
HVORDAN BLIVER FREMTIDENS MOBILITET BÆREDYGTIG?

Vores samfund bliver stadig mere digitaliseret. Det 
giver nye muligheder for effektivitet og fleksibilitet. 
Transportområdet er et af de områder, hvor vi allerede 
nu oplever, at der er nye muligheder og forandringer på 
vej. 

Der foregår en rivende udvikling indenfor nye mobili- 
tetsløsninger og forretningsmodeller, såsom mikromo-
bilitet, selvkørende teknologi og let adgang til trans-
port gennem digitale platforme. Med stigende mæng-
der data, bedre adgang til data og en digitalisering af 
systemer kan vi få et meget effektivt og sammenhæn-
gende transportsystem med mange fleksible services. 

Desværre viser analyser og fremskrivninger, at det ikke 
er givet, at udviklingen vil gøre transportsektoren mere 
bæredygtig. Tværtimod er der risiko for, at alene-kørsel 
i bil øges, og at vi ejer flere biler, hvilket vil føre til mere 
trængsel, dårligere sundhed og mindre livskvalitet. 
Derfor skal der sættes nogle klare rammer for, hvordan 
vi ønsker at indrette vores byer og vores transportsys-
tem i fremtiden. 

Hvordan sætter vi retning og understøtter udviklingen 
af bæredygtige mobilitetsløsninger, når løsningerne 
stadig er under udvikling, og vi endnu ikke kender deres 
potentialer? 

Denne folder henvender sig til politikere og planlæg-
gere, der kigger ind i nye teknologier på transportom-
rådet og ønsker inspiration til at komme i gang med 
arbejdet. 
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FORANDRING MOD EN BÆREDYGTIG MOBILITET

I projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater 
Copenhagen har en række kommuner og transport- 
organisationer arbejdet med ni helt konkrete cases. 
Det har de gjort for at få praktiske erfaringer og viden 
om, hvordan vi kan bruge data og intelligente tekno- 
logier til at gøre vores mobilitet mere bæredygtig og 
effektiv. 

Vejen til en bæredygtig mobilitet tager afsæt i en 
helhedsorienteret tilgang, hvor mindst tre forskellige 
strategier kan forfølges. 

I hver af de ni cases i Fremtidens Intelligente Mobilitet 
er der - med afsæt i det lokale behov og udfordringer - 
arbejdet med en eller flere af strategierne. Den enkelte 
case kan ikke ses isoleret fra hele transportsystemet. 
Derfor er casene i sig selv små nedslag eller nålestik, 
som påvirker systemet omkring sig. 
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NI CASES PÅ FREMTIDENS MOBILITET

I projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater 
Copenhagen har partnerne undersøgt, hvordan der 
kan arbejdes innovativt og udviklingsorienteret med  
intelligente mobilitetsteknologier. Projekterne har vist, 
at det giver værdi for byer, borgere og mobilitets- 
udbydere at samarbejde om at teste og afprøve nye 
mobilitetsteknologier. 

De ni cases har testet og undersøgt, hvordan nye 
teknologier kan løse trafikale og transportmæssige 
udfordringer og behov, der er i forskellige geografier i 
Øresundsregionen – de tætte byområder, omegns- 
kommuner og landområder.

Casene har haft fokus på tre områder, der er centrale 
for fremtidens mobilitet:

• Fremtidens multimodale stationer  
er undersøgt på Køge Nord, Glostrup Station og 
Lund C. 

• Intelligent trafikinformation  
har været testet og brugt langs Ring 3, på Avedøre 
Holme, i Helsingborg Stad og på E6-motorvejen 
mellem Helsingborg og Malmø 

• Fremtidens kollektive transportløsninger uden for 
større byer 
er undersøgt i Horslunde på Lolland.

Læs om erfaringerne fra hver case i faktaarkene. 

MOBILITET I LIVING LABS

Intelligente mobilitetsløsninger skal understøtte men-
neskers behov for at komme omkring, samtidig med 
at de understøtter en bæredygtig samfundsudvikling 
indenfor person- og varetransport. 

I en digital tidsalder vokser mulighederne for udvikling 
på tværs af sektorer, og vi kan konstant afprøve og 
evaluere nye måder at gøre tingene på. Derfor har vi i 
Fremtidens Intelligente Mobilitet lavet en undersøgelse 
af, hvordan et Living Lab indenfor mobilitet kan se ud i 
Greater Copenhagen. 

Hvordan kan Living Lab som metode understøtte 
udviklingen af bæredygtig, intelligent mobilitet i vores 
region? 

Undersøgelsen belyser spørgsmålet og de fire centrale 
elementer, der indgår i et Living Lab: 

• Fysisk sted og infrastruktur, der kan danne ramme 
om konkrete afprøvninger. 

• Dedikerede myndigheder på tværs af kommunale, 
regionale og landegrænser.

• Virksomheder, der har behov for at udvikle og teste 
løsninger i virkelige rammer. 

• Borgere og brugere med lyst til at afprøve nye 
løsninger og tilgange i deres hverdag. 

De næste skridt i udviklingen af et Living Lab for mobi-
litet i Greater Copenhagen bliver skitseret i forunder- 
søgelsen ’Mobility Living Lab i Greater Copenhagen’.  
 
Følg med i Linkedin-gruppen Mobility Forum, hvis du vil 
med på rejsen. 



FREMTIDENS INTELLIGENTE MOBILITET ER STØTTET AF
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ANBEFALINGER TIL FREMTIDENS MOBILITET

DET HAR VI LÆRT:
SAMARBEJDE OG FORSØG BIDRAGER TIL  
HOLDBARE FORRETNINGSMODELLER OG  
BEDRE LØSNINGER 

• Innovationspartnerskaber på tværs af myndig- 
heder, private virksomheder og vidensinstitutioner 
er med til at sikre en legitim ramme til forsøg.

• At rammesætte sin indsats som forsøg giver 
politisk opbakning og interesse.

• Forsøg bidrager med ny viden til planlæggere om 
lokale forhold, og hvordan nye tiltag virker. Det kan 
eksempelvis være viden om huller i den eksiste- 
rende kollektive transport eller ny adfærd som 
resultat af et tiltag. 

• Et tidligt samarbejde med private virksomheder 
og udbydere betyder, at de kommer tættere på 
kommunernes behov, hvilket kan understøtte en 
bæredygtig forretningsudvikling. 

• Der er behov for, at nye services kan bruges på 
tværs af kommunegrænser. Derfor bør kommuner 
og regioner samarbejde om at udvikle nye mobi-
litetsservices. 

Lunds Universitet, Gate 21 og projektets partnere har 
løbende samlet op på barrierer og muligheder for at 
skalere forsøgene. 

I projektet har vi bevæget os fra at debattere: 

at der er brug for mere tværgående samarbejder  
til at undersøge, hvordan man kan gøre det; 

at der er brug for at dele data  
og have adgang til data

til at have mere fokus på, hvorfor vi skal dele data; 

og endelig at de lokale ressourcer skal aktiveres,  
hvis vi skal have bedre mobilitet på landet  

til at teste, hvordan man kan aktivere lokale ressourcer. 

På den baggrund kan vi udpege tre fokusområder, der 
bør udvikles mere viden om:

NÆSTE SKRIDT FOR FREMTIDENS MOBILITET

Fremtidens mobilitet kræver samarbejder og  
partnerskaber i en helt ny skala 

Der vil blive mere og mere brug for, at offentlige myn-
digheder indgår i samarbejder med private udbydere 
dels om brug af byrummet, om kobling til centrale 
kollektive trafikknudepunkter, om den rette incita-
mentsstruktur og om nye forretningsmodeller.

Fremtidens trafikinformation kræver,  
at vi er skarpe på målet med indsatsen

I takt med at vi får mere og mere data og intelligente 
informationssystemer, kan vi drukne i mål og middel. 
Det bliver en vigtig opgave i fremtiden at udpege det 
fælles mål med indsatsen og vurdere effekten af den 
intelligente service. Der mangler ofte evalueringer og 
vurdering af effekten på for eksempel klima eller trans-
portadfærden.

Fremtidens kollektive trafik udenfor byerne  
kræver lokalt ejerskab og forankring 

Transporten udenfor byerne skal bevæge sig fra at 
være enten en individuel, privat opgave eller en kollek-
tiv, offentlig opgave til at blive en fælles opgave. Det 
skal både borgere, kommuner og trafikselskaber  
nytænke og få nye erfaringer med.
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Erfaringerne fra stationscases og nye kollektive services udenfor byerne 
er samlet i en guide for byplanlæggere. Her kan du læse mere om 
bæredygtig by- og mobilitetsplanlægning.




