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Forprojektet Kør smart - Kør sammen danner grundlaget for et samarbejde med det langsigtede mål at fremme
samkørslen i hovedstadsregionen, så alene-bil-pendlere i regionen er reduceret med fem procent gennem samkørsel
i 2020. Projektet er støttet af Trafikstyrelsen.

Samkørsel er også en samfundssag
Det mener deltagerne i projektet Kør smart - Kør sammen, som har lavet en række anbefalinger,
der blandt andet peger på offentlige tiltag, som skal få danskerne til at køre mere sammen.
Af Lene Ulsted Carlsen

”

Ofte opfatter vi samkørsel som en privat
sag og et personligt valg,” fortæller projektleder for Kør smart - Kør sammen Anna
Thormann og fortsætter:
”Men skal vi trængslen til livs og reducere
transportens CO2-udledning, er vi som samfund nødt til at se på alle transportformer i et
integreret system. I projektet Kør smart – Kør
sammen mener vi, at samkørsel er en
vigtig brik i de samlede transportpuslespil.”
Og netop den brik i puslespillet understreges af en rapport fra COWI i 2011. Den viser, at
samkørsel er det mest omkostningseffektive
transporttiltag for samfundet at investere i
ved at koordinere pendlernes kørebehov bedre.
Samkørsel er en usynlig transportform
”Samkørsel er en transportform, der falder
mellem to stole – privatbilisme og kollektiv
transport – og måske netop derfor har den
svært ved at opnå offentlig bevågenhed og
støtte,” fortæller Anna Thormann og refererer,
at kommunale embedsmænd, som har deltaget i projektet Kør smart – Kør sammen har
svært ved at opnå politisk opbakning til samkørselsinitiativer. Herimod bliver tiltag, der
rammer eksempelvis cyklisme, fremhævet
politisk.
”Kommunerne investerer i cyklisme og elbilisme. Modsat bliver der ikke investeret i
samkørsel – og det gør samkørsel til en usynlig
transportform,” fortæller Anna Thormann om
én af samkørslens udfordringer.
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Synlig samkørsel - også i indersporet
I andre lande arbejder man aktivt med synlig
samkørsel. Eksempelvis eksisterer der i USA
kilometervis af HOV-vejbaner (high-occupancy
vehicle), som er inderbaner, der kun kan bruges
af samkørere. Lignende vejbaner findes også i
blandt andet Australien og New Zealand. Erfaringerne viser, at HOV-baner kan have en positiv effekt på trængslen.
”Synlighed for samkørslen i gadebilledet vil
betyde en øget bevidsthed om muligheden for
at køre sammen hos den enkelte borger. Det
kan eksempelvis også være gennem afmærkede parkeringspladser til samkørere,” forklarer
Anna Thormann og fortsætter:
”Samkørere mødes i dag ofte på tankstationer. Hvis der blev etableret synlige samkørselspladser på strategiske steder med ventefaciliteter, ville det både lette og synliggøre
samkørsel.”
Norsk offentlig-privat initiativ om samkørsel
Samkørere møder allerede hinanden på eksisterende samkørselshjemmesider, men der findes ikke nogen integration til eksempelvis Rejseplanen. I Norge har et projekt arbejdet på et
nationalt, statsligt samkørselssystem.
”I projektet Spontan Samkjøring, har man
arbejdet på en app til IT og smartphones for at

integrere samkørsel med kollektiv trafik og
taxi,” forklarer Anna Thormann og fortsætter:
”Visionen bag projektet er en integreret
teknologisk løsning, hvor brugerne kan finde et
sæde i enten en bil, taxi eller kollektiv trafik.
Det tager udgangspunkt i brugernes behov for
transport og i at udnytte kapaciteten i den enkelte transportform.” På den måde kan borgeren se samkørsel som en del af den samlede
rejse, hvor transportformer kombineres.
Spontan Samkørsel i Bergen
Den norske vision bliver udviklet i et pilotprojekt i Bergen. Her er tilmeldt mere end 1.300
samkørere og mange uger køres mere end 250
ture som samkørsel.
”Eksemplet fra Norge viser, hvordan Statens Vegvesen, kommuner og private samkørselsaktører kan samarbejde om at integrere
transportformerne. Men projektet viser også,
at samkørsel kræver et lokalt ambassadørnetværk, som synliggør samkørsel på lokale virksomheder. I Bergen er der en ambassadør på
virksomhederne, der løbende gør opmærksom
på fordelene ved samkørsel, gennemfører konkurrencer og informerer om brug af app’en. Det
var først da lokale ildsjæle blev engageret, at
der kom rigtigt skub i samkørslen i Bergen,”
fortæller Anna Thormann.

12 procent
af arbejdspladserne i
Formel M tilbyder en
samkørselsordning

Et andet offentligt initiativ i Bergen er en
samkørselsvejbane på 3,4 kilometer. Her sparer
samkørerne 20 minutter i myldretiden i forhold
til alene-bilister.
Små skridt med samkørsel
Selvom projektgruppen i Kør smart – Kør sammen i deres anbefalinger peger på en række tiltag, staten og kommunerne kan gøre for at
fremme samkørslen, så er man ikke blind for,
at samkørsel også af borgeren ses som en
privat sag og kræver adfærdsændringer:
”En vigtig erkendelse er, at samkørsel i høj
grad handler om adfærdsændring. Og netop
derfor er det så vigtigt, at vi alle oplever samkørsel som en af de valgmuligheder, vi har, når
vi transporterer os. Og vi tror på, at vi kan nå
langt ved at synliggøre samkørsel og langsomt,
men sikkert arbejde frem mod at nedbryde de
barrierer, der er for at køre sammen,” slutter
Anna Thormann.

For mere information om Kør smart Kør sammen kontakt venligst:
Anna Thormann, projektleder
anna.thormann@gate21.dk

Kort om projektet
Kør smart Kør sammen
Projektet er et forprojekt, som
på baggrund af internationale
erfaringer og to workshops
med danske interessenter har
opstillet en række anbefalinger
til fremme af samkørsel.
Interessenter: GoMore.dk,
Pendlernet, Ants, Region
Hovedstaden, Movia, Metroselskabet, Dansk Erhverv,
Trekantområdet, Herlev
Hospital, Vejdirektoratet,
København, Køge og Ballerup
Kommuner, Future Navigator
og Gate 21.
Finansiering: Forprojektet er
støttet med 200.000 kroner af
Trafikstyrelsen.
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Kør smart – Kør sammen anbefaler
Projektet Kør smart – Kør sammen kan, på baggrund af erfaringer fra udlandet og drøftelser med de
væsentligste interessenter, give følgende anbefalinger til at fremme samkørsel i pendlingen:

Hvad kan kommunerne gøre?

Hvad kan staten gøre?

Investér i samkørsel lokalt

Investér i samkørsel nationalt

• Tænk i samkørsel i forbindelse med trafikstrømme til
større virksomheder, over broer og andre steder, hvor
incitamenterne for samkørsel er store.
• Skab samarbejde mellem kommuner og lokale
virksomheder om samkørselsordninger/samkørselspladser.
• Udpeg knudepunkter, hvor der kan laves gode matchpoints.
• Gør opmærksom på lokale samkørselspladser med
skiltning.
• Undersøg mulighederne for at anvende Big Data til at
matche relevante pendlere med hinanden.

• Skab en central organisation, som varetager samkørselsinteressen og fremmer den strategisk på vegne af
borgerne og samarbejder med kommunerne.
• Tænk samkørsel ind i et nationalt transportsystem –
og brug IT til at synliggøre samkørsel som en del af
den kollektive trafik.
• Undersøg mulighederne for at etablere samkørselsbaner på udvalgte motorvejsstrækninger - eventuelt i
nødspor eller busbaner.

Branding af samkørsel
• Synliggør fordelene ved samkørsel for borgerne såsom økonomi, nyt netværk, og miljø.
• Synliggør fordelene ved samkørsel for arbejdspladser såsom færre p-pladser, nye sociale/faglige netværk, CSR og ansvarlighed.

Indret byrum for samkørsel
– og synliggør det
• Skab matchpoints – mødesteder for samkørere – på
centrale steder, som eksempelvis i nærheden af god
forbindelse til kollektiv transport eller cykelparkering.
• Opstil tavler, der viser, hvornår man kan blive samlet
op, realtidsvisning på kollektiv trafik, forbundet med
samkørselssites og gps-baseret information.
• Indret gode steder at vente med forbindelse til kollektiv trafik, hvor man kan arbejde, drikke kaffe m.m.
• Undersøg mulighederne for afmærkede parkeringspladser til samkørere og for en IT-løsning, der kan registrere, at der er to eller flere i den parkerede bil.

Hvad kan det offentlige og
private gøre sammen?
Skab lokalt engagement
• Lokalt engagement og ildsjæle er vigtige for at stable
lokale samkørselsordninger på benene.
• Opstil målsætninger for at få lokale ordninger i gang.
• Promovér samkørselsordninger: henvis til eksisterende ordninger online, i info-materialer og vejvisning.
Synliggør samtidig, hvad samkørsel indebærer, hvad
det koster og hvordan systemer og app’s bruges.

Samfundsmæssige fordele ved samkørsel
•
•
•
•

Mindre CO2-udslip fra transport
Mindre trængsel
Øget mobilitet i landdistrikter
Bedre udnyttelse af kapaciteten i biler kan tage toppen af
trængslen i den kollektive trafik i myldretiden
Kilde: Rapport fra Kør smart – Kør sammen

Kilde talebobler: Formel M transportvaneundersøgelse

