaplan, der sigter mod at øge andelen af
Aarhusianere der cykler, samt Aarhus Kommunes
sundhedspolitik, der sigter mod at få mere bevægelse
ind i hverdagen. Derudover var projektet en god kommunikationsplatform.
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Hele 80% af deltagerne svarede ved projektets afslutning, at de oplevede, at have ændret deres daglige
transport fra bil til cykel på grund af projektet. 18 købte
deres elcykel, mens andre valgte valgt at købe racercykler i stedet. Ingen ønskede at hoppe tilbage i bilen.

”

Vanebrudsprojektet ’365 dage på cykel’ er et godt eksempel på, at man ved at tilbyde bilister elcykler en
længere periode kan skabe blivende adfærdsændringer
i et lokalområde.
Det vurderes, at man med fordel vil kunne sætte lignende projekter op i de andre forstæder til Aarhus,
hvor man på samme måde som i ’365 dage på cykel’
kobler sundhedsmålinger med aktiv transport. Det
motiverede deltagerne og fastholdt dem igennem projektperioden.
Der ses et stort potentiale i, at flere vælger elcyklen
som deres daglige transportmiddel.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Det er ressourcekrævende at rekruttere, kommunikere
og interviewe deltagere i projektet. Det har ligeledes
krævet en del timer at koordinere sundhedsmålinger
og fællesmøder. Pressehåndtering har ligeledes været
en central opgave i forbindelse med projektet.

”Jeg ville aldrig tage den her distance på en almindelig cykel. Det er enten elcykel eller bil.”
28-årig kvindelig deltager fra Beder-Malling

12

16

BAGER

ONSDAG
En gang i mellem

Hjemmearbejde
Den lille tur

16

TOG 3
CYKEL
6
BUS
KOMBI
ONSDAG
Fleksible mødetider
En gang
i mellem
Prøvetur
9

16

April 2015

Bymiljø
BAGER

Rejsetid = arbejdstid
Den lille tur

TOG
CYKEL
BUS
KOMBI

Prøvetur
Kommunikationsværdi

BAGER

TOG
CYKEL
BUS
KOMBI

Den lille tur

Prøvetur

ONSDAG
En gang i mellem

April 2014

3

6

Smart mobilitet har med ”365 dage på cykel” lært at
det lange seje træk betaler sig. Deltagerne fik øjnene
op for elcyklen som et reelt og ikke mindst et realistisk
alternativ til bilen. Deltagerne begyndte at reflektere
over deres daglige transport og så store fordele i elcyklen. Ud over fleksibilitet gav cykelturene deltagerne oplevelser i den lokale natur, ro i hovedet, og muligheden
for at bevæge sig mere.

Lavt - mellem - højt

Sundhed

Naturoplevelser

Tidsforløb

Kombirejse
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Et par af deltagerne havde meldt sig til projektet på forkerte forudsætninger, og kunne ikke gennemføre. Det
er derfor vigtigt at møde deltagerne på forhånd.

Opskaleringspotentiale

April 2016

December 2017

Deltagere fra projekt ’365 dage på cykel’ 11

Æn dri n g af t ran sport va ne r
B æ re d y g tig og ak t i v t rans port
Hv e r d ag
Ambass ad ør e r
Bor g e rs te m m e r

”

Tænk at kunne gøre noget godt for
miljøet, og betale med øget nærvær,
glæde, indre ro og kropslig sundhed

K at ja
D el t a g er i p ro j ek t ’ 3 6 5 dage p å cykel’
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2 - Bycykeltrailere
Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

Smart mobilitet supplerede i foråret 2016 Aarhus’ bycykelstystem med 20 bycykeltrailere. De blev taget godt
imod og blev brugt flittigt. Derfor blev de suppleret
med yderligere 30 bycykeltrailere i foråret 2017.

Fri benyttelse af cykeltrailere til de ting og varer, man
ikke kan fragte på en almindelig cykel og derfor ellers
ville have brug for en bil, taxi eller bus.

Bycykeltrailerne er blevet taget godt imod. Der er indbygget GPS i alle trailere. Derfor har vi et ret godt billede af, hvor meget og hvor trailerne er blevet brugt.

Stor grad af fleksibilitet, fordi man kan låne traileren fra
en af de mange bycykelstativer i Aarhus og køre derhen
man ønsker. Traileren skal blot returneres i et af bycykelstativerne igen efter brug.

Bycykeltrailerne bruges til både lange og korte ture. De
20 trailere kørte i bycykelsæsonen 2016 128 ture og cirka 414 km pr. måned. I løbet af hele bycykelsæssonnen,
som strækker sig fra april til oktober, kørte trailerne
samlet cirka 2.900 km.

Formålet med projektet var at give borgere og byens
besøgende en ny mobiltetsservice ved at give dem mulighed for at transportere større ting og større indkøb
på egen cykel eller på en af byens bycykler.
Bycykeltrailerne blev folieret med Smart mobilitets
Aarhusplakat på både hjul, sider og bundplade. Folien
fungerede som blikfang. Dermed brugte vi også bycykeltrailerne til at gøre opmærksom på Smart mobilitet i
byens rum.
Projektet blev til i samarbejde med Aarhus Cykelby og
Aarhus Kommunes Arbejdsmarkedscenter Nord, som
har bygget og driftet trailerne ligesom de gør med bycyklerne.
Aarhus har været den første by i verden til at tilbyde
Samkørsel
bycykeltrailere.
De er blevet taget
godt imod og
brugt
Nyt transportmiddel
Samkørsel
Kombirejse
flittigt.

Understøttelse af mål og visioner
Understøtte at man kan bo i byen uden bil, da bycykeltrailerne giver borgeren nogle af de samme muligheder for at fragte varer, som bilen giver. Derfor kan trailerne også potentielt gøre det ud for en bil, og kan med
fordel bruges i kombination med en delebil. Det vil på
sigt kunne bidrage til at reducere trængslen i byen.

Udfordringer
Nogel er blevet fristet til at gøre trailerne til deres egen
ejendel. Der har således været udfordringer med tyveri
Nyt
aftransportmiddel
trailerne, ligesom
nogle af trailerne har været parkeKombirejse
ret meget længe på bestemte private adresser.
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Det anbefales at lade de 50 trailere indgå i Aarhus Bycykels drift fremadrettet. Driften af dem er allerede sikret
i 2019 fordi Aarhus Kommunes Arbejdsmarkedscenter
Nord gerne vil have konceptet i deres opgaveportefølje.
Der er øget kommerciel interesse for ordningen, og
derfor tyder det på, at der kommer endnu flere bycykeltrailere på gaden i 2019.

”

12

12
9

I bycykelsæsonen 2017 var bycykeltrailerne blevet lidt
mere kendte i gadebilledet. Og de 50 bycykeltrailere
kørte ca. 120.000 km i alt.

Prøvetur

Sundhed

Opskaleringspotentiale
Lavt - mellem - højt

Flere kommercielle parter har fået øjnene op for bycykeltrailerne. De kan godt lide idéen og det reklamepotentiale, der ligger i trailerne. Derfor er der både et
ejendomsselskab og en stor supermarkedskæde, der
har oplyst, at de i 2019 vil sende bycykeltrailere på gaden med deres firmanavn.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Omkostningerne ved trailerne er relativt lave fordi de
er blevet knyttet op på det eksisterende og velfungerende bycykelsystem, som drives i et samarbejde mellem
Aarhus Kommunes ’Sociale Forhold og Beskæftigelse’
og ’Teknik og Miljø’.
Hver trailer koster 4.700 kr. at fremstille og vedligeholde.

”Generelt kan man sige, at ordningen med trailerne har været en succes med de tilkendegivelser vi har fået. Eksempelvis ved Cyklo arrangement og ved åbning af cykelsæsonen har borgerne i kommunen givet udbryk for, at
det er et særdeles godt tiltag.”
Karsten Dreier, driftsformand i Aarhus Bycykler

Bymiljø
Kommunikationsværdi

Tidsforløb
April 2014

April 2016

Oktober 2016

April 2017

Oktober 2017

Bycykeltrailerne på gaden i Aarhus 15

Målgruppe
Bor gere
em beds v ær ke t
politike r e

3 - Bylivsindex
Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

Bylivsindex sætter fokus på de bløde trafikanters adfærd og holdninger til byens rum og forbindelser. Formålet med Bylivsindex er at tage en temperaturmåling
på de bløde trafikanter.

Bylivsindex giver mulighed for at få de bløde trafikanters konkrete holdninger til byliv og mobilitet i Aarhus.

Bylivsindex er et vigtigt arbejdsredskab som giver ny
viden og borgerperspektiver.

Bylivsindex formidler de adspurgte borgeres stemme
og holdning til byens politikere og embedsfolk. Dermed bidrager Bylivsindex til den demokratiske proces.

Understøttelse af mål og visioner

Bylivsindexets fokus på ’den gode mobilitet’ for borgerne når de bevæger sig rundt i byen kan sammen
med de øvrige resultater bidrage som et supplement til
eksisterende datakilder og i arbejdet med Aarhus Kommunes strategier og handlingsplaner.

På tværs af magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune
er der et ønske om at understøtte en by i bevægelse og
fremme aktiv og bæredygtig transport.

Borgerne der blev interviewet var meget villige til at
deltage og give deres holdning til kende. Projektet har
fået god respons fra både interne og eksterne parter.

Derfor har vi brug for at blive klogere på netop fodgængerne og cyklisterne. Hvad er deres holdninger til
byens fysiske rammer, hvordan oplever de det at være
blød trafikant i Aarhus, hvad oplever de som barrierer
og motivationer osv?

Vi anbefaler at man gentager Bylivsindex hvert andet
år på de på ti udvalgte lokaliteter så man kan følge
udviklingen over tid. Derudover kan man eventuelt
udvide med nye lokaliteter og spørgsmål hvis særlige
problemstillinger ønskes belyst.

Udfordringer

Læs rapporterne Bylivsindex 2016 og Bylivsindex 2017
på Smart mobilitets hjemmeside.

Den indsamlede data og indsigter kan bidrage til at
kvalificere mobilitetsdebatten i forhold til de målsætninger der er i at gøre ’Aarhus - en god by for alle’.
Der er et stort ønske om at sikre god mobilitet for borgere og besøgende i Aarhus. Med Bylivsindex sættes
der fokus på, at god mobilitet ikke kun kan måles på
rejsetider og trafikmængder, men også gennem oplevelser, sanseindtryk, oplevet tryghed og kvaliteten af
byrummene.
Smart mobilitet gennemførte for første gang Bylivsindex 2016 som pilotprojekt. Metoden blev afprøvet på
tre udvalgte lokaliteter og fungerede som baselinemåling. Bylivsindex blev gentaget og opskaleret i 2017.
Bylivsindex 2017 baserer sig på 1499 interviews og 98
timers observationer og tællinger fordelt på ti udvalgte
lokaliteter.

Indsamling af ensartet data kræver en grundig rekruttering og briefing af dataindsamlerne. Den indsamlede
data kræver meget bearbejdning.

Effektpotentiale
Reducere trængsel
Klima

”

Opskaleringspotentiale
Lavt - mellem - højt

Bylivsindex har været en succes og bidraget med relevant og ny viden. Det vil det også kunne fremadrettet.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Det er relativt billigt at gennemføre undersøgelsen
selvom den er ret omfattende. Undersøgelsen i 2017
kostede rundt regnet 100.000 kroner, inklusiv projektledelse.
Prisen er holdt nede ved, at primært godt instruerede
studerende har gennemført interviews, tællinger og
observationer. Der har ikke været benyttet eksterne
konsulenter.
Smart mobilitet har undersøgt, om undersøgelserne
kunne gøres smartere og om dataindsamlingen kunne
foretages mere digitalt. Det har ikke været muligt at finde konkurrencedygtige digitale metoder til indsamling
af den type data, som Bylivsindex baserer sig på.

”Fint, flot og praktisk med lang cykelstrækning uden for mange stop.”
”Det er et kaos hernede, man føler næsten altid, man gør noget forbudt. Det er ikke så logisk. Der mangler klare
markeringer, fx i krydset Skolebakken/Skolegyden. Hvor er det meningen cykler skal over?”
”Det er jo pænt, men jeg ved faktisk ikke, om jeg må cykle her, det er meget svært at orientere sig.”
Udtalt af cyklister ved Skolebakken i forbindelse med interview til Bylivsindex 2017

Sundhed
Bymiljø
Kommunikationsværdi

Tidsforløb
April 2014

September 2016

September 2017

Interview ved DOKK1

Tælling og observation v. Grønnegade 17

Målgruppe
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4 - Cykelbiblioteket
Om projektet

Understøttelse af mål og visioner

Resultater og anbefalinger

Cykelbiblioteket er et bibliotek, der indeholder et bredt
udvalg af specialcykler, som borgere og virksomheder
kan låne i en afgrænset periode af cirka en uges varighed.

Cykelbiblioteket understøtter en by i bevægelse ved at
få flere til at cykle længere og mere og give borgere og
virksomheder muligheden for at afprøve forskellige typer specialcykler.

Interessen for Cykelbiblioteket har været stor og tilbagemeldingerne meget positive fra borgere og virksomheder. Lånerne har oplevet Cykelbiblioteket som et godt
servicetilbud.

Cykelbiblioteket er mobilt og består af to containere,
hvoraf den ene er værksted og den anden opbevarer
cirka 30 forskellige specialcykler, fx foldecykler, elcykler,
elladcykler, letvægtscykler mv.

Cykelbiblioteket introducerer cyklen som et reelt alternativ til bilen. Det kan for eksempel være en elcykel til
de længere pendlerture eller en foldecykel i kombination med andre transportmidler.

I alt blev det til 387 prøveture og 229 hjemlån i op til syv
dage i 2015, 2016 og 2017.

Cykelbiblioteket er blevet til i et samarbejde mellem
Smart mobilitet og Aarhus Cykelby.

Cykelbiblioteket nedbryder barrierer i forhold til at afprøve cyklen som det daglige transportmiddel.

Værdi for borgerne

Smart mobilitet har interviewet Hustømrernes direktør
om fordelene ved at låne Cykelbiblioteket. Se videoen
på Smart mobilitets Youtube-kanal.

Cykelbiblioteket giver mulighed for gratis og uforpligtende at afprøve en specialcykel som hverdagstransportmiddel i en kortere periode.
Borgerne kan teste fordele og ulemper, muligheder og
begrænsninger ved at tage cyklen til og fra de daglige
gøremål. Det er muligt at ombytte cyklen til en anden,
Nyt transportmiddel
hvis den første
model eller type
ikke lever op til forventSamkørsel
Kombirejse
ningerne eller ikke passer til borgerens behov.

Udfordringer
Det kræver en del projektledertimer at holde Cykelbiblioteket i drift - herunder at indgå aftaler, planlægge
transport, indhente tilladelser, have kontakt til ’cykelbibliotekarerne’ og holde materiellet i orden.
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BAGER
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Det vurderes, at Cykelbiblioteket i samme eller en let
revideret udgave har et stort opskaleringspotentiale.
Der har været en noget større efterspørgsel på udlån,
end vi har kunnet følge med til. Særligt i oplandsbyer.
Der er indledt et samarbejde med Cykeldoktoren i Beder-Malling, som har fået udvalgte cykler til udlån i et
lokalt cykelbibliotek.
Se interview med Cykeldoktoren på Smart mobilitets
Youtube-kanal.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Der er en del opstartsomkostninger i form af redesign
og indkøb af containere, indkøb af cykler og grej. Derudover er der udgifter forbundet med at flytte, bemande og administrere Cykelbiblioteket.
Til gengæld er målgruppen og efterspørgslen stor.
Mange virksomheder og borgere har været glade for
tilbuddet om at afprøve en specialcykel.

”Superfedt at få lov til at prøve en elcykel. Fed cykel og super service og vejledning.”
34 årig kvinde, der lånte en elcykel i Cykelbiblioteket
”Fantastisk at høre fuglene synge og mærke vinden. Transporttiden viste sig at være den samme som i bil. De første par dage gik det ok, derefter blev det nemmere at cykle.”
40-årig mand, der lånte en letvægtscykel i Cykelbiblioteket

TOG
CYKEL
BUS
KOMBI

Rejsetid = arbejdstid
Den lille tur

Prøvetur
Kommunikationsværdi

BAGER

TOG
CYKEL
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Den lille tur

Prøvetur

ONSDAG
En gang i mellem

April 2014

Reducere trængsel

6

Nyt
transportmiddel
Rejsetid
= arbejdstid
Hjemmearbejde

Generelt har elcykler og elladcykler været mest efterspurgt. Det hænger sammen med, at indkøbsprisen er
høj, og at lånerne har været interesserede i at få afklaret, hvor lang tid deres rejse tager, hvor svedige de er,
når de kommer frem, hvor hårde bakkerne føles på en
elcykel osv.

Lavt - mellem - højt

Sundhed

En gang i mellem

Tidsforløb

Kombirejse

12
3

Frihed
Fleksibilitet

Effektpotentiale

Nyt transportmiddel

Prøveturs-konceptet gør det let for borgere og virksomheder at afprøve en specialcykel og blive klogere på
fordele og ulemper ved forskellige cykler, på deres egne
ruter.

”

12
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For hvert cykeludlån er der udfyldt et før- og efterskema
af låneren, hvor relevante data, tilfredshed og forandringsvillighed er angivet.

Opskaleringspotentiale

December 2017

Cyklende tømrere fra Hustømrerne A/S

Reklame for Cykelbiblioteket i P-anlægget på DOKK1 19
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Væ rdi for borgerne
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Det er fedt at få muligheden for
at afprøve et nyt transportmiddel
inden man foretager en investering

Christ ian
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5 - Delebiler i Kommunen
Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

Med afsæt i projektet ”Smart mobilitet: En kommunal
arbejdsplads” har vi sat os for at analysere brugen af
tjenestebiler på arbejdspladsen Kalkværksvej 10.

Den primære gevinst for medarbejderne på Kalkværksvej er, at man som bruger af en elbil er med til at skubbe på den grønne omstilling i Aarhus.

Analysen viser at den sidste bil i flåden kun blev benyttet 36 dage ud af de 298 der var foretaget bookinger i år
2016. Det svarer til 12% af de dage.

Analysen blev foretaget i februar 2017 med bookingdata for tjenestebiler på adressen Kalkværksvej 10 i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2016.

På samme tid får man muligheden for at køre i en elbil.
Erfaringerne på Kalkværksvej 10 er, at de tilgængelige
brintbiler i 2017 havde en højere belægningsprocent
end benzinbilerne. Det er derfor nærliggende at tro, at
elbiler også ville blive et populært valg.

På de 36 dage er den sidste bil i alt booket i 58 timer,
det vil sige ca. 1½ time pr. dag.

Formålet var at afdække, om eldelebiler kunne introduceres i flåden i stedet for de nuværende benzinbiler.
I forbindelse med projektet ”Fortræng 1000 biler”, er
Aarhus Kommunes Klimasekretariat og Mobilitetsafdeling i kontakt med delebilsudbyderen TADAA!. Her
undersøges forskellige modeller for at få flere elbiler
på de aarhusianske veje, som et led i at opfylde byens
ambitiøse klimamål.
Aarhus Kommunes klimastrategi og klimaplan, der
blev endeligt vedtaget af Aarhus Byråd i februar 2017,
indeholder strategier og konkrete initiativer til at fremme e-transport. Et af dem er delebilsordninger.
Samkørsel

Nyt transportmiddel

Kombirejse

Understøttelse af mål og visioner
Introduktion af eldelebiler i den kommunale bilflåde
ville understøtte den grønne omstilling og adressere
flere spor i Aarhus Kommunes klimaplan. Her fokuseres der også på omstillingen af kommunens egen
flåde.

I 99 (eller ca. en tredjedel) af de dage, hvor der er booket biler, er der enten booket ni eller ti biler. I den tid
er den niende og den tiende bil i alt booket i 278 timer,
hvilket svarer til ca. knap tre timer om dagen. Ser man
over hele året (298 dage), er de booket under en time
om dagen.

Udfordringer

Der er perspektiver i at se på, om det giver mening at
betale for at eje/lease alle biler til en meget lille spidsbelastning (58 timer på et år), eller om det kunne være
farbart at bruge et delebilsabonnement til at dække
spidsbelastningerne ind.

De største udfordringer i at omstille flåden ligger i, at
arbejdet med indkøb af biler ligger hos mange forskellige medarbejdere, og koordineringsopgaven er således
udfordrende.

Der tages i analysen forbehold for at data kan være
mangelfulde. Således har det kun været muligt at se,
hvornår bilerne har været booket, og altså ikke nødvendigvis, hvornår de reelt har været brugt og hvor meget.

Opskaleringspotentiale
Lavt - mellem - højt

På baggrund af forsøgene på Kalkværksvej 10, har det
nuværende Center for Byudvikling og Mobilitet vedtaget en mobilitetspolitik i december 2017.
Her indgår også betragtninger om, hvordan kommunens tjenestebiler skal bruges.
Politikken skal implementeres i foråret 2018 med henblik på at komme med konkrete anbefalinger til en
samlet mobilitetspolitik for hele Magistratsafdelingen
for Teknik og Miljø. Afdelingen har over 1.000 medarbejdere, hvoraf hovedparten i foråret 2019 samles i et
nyt hus i Gellerup.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Analysen kan gennemføres i Aarhus Kommune. Skal
der laves mere grundige analyser, der for eksempel
baserer sig på reelt kørselsforbrug, skal der hyres konsulenter ind til opgaven.
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Februar 2017
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Cyklende tømrer fra Hustømrerne A/S

Bruger af TADAA! delebil i Aarhus
Reklame for Cykelbiblioteket i P-anlægget på DOKK1
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6 - Det sydlige hængsel
Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

I projektet ’Det sydlige hængsel’ arbejdede Smart mobilitet med en kvalitativ undersøgelse af bilisternes adfærd og strategier på byens veje. Det var et tværfagligt
innovationsprojekt med fokus på at forstå rationaler
bag borgernes rutevalg i myldretiden.

Der er en gevinst at hente i en bedre forståelse af individets mobilitetsforståelse. På den måde kan store
infrastrukturinvesteringer blive kvalificeret, og midlerne
brugt med omtanke og med fokus på at skabe den rigtige løsning for borgerne.

Efter undersøgelserne blev ombygning af krydset sat
på pause, og behovet for en ombygning bliver genovervejet.

Der er i øjeblikket store trafikale udfordringer langs
Kystvejen i Aarhus, og der er umiddelbart ingen nemme løsninger.

Understøttelse af mål og visioner

Ved projekters opstart var der identificeret en løsning
med ombygning af krydset ved Chr. Filtenborgs Plads
med det formål at ”tvinge” bilisterne uden om byen og
ud på Ringvejen.
Center for Byudvikling og Mobilitet ønskede, at få en
større forståelse for problemet, inden en ombygning af
krydset startede.
Undersøgelsen bestod af tællinger, droneoptagelser og
et brugerstudie, hvor der blev lavet 16 telefoninterviews
og tre dybdegående interviews med bilister, der boede
i Beder-Malling, som arbejdede i nærheden af Aarhus,
og brugte bilen til og fra arbejde.

Aarhus Kommunes planstrategi udstikker retningen for
arbejdet med mobilitet i Aarhus. I dette projekt bruges
hele værktøjskassen, fra planlægning, til forståelse af
transportadfærd og rationaler, regulering og infrastruktur. Projektet er således et godt eksempel på helhedorienteret mobilitetsplanlægning.

Udfordringer
Udfordringen i dette projekt var primært at mobilisere
de ressourcer, det krævede til at rekruttere og interviewe respondenter.

De interviewede bilister er meget reflekterede omkring
valg af rute og har generelt eksperimentereret med de
ruter, de tager. Bilisterne har et godt kendskab til ruter
og smutveje i deres lokalområde og bygger deres rutevalg på masser af erfaring.
Bilisterne navigerer ud fra lokalkendskab, erfaringer,
fordomme og tidspunkter og ved, hvornår der er pres
på trafiknettet
Interviewene viser også, at der ikke skal mange dårlige
oplevelser til, med en rute, før den bliver stemplet som
dårlig og uattraktiv.
De fleste bilister har et arbejde i midtbyen, som de kører til, og i langt de fleste tilfælde stiller arbejdspladsen
en parkeringsplads til rådighed. De bilister, der arbejder nord for byen og som vælger Kystvejen, træffer ofte
dette valg, fordi Kystvejen er den direkte vej og fordi
Kystvejen giver en behageligere kørselsoplevelse.

”

Effektpotentiale
Reducere trængsel
Klima
Sundhed

Opskaleringspotentiale
Lavt - mellem - højt

Det vurderes, at det tværfaglige samarbejde omkring
det sydlige hængsel gav en nuanceret forståelse af en
kendt problemstilling, og gav anledning til at gentænke
en ellers dyr ombygning.
I projekter af denne karakter kan det være givtigt at
afsætte tid til at stoppe op og anskue udfordringer i et
tværfagligt arbejdsfællesskab.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Samarbejdet omkring det sydlige hængsel var en kort
arbejdsperiode på en måned, hvor der blev afsat tid til
nogle få, effektive møder og indsamling af kvalitativ og
kvantitative data.
Vi kom langt med det tværfaglige arbejde, og arbejdsmetoden giver nogle nuancerede indsigter på kort tid,
der potentielt kan lede til bedre løsninger for byens
borgere.

”Ringgaden er ikke hurtigere. Kystvejen er den direkte vej. Ringgaden er længere. 6 km hver vej, og når den nu
ikke er hurtigere, ja, så bliver jeg på Kystvejen.”
Søren, respondent i brugerundersøgelsen.

Bymiljø
Kommunikationsværdi

Tidsforløb
April 2014

December 2016

December 2017
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7 - Early Birds
Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

Smart mobilitet gennemførte i december 2015 casestudiet “Early Birds”. Projektet inviterede morgenfriske
bilister til at køre markant tidligere hjemmefra i en
periode på tre uger fra 1. december - 18. december 2015
– svarende til 14 arbejdsdage.

På bloggen www.earlybirds.smartmobilitet.dk er fordelene for deltagerne udførligt beskrevet. Det drejer sig
blandt andet om:

Med Early Birds-projektet erfarede deltagerne, hvordan
det at køre markant tidligere hjemmefra havde en positiv effekt på deres hverdagsliv.

For at være med i forsøget skulle man være bilist fra
Beder-Malling, køre mod Aarhus i myldretiden, og ofte
opleve kø og ekstra køretid i forbindelse med turen til
og fra arbejde.
På bloggen www.earlybirds.smartmobilitet.dk kan man
læse om deltagernes erfaringer.
På bloggen indsamlede vi bilisternes erfaringer om,
hvornår man skal køre for at undgå kø, og hvordan det,
at køre tidligere hjemmefra, påvirkede hverdagen for
deltagere både om morgenen og om eftermiddagen.
Det var ligeledes et mål at få borgernes vinkel på
trængselsproblematikken ud i medierne, for at sætte
fokus på, hvad den enkelte borger selv kan gøre for at
løse nogle af Nytdetransportmiddel
udfordringer, Kombirejse
man møder i trafikken.
Samkørsel

•
•
•
•

at rejsetiden blev mere forudsigelig,
at der ikke var kø og at rejsetiden blev mindre,
at der var mere tid med familien om eftermiddagen,
og at arbejdsdagen blev mere effektiv.

Understøttelse af mål og visioner
Early Birds er et vigtigt redskab i forhold til reduktion af
trængsel. Trængslen stiger i myldretiden, så hvis bare
nogle bilister kan tilskyndes til at køre at hjemmefra før
eller efter myldretiden, vil det give en stor gevinst.

Udfordringer
Udfordringen i Early Birds projektet var at finde borgere, der var villige til at prøve at ændre deres morgenrutiner. Det ses blandt andet også af, at der kun var seks
deltagere i projektet. Til gengæld var de allesammen
meget positive omkring gevinsterne ved at køre tidligt
hjemmefra. Denne udfordring skal løses.
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De oplevede mindre kø, og det gav dem, hvad de selv
betegnede som kvalitetstid med familien om eftermiddagen, samt mindre stress på arbejdet.
I projekt Early Birds havde vi fat i blandt andet børnefamilier, der fik en stor værdi ud af at bruge bilen, men
altså på andre tidspunkter.
Alle deltagere oplevede en stor gevinst i at møde tidligt
ind på arbejde og have tid til at få styr på løse ender
inden dagens møder begyndte .
På Smart mobilitets Youtube-kanal kan du se en video,
hvor en borger i Malling fortæller om at køre tidligt
hjemmefra.

”
”

Opskaleringspotentiale
Lavt - mellem - højt

Projektet skabte blivende adfærdsændringer og vi
vurderer, at lignende pilotprojekter kunne køres i
samarbejde med virksomheder i for eksempel Skejby
eller Viby. Der er også et potentiale i alle de mindre forstæder til Aarhus, som i høj grad beboes af erhvervsaktive, der arbejder i Aarhus.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Early Birds var et letgennemførligt projekt, der kun
krævede rekruttering og kommunikation af projektet
på sociale medier og i lokalområdet. Deltagerne var
meget engagerede på bloggen, og gode til at formidle
deres historier. Det gjorde projektledelsen mindre omfattende.

”I det omfang det kan lade sig gøre med familien, vil jeg helt sikkert fortsætte med at være Early Bird.
De dage, hvor jeg ikke skal aflevere børnene, er det bare om at komme af sted så tidligt som muligt.
Det er skønt at slippe for trafikken, men der er andre rigtig gode fordele også. Mest den, at man er mere på forkant med dagen, før alle andre møder ind. Det giver en mere rolig eftermiddag og mere tid med ungerne.”
Mette Bach Kristensen, deltager i projektet
”Jeg synes afgjort, at Smart mobilitet har skubbet til mig og mine vaner. Igen – det er jo dejligt at færdes tidligt
om morgenen inden kø-trafikken begynder, og komme på arbejde før alle andre. Den rolige start på dagen er guld
værd – og jeg vil afgjort fortsætte med at køre – og møde på disse tidlige tidspunkter.”
Jørgen Gram, deltager i projektet

Prøvetur
Kommunikationsværdi

Den lille tur

December 2015

December 2017
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8 - Events i byrummet
Om projektet

Understøttelse af mål og visioner

Resultater og anbefalinger

Opskaleringspotentiale

Smart mobilitet har igennem projektperioden været
synlige i gaderummet. Vi har inddraget borgerne og
fortalt dem om vores arbejdsmetoder, projekter og resultater.

Events i byrummet spiller ind i debatoplægget ’Kommune Forfra’, der lægger op til at give borgeren plads
i udviklingen af kommunens velfærd. Projektet spiller
også aktivt ind i Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik. Smart mobilitet har været udnævnt som en såkaldt øvebane i forbindelse med udarbejdelsen af medborgskabspolitikken i 2015, og bidraget med erfaringer.

Vi oplevede i høj grad at blive taget godt imod rundt
omkring. Borgerne syntes, at Smart mobilitet har været
et godt tiltag med en spændende målsætning og et
aktuelt opdrag.

Lokale events er en god anledning og mulighed for at
møde borgerne og få en god snak om de emner de er
optaget af i deres hverdag.

Det har gennem hele projektet givet os en mulighed
for, at holde fingeren på pulsen i forhold til, hvad der
rører sig på mobilitetsområdet både i midtbyen og i de
omkringliggende bysamfund.
Vi har brugt vores lille maskot - den iøjnefaldende campingvogn - til at rulle ud til mange forskellige steder og
borgere, hvilket den har fungeret helt perfekt til.

Værdi for borgerne
Vores events har givet borgerne viden om hvad Smart
mobilitet er, og hvordan de selv kan bidrage og deltage
i debatten, eller blive inspireret til vanebrud.
Events giver borgerne mulighed for en direkte dialog
med repræsentanter fra Aarhus Kommune.
Lokale events giver mulighed for samtaler om konkrete, lokale udfordringer, potentialer og muligheder.

Smart mobilitet har mødt borgerne, hvor de er, og i høj
grad på deres præmisser.

Det har været positivt, at vi sammen med campingvognen rullede ud til borgere frem for, at de skulle komme
til os. Det har givet os en rigtig god fornemmelse for,
hvad der rørte sig på mobilitetsområdet i Aarhus, og
hvad der er af forandringspotentialer.

Lavt - mellem - højt

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Det kræver en del timer at planlægge og gennemføre
events i byens rum.

Udfordringer
Det kan være svært at måle præcist på, hvad der er
kommet ud af indsatsen - ud over en god dialog og velbesøgte events. Særligt børnecykelløbet i Klostervangen i september 2014 var en stor succes med cirka 200
deltagere og 107 medaljer udleveret til konkurrerende
børn. Til trods for succesen, er det vanskeligt at opgøre
nogen reel effekt.
Det er ressourcekrævende at afholde velfungerende
events.

Effektpotentiale
Event sammen med Økologisk Råd på Store Torv
september 2014

Reducere trængsel
Klima
Sundhed
Bymiljø
Kommunikationsværdi

Tidsforløb
April 2014

September 2014

September 2016

December 2017

Event og forskellige børnecykelløb i Klostervangen
september 2014 31

Målgruppe
Bor ger e o g
boligfor enin g e r

9 - Fortræng 1000 biler
Om projektet

I 2017 indgik Smart mobilitet i projektet ’fortræng 1000
fossile biler’ sammen med Aarhus Kommunes Klimasekretariat og delebilsudbyderen TADAA!
Visionen om at ’fortrænge 1000 fossile biler’ blev opsat som en ambitiøs hensigtserklæring fra projektets
deltagere om, at der i projektperioden skulle arbejdes
målrettet med de lokale muligheder for eldelebiler i
Aarhus Kommune.
For Aarhus Kommune adresserer projektet to centrale
dagsordener. Kan eldelebiler være med til at skubbe på
den grønne omstilling på vej mod et CO2-neutralt Aarhus i 2030? Og kan eldelebiler spille en rolle i at sikre
god mobilitet for borgerne i Aarhus?
Formålet er at understøtte udviklingen på eldelebilsområdet i Aarhus ved at afprøve nye samarbejdsmuligheder på tværs af aktører og med udgangspunkt i lokale fællesskaber. Arbejdet med projektet skal bidrage
til lettere adgang og kendskab til elbiler, som har svært
ved at finde vej til markedet, nye mobilitetsservices og
øget viden på delebilsområdet.
Nyt transportmiddel

Samkørsel

Kombirejse

Værdi for borgerne

Udfordringer

For brugerne drejer det sig i høj grad om at kunne fragte mere, end hvad der er muligt med de primære alternativer som er bus, cykel og gang – eksempelvis større
indkøb uden for byområdet.

Udfordringerne har primært knyttet sig til villighed og
kendskab blandt boligforeninger og borgergrupper til
delebilsordninger. Det har således været vanskeligt at
få udbredt en ordning som TADAA! Det er i øvrigt det
samme billede der ses med andre delebilsordninger.

Let tilgængelighed og bekvemmelighed er centrale argumenter for at indgå i delebilsordningen.
Det er en stor fordel at bilerne er investeringsfri for
brugerne og fri for praktisk arbejde såsom rengøring
og vedligeholdelse

Understøttelse af mål og visioner
Projektets hypotese var, at én delebil på el fjerner
mellem fire og ti fossile biler fra vejene. Dermed skal
der mellem 100-250 delebiler til for at leve op til den
ambitiøse vision om at fortrænge 1000 fossile biler fra
vejene i Aarhus Kommune.
Med kun 24 biler på vejene er målet ikke nået endnu.
Det har endvidere også vist sig svært at dokumentere,
hvorvidt eldelebilerne medvirker til at fortrænge fossile
biler, da de nuværende brugere primært ikke var bilejere inden de blev eldelebilister.

Resultater og anbefalinger
I efteråret 2017 blev der gennemført en analyse af delebilsordningen. På baggrund af analysen kan det ikke direkte påvises, om eldelebiler reducerer antallet af fossile
biler. Den typiske bruger ejer ikke en bil i dag, og flertallet af de adspurgte udtrykker, at eldelebilen er med til at
udskyde eller vil afholde dem helt fra at købe bil.
Delebilsturen ville ofte ikke være foretaget eller ville
være foretaget med cykel, bus eller gang, hvis ikke brugeren havde haft adgang til en delebil.

Opskaleringspotentiale
Lavt - mellem - højt

Evalueringen af projektet viser, at brugerne har gjort sig
meget positive erfaringer med brugen af el-delebiler, og
at disse er med til at give en bedre mobilitet i hverdagen. På trods af, at der ikke er udbredt så mange eldelebiler som forventet i projektperioden, har indsatsen
givet vigtig læring, som fortsætter i nye sammenhænge
i 2018.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Der er ikke reelle omkostninger forbundet med projektet fra Aarhus Kommunes side. Det meste er projektledelse. Til gengæld udebliver resultaterne også på den
korte bane, og det er usikkert i hvor høj grad delebiler i
fremtiden kan komme til at spille nogen betydelig rolle.

For brugerne drejer det sig i høj grad om at kunne fragte mere, end hvad der er muligt med de primære alternativer som er bus, cykel og gang.
Delebilen bruges ved kortere ture, da booking af bilen
med en overnatning opleves som for dyr.
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10 - Fredeliggørelse af gader
Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

I festugens åbningsweekend 29.-30. august 2015 samarbejdede Smart mobilitet og Aarhus Festuge om at
fredeliggøre Latinerkvarteret.

Beboere og gæster fik mulighed for at bruge og bevæge
sig i byen på en anderledes måde end normalt, og få et
indtryk af, hvordan en by som Aarhus også kan indrettes. Restauranter og butikker kunne afprøve nye måder
at drive virksomheden på. Trafikken blev afviklet på de
bløde trafikanters præmisser, mens det til gengæld
blev det lidt sværere at være bilist.

Generelt ændrede området karakter i de gader, hvor
der ikke normalt er aktivitet i gaderummet. Det drejede
sig hovedsageligt om Guldsmedgade og Borggade.

Formålet var at omdanne gaderummene og sætte fokus på en ny form for byliv i gaderne. Første weekend i
Aarhus Festuge var valgt for at projektet kunne understøttes af de mange aktiviteter og besøgende, der var i
området i forbindelse med åbningen festugen.

Understøttelse af mål og visioner

De gader og veje, der i forvejen ikke var gågadezoner,
blev omdannet til gågadezoner med kørsel tilladt (15
km/t). Parkeringspladser, primært i Gammel Munkegade, Guldsmedgade og Borggade blev midlertidigt
nedlagt, og butikker, restauranter og områdets beboere
blev opfordret til at rykke ud på de nedlagte parkeringspladser med boder og udeservering.

Fredeliggørelsen var et forsøg på at give et bud på en
’god by for alle’ i samarbejde med lokale interessenter.
Projektet understøttede lokalt engangement og initiativ, og bidrog til debatten om, hvordan en god by for de
handlende og butikslivet ser ud.

Fredeliggørelsen var et frivillighedsprojekt, hvor inddragelsen af p-pladser i stor stil var overladt til borgere,
butikker og restauranter i området.

Det var en udfordring at få den nødvendige opbakning
og de nødvendige tilladelser til at inddrage gaderum
fra Vejmyndighed og Østjyllands Politi. Gaderummene
måtte lukkes helt af for biltrafik og halvdelen af
p-pladserne skulle kunne benyttes under eventen.

Projektet blev skudt i gang natten mellem fredag og
lørdag og sluttede til midnat søndag aften.

Hvorfor deltage?

Udfordringer

Reducere trængsel

Æstetik

Klima

Oplevelse

Sundhed

Byliv

Bymiljø

Forvirring omkring afspærring, vejens status og lukning af parkeringspladser var en barriere i forhold
til at få mere aktivitet på parkeringspladserne. Flere
bemærkede, at en reel lukning af gaderne ville være at
foretrække.
Ingen observationer af gaderne indikerede, at private
tog imod tilbuddet om at indtage parkeringspladserne.
Det var udelukkende butikkerne, der benyttede denne
mulighed. De forretningsdrivende var meget glade
for fredeliggørelsen, og flere ønskede det permanent i
sommerhalvåret.

”

Effektpotentiale

Samskabelse

Borggades mange døde facader – og afspærringen i
forbindelse med en gade-opera gjorde dog billedet
mindre tydeligt. I Gammel Munkegade og Grønnegade var der meget få aktiviteter, men de der var, var
meget markante, fx den grønne parkeringsplads foran
1x1Design i Grønnegade og serveringen foran S’vinbar i
Gammel Munkegade.

Opskaleringspotentiale
Lavt - mellem - højt

Projektet kan godt gentages og opskaleres. Det kræver
dog et bredt ejerskab på tværs intert i kommunen at få
det optimale ud af fredeliggørelsen og få alle de praktiske forhold til at lykkes.
Planlægning af forsøget skal i gang på et tidligt tidspunkt, så der kan skabes en god fælles forståelse
blandt de involverede af, hvad det handler om, og så
de rigtige steder for aktivitet kan identificeres.
Derudover kræver det en eller flere aktører - i dette tilfælde Aarhus Festuge, der vil sørge for, at gaderummene udfyldes med bylivsaktiviteter.
Evalueringsnotat kan læses på Smart mobilitets hjemmeside.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Det er omkostningstungt at afspærre gaderum, og detkræver meget planlægning og en høj grad af projekledelse og kommunikation at gennemføre projektet.

”Det er da et super initiativ, lad det blive sådan, det er godt for både handlen – det skaber liv, stemning og miljø.”
Ungt par på 20 og 26 år fra Midtbyen
”Det er meget relevant at gøre det her permanent, især om sommeren. Det vil skabe mersalg og flere kunder. Måske kunne det som permanent løsning være en god ide at sætte naturlige chikaner såsom blomsterkummer og så
lave det hele til 20 km zone.”
Forretningsdrivende i Midtbyen

Kommunikationsværdi

Tidsforløb
April 2014

August 2015

December 2017

Fotos fra gadeomdannelsen 35

Målgruppe
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11 - Gåbus
Om projektet

Værdi for borgerne

Udfordringer

Gåbus skal understøtte børns aktive transport til skole.
Udskolingselever følger indskolingselever til skole via
en fastlagt rute mellem boligområder og skole med fire
til fem stoppesteder undervejs.

De mindste elevers forældre får en mere fleksibel morgen. De får mulighed for at rejse på et andet tidspunkt
eller benytte et andet transportmiddel til arbejde det de
plejer.

Gåbus er testet som pilotprojekt på fire skoler i Aarhus
Kommune: Malling Skole, Solbjergskolen, Holme Skole
og Samsøgades Skole.

Gåbus understøtter en kultur, hvor børn er fysisk aktive
og selvtransporterende til skole.

Udfordringer ligger i høj grad i at overbevise skolerne
om gevinsten ved Gåbus. Således har det været svært
at opnå den nødvendige prioritering og ressourcer på
skolerne. Resultatet har blandt andet været at to skoler
har lukket deres Gåbus-ruter. På den ene skole var det
svært at få passagerer til gåbussen, hvilket enten skyldes forældrenes modvilje eller manglende information.

En gruppe studerende fra Aalborg Universitet har været tilknyttet pilotprojektet for at undersøge, hvilken
effekt Gåbus har på forældres transportvaner, hvordan
elever og skole oplevede konceptet og om de ændrede
vaner.
Efter pilotprojektets afslutning blev Gåbus overdraget
til Aarhus Kommunes afdeling for Børn og Unge til videre drift og opskalering.

Gåbus mindsker den lokale trængsel omkring skolerne
i morgentimerne.
Gåbus gør indskolingsbørn mere trafiksikre.
Gåbus styrker fællesskaber på tværs af årgange.

Understøttelse af mål og visioner

Gåbus-projektet var innovativt, fordi vi var med som
pilotkommune og prægede projektet fra start.

Gåbus understøtter børns fysiske aktivitet, og støtter
således op omkring politikker på Børn & Unge området og Aarhus Kommunes sundhedspolitik om mere
bevægelse i hverdagen.

Se film om Gåbus-projektet
påKombirejse
Smart mobilitets
Nyt transportmiddel
Youtube-kanal.

Gåbus-projektet gør børnene mere selvstændige, og er
med til at anskueliggøre, at der alternativer til bilen.
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Lavt - mellem - højt

Gåbuskonceptet er godt og langt flere skoler i Aarhus
Kommune kan få glæde af Gåbus.
I forbindelse med skolevejsanalyserne er det oplagt at
præsentere skolerne for Gåbus som et godt og effektivt
supplement til fysiske anlægsprojekter.

Resultater og anbefalinger

Der er nye gåbusser på vej på flere aarhusianske skoler.

Der var stor forskel på hvor længe gåbusserne var i
drift på de enkelte skoler og hvor meget de blev benyttet.

Ressourcer

Det er afgørende for projektet at den enkelte skole
tager ejerskab til projektet, er vedholdende og hjælper
med at udbrede kendskabet til elever og forældrer.

Gåbuskonceptet og Gåbus-appen er udviklet, afprøvet
og driftes af Dansk Skoleidræt i samarbejde med TrygFonden.

Solbjergskolen og Malling Skole var de to pilotskoler,
som havde den største succes, og hvor Gåbus kørte i
hele projektperioden.

Udgifter og ressourceforbrug fra Aarhus Kommunes
side ligger på et lavt niveau.

Lavt - mellem - højt

De to gåbuslinjer på Malling Skole og Solbjergskolen
har gået hhv. 6094 km og 5874 km.

”

”Skolen har et projekt, som alle roser, og som mange synes både skaber fællesskaber og sunde vaner. Når
vi hvert år starter 0. klasser op og snakker trafikvaner står vi stærkt. Vi har en stærk vare på hylderne.”
Ann Jacobsen, færdselskontaktlærer på Solbjergskolen
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37

Bæredygtig og aktiv transport
Hverdag
Mennesker
En attraktiv og sund by
Adfærdspåvirkning
							
							Ambassadører

”

Det er hyggeligt at gå
sammen med sine venner
og komme frisk i skole

T h o rv a l d 7.b og Alv a 2.b
C h a u f f ø r o g p a ssa g er i G å b u s p å Solbjergskolen

39

Målgruppe
Pendler e i b il

12 - I medvind og modvind
Om projektet

Værdi for borgerne

Udfordringer

Projekt ’I medvind og modvind’ blev gennemført fra
1. maj - 30. oktober 2017. Projektet undersøgte om og
hvordan ægteskabelig opbakning påvirker ændring og
fastholdelse af transportvaner i hverdagen.

Forskningsresultater viser, at de, som benytter sig af
cyklen som transportmiddel, har signifikant lavere
BMI, lavere blodtryk og fedtprocent, og de, som cykler
jævnligt, har lavere risiko for at udvikle hjerte-karsygdomme og diabetes. Desuden ses, at især aktiv transport gennem grønne områder er med til at forbedre
den mentale sundhed.

Et par af deltagerne havde meldt sig til projektet på forkerte forudsætninger, og kunne ikke gennemføre. Det
er derfor vigtigt at tale grundigt med deltagerne forud
for projektet.

I 2015 gennemførte Smart mobilitet projektet ’365 dage
på cykel’. Med forsøget skabte Smart mobilitet rammerne for, at borgere, der normalt pendlede til Aarhus
i bil, på en nem og billig måde kunne få erfaringer med
nye aktive transportvaner.
En vigtig drivkraft i to af deltagernes vanebrud var parløbet med hinanden. At de som ægtepar besluttede
at gøre noget nyt sammen og hjalp hinanden med at
holde fast. Derfor opstod ideen til ’I medvind og Modvind’, hvor fokus har ligget på ægtepar og vanebrud.
Fem ægtepar lånte elcykler i et halvt år og sammen
skulle de afprøve det nye transportmiddel på deres
daglige ture.

Nyt transportmiddel

Samkørsel

Kombirejse

Læs artiklen ”Elcyklen som transportmiddel kan løfte
sundheden” i Trafik & Veje, december 2017.
Endvidere nævner deltagerne i projektet, at projektet
gav oplevelser i naturen omkring Aarhus, skabte fællesskab mellem deltagerne, og at cyklen gav en forudsigelig rejsetid.

Understøttelse af mål og visioner
’I medvind og Modvind’ støttede både op om Aarhus
Kommunes klimaplan, der sigter mod at øge andelen
af aarhusianere der cykler, samt Aarhus Kommunes
sundhedspolitik, der sigter mod at få mere bevægelse
ind i hverdagen. Derudover var projektet en særdeles
god kommunikationsplatform.
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Opskaleringspotentiale

Resultater og anbefalinger
I projektet så vi, hvordan opbakning og fællesskab i
hjemmet er helt centralt for, at nye vaner kan slå rødder. Det gælder kost, fysisk aktivitet og også vanebrud i
forbindelse med hverdagens transport.
Da projektet sluttede, valgte syv ud af ti ægtepar at
købe cyklerne og ændrede dermed deres daglige transport fra bil til elcykel.
Projektet har givet deltagerne mulighed for over en
længere periode at prøve nye vaner af. Projektet gav
mulighed for at tilegne sig erfaringer med et nyt transportmiddel inden de foretager en stor investering.
Projektets deltagere har optrådt i både lokalaviser og
radio og har dermed på bedste vis fungeret som ambassadører for aktiv transport i Aarhus.

”

Lavt - mellem - højt

’I Medvind og Modvind’ har været en succes. Med projektet har vi flyttet bilister over på elcykler. og projektet
har i særdeleshed haft enormt stor værdi i forhold til
at få kommunikeret vanebrud og transport på en vedkommende, levende og let forståelig måde til borgerne
i Aarhus.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Det kræver en del timer at rekruttere deltagere, ligesom det krævede en kontinuerlig indsats at fastholde
deltagerne i at give tilbagemeldinger på deres aktiviter.
Der skulle ugentlig formuleres spørgsmål til deltagerne
og følges op. I forbindelse med et vanebrudsprojekt
ligger der også et arbejde i at få projektet formidlet i de
relevante medier.
Sidst men ikke mindst lå der i dette projekt en vigtig
opgave i at få samlet kvalitative data og omsat dem til
værdifulde indsigter.

”Projekt “I medvind og medvind” har givet os muligheden for at teste elcyklen før en eventuel investering, og vi
har været så privilegerede at have cyklerne i 6 måneder. Det har betydet, at vi har været i stand til at bryde vanen
og skifte bilen ud med cyklen. Der er slet ingen tvivl om, at cyklen, fremadrettet bliver vores primære transportmiddel, når vi pendler til og fra arbejde. Tilsammen har vi d.d. cyklet over 5000 km. siden 1. maj – det er sgu da
rimeligt sejt.”
Udtalt af ægtepar fra ”I Medvind og modvind”
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Susanne og Ulrik, deltagere fra projektet

Lisbeth og Olav, deltagere fra projektet 41

Æ n d rin g a f tr a n s port van er
				
			 M e n n e s ke r

Hv erdag

Afp r ø v n in g o g test 								
					
						
Væ rdi for borg erne
B æ re d y g tig og ak t i v t rans port

”

Der er slet ingen tvivl om, at cyklen for os
fremadrettet bliver vores primære transportmiddel, når vi pendler til og fra arbejde.

Susanne & Ulrik
D el t a g ere i p ro j ek t ’ I m ed v ind og m odv ind’ 43

Målgruppe
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13 - Pendlertjek
Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

Pendlertjek er en ruteplanlægger, hvor det er muligt at
tjekke, om man kan pendle hurtigere, billigere, sundere
og renere. Man får en sammenligning af sin rejse med
offentlig transport, cykel og bil.

Pendlertjek giver borgeren et hurtigt overblik over rejsen målt på fire væsentlige indikatorer.

Servicen er udviklet, men mangler endnu en lancering
og promovering. Det er aftalt med Midttrafik, at de vil
stå for dette.

Pendlertjek blev oprindeligt udviklet af Trafikselskabet
Movia, men i samarbejde med Midttrafik lavede Smart
mobilitet en tilpasset udgave til Region Midt.
Pendlertjek er visuelt stærkt og diagramatisk i sin kommunikation, så det er let at få et overblik over de forskellige transportmidlers fordele og ulemper målt på
transporttid, pris, CO2-udledning og kalorier.
Pendlertjek blev lanceret på DOKK1, Aarhus’ kulturcenter, som også indeholder hovedbibliotek og borgerservice. Lanceringen skete sammen med Smart mobilitets
udstilling ’Hverdage med vanebrud’.
Udstillingen bestod af portrætter af en lang række af
de borgere, der i samarbejde med Smart mobilitet havde afprøvet en ny måde at transportere sig på. Også
Smart mobilitets
campingvognen
var der som blikfang.
Nyt transportmiddel
Samkørsel
Kombirejse
Prøv Pendlertjek på pendlertjek.smartmobilitet.dk

Udstillingen på DOKK1 kunne gennem medborgeres
vanebrud og fortællinger inspirere og give anledning til
reflektion.

Understøttelse af mål og visioner

Pendlertjek har været et skridt på vejen mod at få arbejdet omkring ’Mobility as a Service’ (MaaS) introduceret i Aarhus Kommune.

Opskaleringspotentiale
Lavt - mellem - højt

Der er et uforløst kommunikationspotentiale for Pendlertjek i Midttrafiks område. Hvis det lykkes at øge
kendskabsgraden, vil Pendlertjek kunne få flere brugere.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt

Pendlertjek er en service, som oplyser borgere og
pendlere om betydningen af deres transportvalg.

Da vi kunne bygge videre på Movias digitale platform
var udgifterne til udviklingen og tilpasningen af Pendlertjek begrænsede.

Fordelene ved de bæredygtige og aktive transportformer visualiseres tydeligt.

Udfordringer
Det var en udfordring at få udbredt kendskabsgraden
til Pendlertjek gennem egne kommunikationskanaler
og gennem Midttrafik. Hvis kendskabet skal udbredes,
skal Pendlertjek demonstreres som del af en samtale.
Pendlertjek er i ’konkurrence’ med andre og mere
kendte ruteplanlæggere.

12
9

3
6

Hvorfor deltage?

Hjemmearbejde

Fleksible mødetider

Tid

BAGER

Økonomi

Den lille tur

16
ONSDAG
En gang i mellem

Virkemidler

Effektpotentiale

Rejsetid = arbejdstid

Reducere trængsel

TOG
CYKEL
BUS
KOMBI
Samkørsel
Prøvetur

Nyt transportmiddel

Klima

Klima

Kombirejse

Sundhed
12

Sundhed

9

Hjemmearbejde

Tidsforløb
April 2014

3
6

16

Fleksible mødetider

Kommunikationsværdi

BAGER

TOG
CYKEL
BUS
KOMBI

Den lille tur

Prøvetur

ONSDAG
En gang i mellem

Bymiljø
Rejsetid = arbejdstid

Maj 2016

December 2017

Udsnit af en søgning på Pendlertjek

Udstillingen på DOKK1 45
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14 - Skiftezoner
Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

Opskaleringspotentiale

Igennem projektperioden har Smart mobilitet arbejdet
med indsatser og projekter, som fremmer og muliggør
skifte mellem transportmidler. Det har vi gjort, fordi en
indledende transportvaneanalyse pegede på, at flere
borgere gerne vil skifte bilen ud med en kombinationsrejse, hvis blot det er muligt for dem.

Skiftezonen giver borgeren mulighed for en mere
fleksibel rejse og et alternativ til at køre i bil helt ind
til midtbyen. Samtidig er der gratis parkering. Der er
mulighed for frisk luft og motion i hverdagen, hvis bilen kombineres med cyklen. Desuden kan man undgå
bilkøen, hvis man vælger cykel eller Letbane.

Vi ved, at det er trængsel på vejnettet, parkeringsudfordringer i Midtbyen, tidsbesparelse og ønsket om frisk
luft, der motiverer folk til at skifte en del af bilturen ud
med cyklen eller Letbanen.

Der er et stort potentiale for, at mange flere pendlere
vælger en kombinationsrejse fremadrettet, hvis det gøres let og enkelt at skifte.

En del af dette projekt har været en systematisk kortlægning af oplagte omstigningsarealer for billister, der
ønsker at cykle eller tage bussen ind til Aarhus på den
sidste del af rejsen.

Understøttelse af mål og visioner

Anlæggene skal være velbeliggende, være forsynet med
højklasset kollektiv transport, og de skal være lette at
komme til og fra.

Skiftezonerne støtter op om målsætninger om at skabe
god mobilitet - særligt i forhold til at reducere trængsel
på vejene i myldretiden, og reducere mænden af parkeringssøgende trafik i Aarhus.

Parker & Rejs anlægget Klokhøjen ved Lisbjerg er endnu ikke åbnet, og vi kender derfor ikke brugernes holdninger eller brugen af det endnu, men forventningerne
til anlægget er store.

Skiftezonerne kan understøtte en by i bevægelse og
målsætningen om mere bevægelse i hverdagen.

Det kræver politisk prioritering, hvis der skal komme
flere anlæg langs de andre indfaldsveje. Derfor vil erfaringerne fra Klokhøjen være vigtige i forhold til prioritering af eventuelle nye anlæg.

En anden del er bidrag til udformningen af det store
nye Parker&Rejs anlæg, som er under anlæggelse ved
motorvejen i Lisbjerg. Anlægget vil give billisterne en
mulighed for let at komme af motorvejen, parkere deres bil og derefter tage enten letbanen eller den nyanlagte supercykelsti ind til Aarhus. Anlægget bliver efter
planen indviet sommeren 2018.
Et trejde initiativ var promovering af et eksisterende
Parker&Rejs anlæg ved Egå Engsø, som kun få kendte
til.

Hvorfor deltage?
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Udfordringer

Der er meget få velfungerende anlæg af denne type i
Danmark, derfor er erfaringerne begrænsede.
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Lavt - mellem - højt
Det er omkostningstungt at anlægge Parker&Rejs anlæg. Derfor skal der også afprøves nye metoder til at
få pendlerne til at bruge anlægget ved Klokhøjen, og
der skal gennemføres brugerstudier, der kan kvalificere
kommende beslutninger på området.

Rejsetid = arbejdstid

”

Projektet skal overtale flere til at kombinere transportformer. Flere vil gerne cykle som alternativt – og kan motiveres til at gøre det hvis det er hurtigere, de sparer penge, sikkerheden er i orden og de kan skifte hurtigt fra en
transportform til en anden.
TNS Gallup, Transportvaneundersøgelse 2014
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Ressourcer

Det er en udfordring at finde velegnede arealer, der
samtidig tilgodeser mange transportformer.
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15 - Skoletransportundersøgelse
Om projektet

Fordele for borgerne

Resultater og anbefalinger

Opskaleringspotentiale

Smart mobilitet har i løbet af projektperioden gennemført flere transportvaneundersøgelser målrettet
forskellige målgrupper. I maj 2017 gennemførte vi en
transportvaneundersøgelse på de aarhusianske skoler.

Undersøgelsen giver fakta om skolebørns transportadfærd på hver enkelt skole og klassetrin, som skoler og
forældre kan bruge aktivt, og som viser forandringspotentialer i relation til aktiv transport.

Det er svært at vide, hvilken påvirkning undersøgelsen
og resultaterne har på de forskellige involverede parter.
Dog anbefales det at følge udviklingen systematisk.

Undersøgelsen var en opfølgning på en lignende transportvaneundersøgelse gennemført i 2015 af Teknik og
Miljø og Kræftens Bekæmpelse.

Understøttelse af mål og visioner

Transportvaneundersøgelsen viste en generel tilbagegang i andelen af selvtransporterende børn fra 2015 til
2017. Privatskolerne ligger med en væsentlig højere
andel af børn, der bliver kørt til skole sammenlignet
med folkeskolerne.

Undersøgelsen skulle dokumentere, hvordan udviklingen har været over tid. Derudover ville vi gerne have
privatskolerne med, hvilket de kun havde været i mindre grad i 2015 undersøgelsen. Undersøgelsen blev
gennemført af Smart mobilitet i samarbejde med Børn
& Unge i Aarhus Kommune og Transport Laboratoriet.
Formålet med undersøgelsen var at kortlægge, hvilken
transportform skoleelever i Aarhus Kommune benytter
til og fra skole, herunder hvor mange elever, der benytter aktiv og passiv transport.
Alle 46 folkeskoler og 18 privat- og friskoler deltog i
undersøgelsen. Det estimerede antal elever på de deltagende skoler var ca. 32.000 elever.

Undersøgelsen sætter fokus på sundhed og trivsel
blandt Aarhus Kommunens skolebørn.
Undersøgelsen følger og dokumenterer udviklingen i
transportadfærd over tid.

Udfordringer
Det var en udfordring at indhente de nødvendige tilladelser til at gennemføre undersøgelsen hos ’Børn &
Unge’ og på skolerne - det lykkedes dog i alle tilfælde.
Det var ressourcekrævende at få udbredt kendskabet til
undersøgelsen og få skabt et bredt ejerskab.

57 % af eleverne benyttede aktiv transport i skole, men
67 % ville have foretrukket aktiv transport, hvis de selv
kunne vælge.

Lavt - mellem - højt

Det er besluttet, at spørgsmålet om aktiv/passiv transport kommer med i den obligatoriske trivselsundersøgelse, som Magistratsafdelingen for Børn & Unge
gennemfører hvert år på samtlige folkeskoler.

På kommuneskoler var der 32 procentpoint flere elever,
der benyttede aktiv transport (62%) sammenlignet
med privat-/friskoler (30%).

Resultaterne indgår også i arbejdet med trafikpolitikker
på de aarhusianske skoler.

På de kommunale skoler var der generelt flere elever,
der benyttede aktiv transport, jo højere klassetrin de
gik på. Denne sammenhæng var stort set ikke til stede
på privat-/friskoler.

Lavt - mellem - højt

Der var betydelige forskelle i omfanget af aktiv transport. 0 % af eleverne benyttede aktiv transport i skole
på skolen med den mindste andel, imens 83 % af eleverne benyttede aktiv transport i skole på skolen med
den største andel.

Ressourcer

Der er en del koordineringsarbejde og kommunikation
forbundet med forarbejdet inden undersøgelsen kan
gennemføres. Det er mange skoler der skal orienteres
og laves aftaler med. Selve gennemførelsen af undersøgelsen gik dog uden problemer.
Der er udgifter til interviewere (studerende) og
analyse og afrapportering (Transport Laboratoriet).
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16 - Stationsforskønnelse
Opskaleringspotentiale

Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

I samarbejde med Digital Bydel i Borgerservice og Alexandra Instituttet gennemførte Smart mobilitet et pilotprojekt, der skulle sætte fokus på toget som et godt og
attraktivt transportmiddel.

Stationsforskønnelsesprojektet gav borgerne mulighed
for medbestemmelse på to konkrete lokaliteter i lokalområdet. Borgerne var både med til at komme med
forslag til hvad der skulle anlægges, til at vælge den
bedste løsning, og til at udføre stationsforskønnelsen i
et lokalt arbejdsfællesskab.

Vi fik 57 idéer til stationsforskønnelse i løbet af idéfasen. Efterfølgende afgav 60 borgere en stemme på den
idé, som de synes var bedst.

Understøttelse af mål og visioner

Borgergruppen organiserede sig i to projektgrupper,
som havde hver deres idé om, hvordan de gerne ville
begrønne stationsområdet. De havde slåedes et borgerbudget på 25.000 kr. hver.

Projektet skulle gøre venteområderne ved stationerne
mere attraktive og fremhæve stationernes identitet.
Derudover skulle projektet afprøve nye måder at involvere og engagere borgerne i bydelsprojekter.
Beder Station og Malling Station blev valgt som geografisk fokus. Der blev udviklet og opsat en digital
idéboks, hvor borgerne kunne komme med deres idé
til, hvad der ville gøre stationsområdet mere attraktivt
for dem. De bedste idéer blev sat til afstemning.
Alle borgere i Beder-Malling fik tilsendt en polet, som
de kunne stemme med i ’Idéboxekampen’. Samtidig
kunne de tilkendegive, om de ville være med til at realisere projektet.
Den idé der fik flest stemmer vandt et borgerbudget på
50.000 kr. til at realisere idéen. ’Malling - grønnere stationsområde’ vandt konkurrencen og blev efterfølgende realiseret med hjælp fra lokale borgergrupper.

Hvorfor deltage?

Virkemidler
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Hjemmearbejde
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Nyt transportmiddel
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Projeket kan godt opskaleres til andre stationsområder.
Man skal dog være opmærksom på de udfordringer,
der er før, under og efter realiseringsfasen.
Det kræver løbende opfølgning og projektledelse fra
opdragsgiver. Særligt realiseringsfasen og i driften af
projektet kan det være svært at fastholde borgerne.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt

Den ene projektgruppe ønskede at begrønne en asfalteret helle ud mod stationsgaden med træer og en
stedsegrøn underbeplantning. Den anden projektgruppe ønskede at indkøbe store plantekummer til perronområdet og tilplante dem med forskellige blomster i
løbet af året.

Det kræver et borgerbudget, at kunne realisere de ønsker, som borgerne har.
Derudover kræver det en del kommunikation og projektledelse at drive projekterne i længden.

Projektgrupperne havde selv ansvaret for realiseringen
og den efterfølgende drift. Erfaringen er, at det godt
kan lade sig gøre at engagere borgerne i et projekt som
dette. Læs mere om projektet på www.digitalbydel.dk

”

”Boksen er fin. Mange kigger på den, og flere syntes jeg var modig, fordi jeg brugte den.”
Skrevet på idéboksekampens Facebook-side af borger fra Beder-Malling
”Vi synes, det har været en succes, fordi vi har fået værdifuld information om, hvordan vi gennem en installation
som idé- og stemmeboksen, kan komme i dialog med borgere, der ikke er lokale ildsjæle eller dem, der møder op
til borgermøder eller skriver lange høringssvar.”
Torben Glock, Projektleder i Digital Bydel
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Det var en udfordring at få borgerne gjort bevidste
om projektet og særligt at engagere borgergrupper i
realiseringsfasen og den efterfølgende drift. Projektet
var også udfordret af, at togkørslen blev indstillet på
strækningen, og at Letbanen ikke kom i drift så hurtigt
som ventet.

Reducere trængsel
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Udfordringer

Effektpotentiale
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Samkørsel

Stationsforskønnelse spiller ind i debatoplægget ’Kommune Forfra’, der lægger op til at give borgeren plads
i udviklingen af kommunens velfærd. Projektet spiller
også aktivt ind i Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik. Smart mobilitet har været udnævnt som en
såkaldt øvebane i forbindelse med udarbejdelsen af
medborgskabspolitikken i 2015.

Seks aktive borgere fra Malling meldte sig til at realisere vinderprojektet ’Malling - grønnere stationsområde’.

Lavt - mellem - højt
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Idé- og stemmeboksen og et af de grønne, borgerdrevne projekter
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17 - Superpendlerne
Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

Vanebrudsprojektet ’Superpendlerne’ blev til i et samarbejde mellem projekt Smart mobilitet, Midttrafik
og en gruppe på 16 omstillingsparate borgere fra Beder-Malling.

Projektet gav ikke på samme måde som Smart mobilitets øvrige cykelprojekter deltagerne fornemmelsen
af forbedret helbred, mental sundhed og forudsigelig
rejsetid. Tværtimod betegnes denne form for kombinationsrejse oftest som ufleksibel og besværlig.

Brug af foldecyklerne i bynære områder bliver generelt
beskrevet positivt af deltagerne. Der fokuseres på, at
cyklen er let og god til korte distancer og områder, hvor
der er lidt plads til cykelparkering.

Superpendlerne var et borgerrettet projekt, der havde
til formål at indsamle viden om konkrete vanebrud,
barrierer og drivere i forbindelse med kombinationsrejser fra forstad til midtby.
Projektet blev gennemført mellem 9. september til 9.
december 2015, hvor deltagerne i projektet skiftede
bilen ud med foldecykel og periodekort til Midttrafiks
busser og tog mellem Beder-Malling og Aarhus.
Alle superpendlere bloggede ugentligt om deres erfaringer med at skifte bilen ud med tog eller bus og
foldecykel på: www.superpendlerne.smartmobilitet.dk

Samkørsel

Nyt transportmiddel

Kombirejse

Understøttelse af mål og visioner
Superpendlerprojektet var en god kommunikationsplatform. Projektet gav viden om kombinationsrejsens
potentiale. Det vurderes ikke, at denne form for kombinationsrejse understøtter Aarhus Kommunes dagsordener, simpelthen fordi den er uattraktiv for borgerne i
deres hverdag.

Udfordringer
De fysiske rammer i bus og tog har været helt afgørende for, hvorvidt deltagerne oplevede foldecyklen som
et værdifuldt transportmiddel. Niveaufri indstigning og
nem parkering blev udpeget af borgerne som centrale
for, om foldecyklerne blev opfattet som realistiske bindeled mellem hjem og stoppested.
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Letbanen kunne være et oplagt bud på et transportmiddel, hvor foldecyklerne kunne give en merværdi for
passagerer, der nemt kan tage cyklen med ind i togene.
Smart mobilitet vurderer, at det vil være givtigt at eksperimentere videre med kollektive transporttilbud også
målrettet børnefamilierne.

Rejsetid = arbejdstid

Lavt - mellem - højt

Superpendlerne oplevede ikke kombinationen af foldecykel og bus som et realistisk alternativ til deres eksisterende transport. Det var for ufleksibelt og tog for
lang tid.
Derfor vurderes dette casestudie ikke at have opskaleringspotentiale i denne form.
Skal projektet gentages, bør det være i relation til
letbanen.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Superpendlerne krævede primært timer til rekruttering
og kvalitative undersøgelser. Derudover blev der indkøbt foldecykler til forsøget. Ingen af deltagerne ønskede efterfølgende at købe cyklerne, der derfor er blevet
en del af Aarhus Kommunes cykelbibliotek.

”Hovedårsagen til at det gik galt var den ekstra rejsetid samt planlægningen. Når jeg for eksempel møder på en
15-23 vagt og får overarbejde til kl. 01 (hvilket desværre ikke er usædvanligt) er der ingen muligheder for offentlig
transport. Bare det at vide det, gør at det stresser mig. Desuden har vi en lille søn, og friheden ved at sætte sig i
bilen eller på 45 knallert og komme hjem med det samme gør, at jeg fravælger bus og tog.”
Elsebeth, Superpendler

Sundhed
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Smart mobilitet har ikke ramt et godt tilbud til målgruppen med Superpendlerprojektet.
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Skal man køre længere distancer eller igennem bakket
terræn, er foldecyklen forbundet med langt større problemer og ubehag for deltagerne særligt på grund af
manglende gear og uvant kørestilling.
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18 - Synlige elcykler
Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

Smart mobilitet præsenterede i maj og juni 2015
medarbejderne på Kalkværksvej 10 for de forskellige
fimaelcykler, som er til rådighed, i ankomstområdet på
arbejdspladsen.

Deltagelsen i projektet kan føre til en mere aktiv livsstil,
med de gevinster der følger med ved det. Se for eksempel artiklen ” Elcyklen som transportmiddel kan løfte
sundheden” i Trafik & Veje, december 2017.

Resultaterne af alle indsatser på arbejdspladsen Kalkværksvej 10 er blevet anskueliggjort gennem transportvaneundersøgelser blandt medarbejderne på adressen i
december 2014 og i december 2016.

Også Cykelbibliotekets cykler blev også brugt i december 2015, hvor Smart mobilitet lavede en cykeljulekalender, der hver anden dag præsenterede medarbejderne
på Kalkværksvej 10 for en ny type cykel i ankomstområdet. Medarbejderne fik cyklen præsenteret og kunne
efterfølgende låne den i en kortere periode.

Der er ikke gennemført undersøgelser af brugen af arbejdspladsens elcykler eller hvilke gevinster det præcist
giver for medarbejderne. At det er fleksibelt og hurtigt
på de kortere ture vurderes at spille ind på brugen.

I 2016 havde 67% af medarbejderne transport i arbejdstiden. Det er primært møder, men også tilsyn, besigtelser og p-vagter.

Formålet med projektet har været at få nogle erfaringer
med at arbejde med egne medarbejderes transport, så
man i fremtiden kan skalere op. Derudover sikrer projektet også, at kommunen fejer for egen dør og skaber
dermed troværdighed i forhold til at overbevise de andre aktører og interessenter om også at ændre vaner.

’Synlige elcykler’ støttede både op om Aarhus Kommunes klimaplan, der sigter mod at øge andelen af
aarhusianere der cykler, samt Aarhus Kommunes sundhedspolitik, der sigter mod at få mere bevægelse ind i
hverdagen.

I forhold til transport i arbejdstiden har Aarhus Kommune som arbejdsgiver i høj grad mulighed for at
påvirke og ændre medarbejdernes transport i arbejdstiden gennem Nyt
ændring
transportmiddel af rammebetingelserne for transSamkørsel
Kombirejse
port i arbejdstiden.

Understøttelse af mål og visioner

Udfordringer
Den største udfordring i dette konkrete projekt var, at
elcyklerne blev flyttet tilbage i deres garage efter forsøget. Herefter var det ikke længere tilladt at placere
cykler i ankomstområdet.

Det foretrukne transportmiddel til transport i arbejdstiden er firmabil, og brugen er steget med 17% siden
2014. Siden 2014 er der også sket et fald på 60% i brug
af egen bil, mens gang er steget tilsvarende og brug af
firmacykel til ture i arbejdstiden er steget med 83%.
På baggrund af forsøgene på Kalkværksvej 10, har det
nuværende Center for Byudvikling og Mobilitet vedtaget
en mobilitetspolitik i december 2017. Her indgår brugen
af elcykler som et vigtigt element. Politikken skal implementeres i foråret 2018 med henblik på at komme med
konkrete anbefalinger til en samlet mobilitetspolitik for
hele Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Afdelingen har over 1.000 medarbejdere, hvoraf hovedparten i
foråret 2019 samles i et nyt hus i Gellerup.

Opskaleringspotentiale
Lavt - mellem - højt

Der er et stort opskaleringspotentiale i ’synlige elcykler’. Det er vores vurdering, at synligheden har været
med til at skubbe på udviklingen af brugen af elcykler
på arbejdspladsen.
Alle virksomheder, der stiller elcykler til rådighed for
deres medarbejdere, bør placere dem synligt, hvis de
ønsker, at medarbejderne bruger dem i højere grad end
de gør nu.
Synlige elcykler indgår i Smart mobilitets virksomhedssamarbejde.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Der er stort set ikke noget ressourceforbrug forbundet
med ’synlige elcykler’. I opstarten af projektet havde vi
Aarhus Kommunes Arbejdsmarked Center Syd forbi for
at demonstrere elcyklerne. De står for drift og vedligehold af elcykler i kommunen. Derudover er brugen af
elcykler løbende blevet monitoreret.
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Oversigt over antal bookninger af elcykler på Kalkværksvej 10
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Reklame for Cykelbiblioteket i P-anlægget på DOKK1
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19 - Ta’ Cyklen
Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

Ta’ Cyklen var et partnerskabsprojekt med det primære
formål, at få flere danskere til at vælge cyklen på korte
ture under fem km.

Projektet skulle føre til flere cykelture blandt andet gennem en profilindstillet app, hvor brugeren kan tracke
sine ture, blive ’coachet’ til at nå egne mål. Derudover
blev der afholdt sjove og informative events og konkurrencer, hvor man kunne vinde fine cykelpræmier.

Projektet er ikke endeligt evalueret. Den del af projektet
står DTU Transport og Kræftens Bekæmpelse for, og
rapporten kommer i løbet af 2018.

Partnerskabet bestod af Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Aarhus Kommune,
Odense Kommune, Frederiksberg Kommune, Middelfart Kommune, DTU Transport, Cyklistforbundet, DSB
og Movia. Smart mobilitet deltog som repræsentant
for Aarhus Kommune. Projektet var støttet af Nordea-fonden og Vejdirektoratet.
Der blev i partnerskabet udviklet en cykel-coach-app,
som sammen med lokale events skulle være med til at
nå en målsætning om at få 50 millioner flere cykelture
om året – svarende til 1 % stigning i antallet af cykelture på landsplan. Det skulle ske ved at:
• Få dem som allerede cykler til at vælge cyklen oftere
• Få danskere som ikke cykler til at vælge cyklen
• Udvide cykelsæsonen
Der blev arrangeret
fire lokale Kombirejse
events i Aarhus,Samkørsel
som var
Nyt transportmiddel
med til at skabe opmærksomhed omkring app’en og
Ta’ Cyklen kampagnen.

Samkørsel

Deltagelsen skal føre til en mere aktiv livsstil, med de
gevinster der følger med ved det. Se for eksempel artiklen ” Elcyklen som transportmiddel kan løfte sundheden” i Trafik & Veje, december 2017.

Understøttelse af mål og visioner
’Ta’ Cyklen’ støttede både op om Aarhus Kommunes
klimaplan, der sigter mod at øge andelen af aarhusianere der cykler, samt Aarhus Kommunes sundhedspolitik, der sigter mod at få mere bevægelse ind i hverdagen. Derudover var projektet en god kommunikationsplatform, og en god måde at teste nye partnerskaber.

Udfordringer
Udvikling og driftKombirejse
af app’en var teknisk vanskelig, og
det var svært at få udbredt kendskabet og opnå det ønskede antal brugere.

Det er svært at udvikle og drive en app til den brede
befolkning, og det er vanskeligt at dokumentere ændret
adfærd på baggrund af en digital cykelcoach.

Nyt transportmiddel
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I projektperioden april 2016 - maj 2017, hvor appen var
udviklet og i drift, var der i alt 30.763 brugere af appen
på landsplan. Heraf var 10.169 aarhusianske brugere.
Aarhusianerne havde i perioden tracket 53.234 cykelture.
Aarhus lå dermed flot i det nationale regnskab. Det
skyldtes med stor sandsynlighed de lokale events og
medieomtale. I Aarhus blev cyklisterne på udvalgte
strækninger fejret, der blev uddelt kaffe på Aarhus H.,
der var cykelservice ved arbejdspladser og information
på infoskærme langs indfaldsvejene. Derudover var der
kampagner og konkurrencer på vores sociale medier.
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Det er dog sikkert, at målsætningen om 50 millioner
ekstra cykelture om året på baggrund af projektet ikke
er blevet opnået.
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Opskaleringspotentiale
Lavt - mellem - højt

Projektet har været gennemført på nationalt niveau.
Der ses derfor ikke noget opskaleringspotentiale, som
projektet og organiseringen ser ud nu.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Det var dyrt at udvikle en app, som kunne køre på
mange platforme i styresystemer, der konstant skulle
opdateres. Dertil kom driften af appen, som også krævede en høj grad af kundesupport for at fastholde brugere og guide nye.
Det var et stærkt partnerskab, der stod bag Ta’ Cyklen,
men det var også tidskrævende at være så mange forskellige interessenter i udviklingen af et projekt.

Hvis du cykler en time i roligt tempo, forbrænder du 250-300 kalorier. Til sammenligning er der 260 kalorier i en
Magnum-is og omkring 250 kalorier i en stor fadøl. Desuden lever cyklister 4-5 år længere end personer, der ikke
cykler.
Cykelfakta fra Ta’ Cyklens hjemmeside

Kommunikationsværdi
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Kaffe til dem der vælger at Ta’ Cyklen, Aarhus H 59
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20 - Trafikslangen Tim
Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

Trafikslangen Tim er en europæisk mobilitetskampagne, som sætter fokus på bæredygtig transport til skole i
indskolingsklasserne. Kampagnen har gode resultater i
andre EU-lande. Smart mobilitet var først til at afprøve
kampagnen i Danmark.

Indskolingseleverne motiveres gennem konkurrence
og leg til at transportere sig bæredygtigt, i de 2 uger
kampagnen kører. Kampagnen understøtter en kultur,
hvor børn er fysisk aktive, og den giver anledning til at
afprøve alternative transportformer.

De fire skoler, som deltog i kampagnen, oplevede alle
en stigning i antallet af børn, som valgte en af de bæredygtige transportformer i kampagneperioden.

I to skoleuger kortlægges indskolingselevernes transportvaner. Der laves en kollektiv målsætning på klasseniveau om, hvor mange bilture der skal konverteres til
bæredygtige ture. Cykelture, gang, samkørsel og kollektiv transport defineres som bæredygtige ture.

Kampagnen mindsker den lokale trængsel omkring
skolerne i morgentimerne.

Kampagnen blev gennemført på de fire skoler, som
også afprøvede Gåbusprojektet: Malling Skole, Solbjergskolen, Holme Skole og Samsøgades Skole.
Vi undersøgte, hvorvidt der opstod en positiv synergi
mellem de to initiativer. Eleverne blev motiveret ved
hjælp af små belønninger og præmier, når de nåede
deres mål.
Vi har ønsket, at undersøge i hvor høj grad eleverne
ændrede transaportadfærd
i de
to uger kampagnen
Nyt transportmiddel
Samkørsel
Kombirejse
kørte, og hvorvidt vi opnåede en blivende effekt.

Understøttelse af mål og visioner
Kampagnen gør indskolingsbørn mere bevidste om
bæredygtig transport
Kampagnen mindsker trængsel omkring skolerne i
morgentimerne.

Udfordringer

Der er i øjeblikket ikke nogen national tovholder på
kampagnen.
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Nyt transportmiddel
Hjemmearbejde

Konkurrence

Eleverne var generelt set glade for kampagnen og syntes, at det var sjovt at skulle dyste mod hinanden, opfylde egne målsætninger for at vinde præmier.
Det er vores vurdering, at kampagnen ikke kan stå
alene, og at den isoleret set ikke ændrer børnenes
transportvaner på den lange bane. Man må forvente en
begrænset effekt af et projekt som dette.
Se resultaterne fra de Aarhusianske skoler på Traffic
Snake Game: https://www.trafficsnakegame.eu

Vi oplevede kampagnetræthed blandt lærere og forældre på skolerne, også selvom børnene tog godt imod
kampagnen.

12
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Tre ud af fire skoler oplevede også en vis længerevarende effekt.

Klima

Fleksible
mødetider
Kombirejse

Rejsetid = arbejdstid

Opskaleringspotentiale
Lavt - mellem - højt

Kampagnens gevinster står ikke mål med de forventninger, vi havde, og der er i øjeblikket ikke nogen dansk
tovholder på kampagnen. Kampagnen kræver gentagelser, og set i lyset af den ’kampagne-træthed’ der
oplevedes på skolerne, er det svært at forestille sig, at
Trafikslangen Tim for alvor kommer til at ændre skolebørns måde at transportere sig på.
Isoleret set er kampagner generelt svære at trænge
igennem med. Der er kamp om opmærksomheden,
mange forskellige budskaber og begrænsede ressourcer og ejerskab til kampagner på skolerne.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Kampagnen er relativ dyr med udgifter til kampagnemateriale, præmier og konsulentbistand.
Ligeledes kræver kampagnen intern projektledelse
både før, under og efter kampagnen er afholdt.

”

”Børnene er glade for kampagnen. Der er dog mange lærere og forældre, der er ’kampagnetrætte’.
Der er et indirekte pres på de elever, der ikke kan eller må transportere sig aktivt eller med kollektiv
transport fra de andre elever.”
Gitte Schmidt-Nielsen, Skolesekretær på Malling Skole
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Cykelfanten overbringer præmier til de klasser,
der har opfyldt deres målsætning i kampagnen
Trafikslangen Tim
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21 - Virksomhedssamarbejde
Opskaleringspotentiale

Om projektet

Værdi for borgerne

Resultater og anbefalinger

Smart mobilitet har i slutningen af 2017 igangsat en
målrettet indsats for at komme i dialog med erhvervslivet i Aarhus. Målet er at skabe rammerne for, at medarbejderne vil kombinere bilen med andre former for
transport.

Deltagelsen i projektet kan føre til en mere aktiv livsstil,
med de gevinster der følger med ved det. Se for eksempel artiklen ” Elcyklen som transportmiddel kan løfte
sundheden” i Trafik & Veje, december 2017.

Tidlige erfaringer i arbejdet med etablering af mobilitetssamarbejde på virksomheder viser, at det er svært
at forankre ejerskab omkring mobilitet internt i virksomhederne.

I det hele taget vil mange af de gevinster, der tidligere
er beskrevet i dette projektkatalog, gå igen, da mange
af projekterne vil være en del af virksomhedssamarbejdet.

Kontakten og samarbejdet med virksomhederne skal
holdes i live ved en kontinuerlig indsats fra projektets
side.

Gennem Aarhus Kommunes ’klimapartner-virksomheder’ har Smart mobilitet fået en platform, hvor
virksomheder, der allerede er optagede af klimaet, kan
inviteres med i samarbejde omkring transportvaner.
Målet er at udvikle et tilbud til udvalgte virksomheder,
der løser konkrete udfordringer på de enkelte virksomheder, og som kan afprøves i praksis. Fokus bestemmes med den enkelte virksomhed, men temaer som:
sundhed, klima, CSR, nyansatte, effektivitet og arbejdsmiljø vurderes på forhånd til at være relevante.

Lavt - mellem - højt

Hvis det lykkes med at få virksomhederne til at tage
mobilitet til sig som en vigtig del af deres virksomhedsstrategi, vil de være en meget central løftestang
ind i arbejdet med mobilitet. Virksomhederne har den
daglige kontakt til pendlerne og kan bidrage ind i arbejdet med at fremme for eksempel aktiv transport og
samkørsel både i arbejdstiden og til og fra arbejde.

Ressourcer

Understøttelse af mål og visioner

Lavt - mellem - højt
I hele projektets levetid vil der kræves mange projektledertimer til at etablere konstruktive samarbejder og
forankring i de enkelte virksomheder. Erfaringen viser,
at virksomhederne skal holdes meget i hånden, hvis
der skal opnås reelle ændringer i transportvanerne.

Virksomhedssamarbejdet vil, hvis det kan realiseres,
støtte op om både Aarhus Kommunes klimaplan, der
sigter mod at øge andelen af Aarhusianere der cykler
samt Aarhus Kommunes sundhedspolitik, der sigter
mod at få mere bevægelse ind i hverdagen.

Udfordringer

Samkørsel

Nyt transportmiddel

Smart mobilitet vil i 2018 forsøge at tackle den største
udfordring i dette projekt; nemlig at få virksomhederne
med om bord.

Kombirejse

”
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Klaus Tvede, partner i Deloitte

Eksisterende klimapartnere

Aarhus Kommunes klimapartnere

Sundhed
12

12

Fleksibilitet
Frihed

Kombirejse

”De første år bor de unge medarbejdere i Aarhus C og bruger cyklen. Efter et par år er det hus og bil i forstaden,
og inden længe har de to biler, og mange begynder at køre på arbejde. Mulighed for faste hjemmearbejdsdage er
nedlagt da det i forhold til samarbejde, produktionseffektivitet og kundebetjening ikke er nogen optimal løsning.
Samkørsel giver ikke mening i et konsulenthus, hvor folk netop møder ind og går efter behov.”
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22 - Øgaderne deler
Om projektet

Værdi for borgerne

Udfordringer

Opskaleringspotentiale

Projekt ’Øgaderne deler’ skulle skabe en fællesskabs-orienteret kampagne, der kunne fortælle de gode
historier om deleøkonomiske mobilitetsservices.

Der er et klart økonomisk incitament for borgerne ved
at være med i en delebilsordning. Ifølge brancheforeningen Danske Delebiler skal man køre over 12.000
km om året, før det kan betale sig at investere i en ejet
bil frem for at dele.

Kampagnens formål om at få flere til at dele biler var
for ambitiøst i forhold til det, som kampagnen kunne
bidrage med. De effekter, vi kan skabe ud af projektet,
kan derfor ikke nødvendigvis sige noget om brugen af
delebiler, men nærmere om kendskab til mobilitetsservices.

Hvis projektet skal opskaleres, skal indsatsen fokusere
på at skabe gode vilkår for at dele bil. Det kunne for eksempel være i forhold til parkering og parkeringspolitik
samt information om mangfoldigheden af mobilitetsservices i byen gennem Mobility as a Service.

Målet var at aflevere budskaberne så direkte som muligt, så beboerne blev engagerede i kampagnes budskaber og selv var interesserede i at bringe budskabet
videre.
Trods ambitioner om at skabe en fællesskabs-orienteret kampagne, der fokuserede på alle typer af deleøkonomiske mobilitetsservices, endte kampagnen i høj
grad med at fokusere på de forskellige delebils-koncepter, der i sommeren 2015 var tilgængelige for byens
borgere.
Kampagnen var intensivt tilstede i Øgaderne med skilte og plakater samt en stand på Øgadernes årlige sommerfest i det lokale beboerhus.

Hvorfor deltage?

Samkørsel

Nyt transportmiddel

Fællesskab

Virkemidler
Kombirejse

Samkørsel

Økonomien er den direkte fordel for brugere af delebilen, men der er også en række afledte effekter, som
kampagnen prøvede at adressere. Det var for eksempel
visionen om et område med færre (parkerede) biler.

Understøttelse af mål og visioner
Selvom delebiler er svære at beregne konkrete effekter
af, forventes det stadig, at beboerne ikke behøver at eje
hver deres bil, hvis de kan have adgang til en delebil.
’Øgaderne deler’ kunne være med til at sætte fokus på,
hvordan vi transporterer os og give opmærksomhed
til, hvordan beboerne, ved hjælp af deleøkonomiske
mobilitetsløsninger, kan være med til at skabe en ny
bydelsidentitet, som både er i tråd med, hvad Aarhus
Kommune vil på sundhedsområdet og klimaområdet.
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Økonomi

Hjemmearbejde

Samkørsel
Fleksible mødetider

Det har ikke kunnet dokumenteres, at der er flere, der
deler biler i Øgaderne efter kampagnen. Antallet af
biler, der blev stillet til rådighed af andre borgere steg
efter kampagneperioden, men ikke mere i Øgaderne
end for eksempel på Frederiksbjerg.
Man skal i den sammenhæng være opmærksom på,
at en kampagne som ’Øgaderne deler’ ikke beviseligt
flytter beboernes vaner, og at en øget opmærksomhed
på et specifikt emne ikke varer ved, hvis ikke den forankres.

Ressourcer

Lavt - mellem - højt
Kampagnens effekt taget i betragtning er udgiftsniveauet højt. Hvis der skal investeres penge i traditionelle
kampagner som ”Øgaderne deler”, kræver det, at der
fokuseres endnu mere på forankring blandt målgrupperne. Her kan ambassadør-tankegangen fra andre
projekter indtænkes.

Effektpotentiale

Nyt transportmiddel
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Resultater og anbefalinger
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”

Jeg deler min bil til gavn for
andre, miljøet og mig selv

Henrik
D el er sin bil m ed andre 69

Oversigtskort
Kortlægning af samtlige initiativer
Smart mobilitet har været vidt omkring gennem de
seneste fire år. Den geografiske afgrænsning som blev
defineret gennem projektets fire cases er langsomt blevet udvidet, i takt med, at de enkelte projekter er blevet
udviklet og afprøvet.
Det gælder særligt for cykelbiblioteket, der har gæstet
flere steder i kommunen. Det gælder også for Bylivsindex, der i 2017 blev gennemført 10 forskellige steder i
Aarhus Kommune.
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Gåbus og Trafikslangen Tim blev gennemført på fire
skoler i Aarhus Kommune, og andre skoler er nu på vej
til at starte ruter op.
Mange af Smart mobilitets projekter har et geografisk
opskaleringspotentiale, og vi vil fortsat følge udviklingen af projekternes geografiske spredning både i Aarhus Kommune, men også udenfor.
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Kontakt

S

Hvis du vil vide mere om Smart mobilitet eller projekterne kan du
se mere på www.smartmobilitet.dk eller på projektets Facebook.
Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail eller telefon:
Gustav Friis: guf@aarhus.dk, M:41 85 93 63
Liv Maria Stender Boisen: livma@aarhus.dk, M:41 85 96 60
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Charlotte Kjær Petersen: chakp@aarhus.dk, M:41 85 63 94

