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VISION:

FIRE STORE UDFORDRINGER KRÆVER FORANDRINGER i TRANSPORTEN

KLIMA & RESSOURCER 
Transporten halter bagefter i den grønne omstilling. Bilejerskabet og CO2-udledningen fra 
transporten er fortsat stigende. 

SUNDHED 
Halvdelen af den voksne befolkning i Danmark er i dag overvægtige og 60 procent er stillesiddende 
i hverdage i mindst otte timer. 

MOBILITET 
I og omkring byerne er mobiliteten udfordret af trængsel, da flere mennesker er flyttet til byerne. 
Uden for de større byer er udfordringen manglen på gode transportløsninger, så der er et reelt 
alternativ til bilen. Vi cykler mindre, kører mere og ejer flere biler.

AREALER & BYRUM 
Vi kan ikke bygge os ud af trængslen på vejene og i byrummet ved at udvide vejnettet. Der er 
stigende konkurrence om byens rum og i det hele taget i arealplanlægningen i hele landet.

I 2050 vil gang, cykling og delemobilitet være vores foretrukne transportvalg. Det er nemlig den 
form for mobilitet, der er mest klima- og ressourceeffektiv, og som gør vores byer og landmil-
jøer attraktive. For at nå dertil, skal vi planlægge anderledes, end vi gør i dag. Det vil det nye 
projekt ”100 Grønne Mobilitetslabs” skabe et fællesskab om.

”100 Grønne Mobilitetslabs” vil være en bredt koordineret indsats, der har et mål om at acce-
lerere fremtidens grønne transportløsninger sammen. Projektet vil vise vejen til at aktiv og delt 
mobilitet bliver den foretrukne mobilitetsform i Greater Copenhagen .

Inden for grøn mobilitet har vi en fælles målsætning, men vi kender ikke alle svarene endnu. 
Living labs er en metode, hvor vi gennem eksperimenter og forsøg får nye indsigter og viden og 
hurtigt kan ændre retning. Living labs er udvikling og demonstration i det fysiske miljø i men-
neskers hverdag. De danner rammen om forsøg i kortere perioder, hvor der i samarbejde eller 
gennem samskabelse afprøves ideer og initiativer, der kan ændre og forbedre mobiliteten. For-
søgene giver hurtig viden og erfaringer, som kan danne grundlag for langsigtede beslutninger.

Projektet ”100 Grønne Mobilitetslabs” er for alle aktører, der har betydning for transporten; 
kommuner, regioner, trafikselskaber, virksomheder og borgere, som vil samarbejde om at skabe 
ændringer indenfor mobilitet. Ved at gå sammen skaber vi en bevægelse af konkrete initiativer, 
der bygger på og videreudvikler eksisterende viden og erfaringer og dermed danner et solidt 
grundlag for nye politiske handlinger og transportvaner. Living labs kombinerer top-down og 
bottom-up og skaber dermed fælles ejerskab på tværs. 

I dette brief præsenteres projektets grundidé og temaer samt information om, hvordan jeres 
organisation kan være med.

AKTIV OG DELT MOBILITET ER DEN 
FORETRUKNE MOBILITETSFORM
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Det er svært at ændre vores mobilitetsvaner, da det i høj grad påvirker vores hverdag og både 
kræver kulturelle og strukturelle forandringer. Living labs er i den sammenhæng en værdifuld 
metode, da det er et midlertidigt projekt, et forsøg, i mindre skala. Det er derfor lettere at tage 
i brug for at få borgere og politikere til at afprøve nye tiltag og bygge erfaringer, før der tages 
endelige beslutninger.

Living labs er altså en god metode til at skabe forandringer, da meninger og synspunkter bliver 
erstattet af viden og evidens fra eksperimenter afprøvet i virkelighedens verden frem for bag 
et skrivebord. Living labs giver ikke altid det resultat, man forventer, og kan derfor også bruges 
som mythbuster, der baner vejen for nye indsigter hos planlæggere og nye transportvalg blandt 
borgere.

Projektet ”100 Mobilitetslabs” skal fungere som 100 gode eksempler på, at aktiv og delt mobi-
litet er en gevinst for individet, fællesskabet og planeten. Det er positiv adfærdspsykologi, og 
det er værdifuldt både for vores beslutningstagere og borgere, når der skal skabes forandringer. 
Borgerne har brug for at få gode oplevelser og politikerne har brug for at få skabt konkrete 
erfaringer for at kunne tage nye beslutninger, der baner vejen for varige adfærdsændringer på 
mobilitetsområdet.

Living labs indebærer samskabelse og samarbejde mellem myndigheder, private udbydere, bor-
gere og forskning om dilemmafyldte udfordringer. I stedet for at myndigheden kommer med 
analysen og løsningen, kræver tilgangen en mere åben, og også bevidst, proces. I projektet vil 
vi udvikle en fælles metode med tre faser – co-design, co-eksperimentering og co-evaluering.

LIVING LABS

CO-DESIGN

Analyse

Success kriterier

Problemstilling Living Lab

Living Lab

Living Lab

Gevinster

Skalerbarhed

Videns deling

CO-PRODUCTION CO-EVALUATION

Eksempler på illustration af processen. Inspiret fra MobiQ 
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Ambitiøse samfundsændringer kræver en målrettet indsats på flere niveauer i et langsigtet 
perspektiv. Langsigtede planer bliver ofte baseret på tidligere erfaringer og data. Ud fra da-
gens aktuelle situation forsøger man at forudse fremtiden og planlægge på baggrund af det. 
Det kaldes forecasting, predict and provide og er blandt andet den fremherskende metode, der 
bruges inden for trafikplanlægning. Et eksempel kan være en motorvej, hvor der på baggrund 
af de seneste års stigende trafik forventes samme stigning, og derfor planlægger staten en 
udvidelse af vejen. Udfordringen med den metode er, at de planetære grænser ikke kan holde 
til, at vi forsætter, som vi har gjort siden efterkrigstiden.

Backcasting gør det modsatte. I stedet for at planlægge ud fra dagens aktuelle situation, hop-
per vi ind i fremtiden, og spørger os selv, hvordan vil vi indrette vores samfund og hverdag? 
Inden for mobilitetsområdet kunne det være ”I fremtiden skal aktiv og delt mobilitet være den 
foretrukne mobilitetsform.” Derfra arbejder man sig baglæns og kigger på de tiltag, der skal til 
for at nå målet. 

Vi går altså fra predict and provide til decide and provide. En tydelig retning og langsigtet plan 
kan dog ikke stå alene, da den spænder over en lang tidshorisont. Der er løbende behov for at 
ny viden, og erfaring kalibrerer den langsigtede vision. Living Labs i samspil med backcasting er 
derfor en robust og dynamisk metode, der sikrer sammenhæng mellem løbende erfaringer og 
viden og det lange perspektiv. I et samfundsøkonomisk perspektiv er metoden effektiv, da den 
sikrer løbende viden og erfaringer, før man ruller store projekter og investeringer ud.

I lyset af klimakrisen, er de fleste kommuner og mange organisationer optaget af klimamålsæt-
ninger, og hvordan de skal implementere deres klimahandlingsplaner, der også indebærer mo-
bilitet. For at komme fra målsætninger til handling foreslår vi, at man matcher living labs med 
delmålene i de handlingsplaner, så man sikrer en forankring inden for organisationen. Living 
labs kan dermed bidrage konkret til fremtidige indsatser og udfordringer, der alligevel skal 
løses. Living labs initiativet giver kommuner værktøjer og styrkede kompetencer til at involvere 
borgerne i grønne mobilitetsindsatser.  Regionernes langsigtede trafik og mobilitetsplaner kan 
også både danne ramme for backcasting, men også blive beriget af nye erfaringer og løsninger 
udviklet i lokale living labs.
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I dialog med kommuner, regioner, trafikselskaber og udbydere har vi udvalgt seks målbilleder, der 
adresserer konkrete udfordringer og muligheder for borgernes mobilitet. Ved at lave living labs om 
disse temaer kan vi få skabt konkrete erfaringer og løsninger på grøn hverdagstransport i og uden 
for byerne.

#1 BILFRIE BYDELE 
I efterkrigstiden har byen være planlagt for bilerne. Derfor er bilen også blevet 
en så stor del af vores hverdag og vaner, at det er svært for mange at forestille 
sig en hverdag uden bil. I et living lab kan borgere, myndigheder og trafikudby-
dere gå sammen om at lave forsøg i byrummet og skabe konkrete alternativer 
til privatbilen, så beboere kan afprøve og få erfaringer med nye rejsevaner og 
nye mulige byrum. Det kan være ved at lave midlertidige små haver på parker-
ingspladsen, sommergader eller tilbyde andre transportmidler i en periode. 
Selve indsatsen skal udvikles sammen med borgerne.

Byrum, der gør det nemmere at cykle og gå end at køre i bil, kan være med til at 
nudge folk til en mere aktiv hverdag. Living labs kan således demonstrere, hvor 
godt et nabolag kan blive hvis man ændrer sine mobilitetsvaner, hvor trafikar-
ealer omdannes til grønne og sociale arealer i bydelen. Et living lab i en bydel 
kan være med til at udfordre den almindelige tænkning om, hvor bilerne skal 
parkeres, og om man kan fredeligholde de bolignære arealer.

#2 SKIFTET - ER DAGENS GODE OPLEVELSE 
Vi skal have flere til at bruge den kollektive trafik, og derfor skal vi undgå at 
det er bøvlet, utrygt og fyldt med kedelig ventetid at transportere sig og være 
ved stationer og stoppesteder. Flere by-undersøgelser viser, at på rejser med 
kollektiv trafik bruges 45% af transporttiden til fods til og fra stoppesteder. 
Skiftesteder, hvor man kommer med en cykel, elløbehjul eller en bil for at om-
stige til kollektiv trafik skal fungere og være indbydende – Tænk hvis det var en 
særlig god oplevelse at komme forbi en station i løbet af dagen. Gennem living 
labs skal skiftet og stationen vendes til en positiv del af hverdagen, der får flere 
til at vælge kombinationsrejsen.

Det gode skift mellem transportformer har flere parametre, herunder afstand, 
fysiske forhold, komfort, tryghed, tid, økonomi, information og service (må man 
tage cyklen med, kan man hente sin pakke eller sin take-away på vejen etc.). 
Det gode skift er et eksempel på en opgave, hvor vi endnu ikke kender svaret, 
og hvor living labs kan komme det nærmere. Her kunne man involvere forskel-
lige typer brugere og undersøge, hvordan adgangsvejene kan gøres attraktive 
og hvorledes stationen eller skiftet kan give andre værdifulde oplevelser og 
værdi i hverdagen.

EN VISION – 6 MÅLBILLEDER
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#3 AKTIVE OG BÆREDYGTIGE TRANSPORTVANER FOR BØRN OG UNGE
Børn og unge har godt af at få grundlagt sunde bevægelsesvaner i hverda-
gen f.eks. ved at gå og cykle. Samtidig har de glæde af friheden og selvstæn-
digheden ved at kunne bevæge sig rundt på egen hånd. Men det skal læres. 

Familier med børn og unge har ofte en del logistik, som skal gå op i en travl 
hverdag, og ofte bliver det løst med transport på bagsædet af en bil. Det bety-
der, at der tit er meget biltrafik omkring skoler, og det kan føles utrygt at sende 
sine børn på cykel i skole. Det er en ond spiral. Til ungdomsuddannelser er der 
længere afstande, og det betyder ofte lang tid i den kollektive trafik og at den 
største drøm er at få kørekort. Derfor er det værd at undersøge og understøtte 
mulighederne for alternativer til bilen. 

Visionen er at gøre det trygt, attraktivt og måske endda sjovt at komme i skole 
til fods, på cykel eller sammen i bil eller bus. Hvis arealerne frigives fra parker-
ings- og afsætningspladser, kan der i stedet gøres plads til mere skolegård, 
fredelige gå- og cykelstier, eller der kan skabes nye fællesskaber om at følges 
til og fra skole. Særligt blandt de unge, der er langt mere digitaliserede, kan 
living labs være en måde at afprøve nye digitale løsninger, der hjælper til at 
benytte mere delte og aktive transportformer.
Måske man derved kan frigøre forældrene fra transportopgaven, og fremme en 
stærk cykelkultur for børn og unge, der vil have positive effekter på mobilitets-
vaner langt ind i deres voksenliv.

#4 MOBILITET SOM ET FÆLLESSKAB I LANDSBYEN 
I mindre byer og landsbyer er det dyrt og ressourcekrævende at have en ve-
ludbygget kollektiv trafik. Samtidig er behovet for at komme rundt til indkøb, 
arbejde og uddannelse stort og afstandene lange. Derfor er bilejerskabet også 
støt stigende og med forholdsvis billige biler, er der flere og flere familier, der 
ejer tre biler. Elbiler, nye typer elcykler og hurtige speed pedelecs samt dele-
biler og samkørsel kan bidrage til at landsbyer bliver mere bæredygtige og 
attraktive at bo i. 

I landsbyer er der behov for at gentænke hele den kollektive og delte mobilitet. 
Ny teknologi og nye samarbejdsmodeller mellem det offentlige og private er 
oplagte muligheder at udforske gennem living labs.

Men hvordan fremmes grøn og aktiv transport i mindre bysamfund? I mindre 
byer og landsbyer er borgerne optaget af at bo et sted, der er levende og til-
gængeligt. Fællesskab og mødepladser er vigtige for alle, men især i spredte 
bysamfund, da den sociale infrastruktur er under pres. Living labs-tilgangen 
kan mobilisere og engagere borgere til at være med til at undersøge, hvordan 
alternativer til privatbilen kan blive levedygtige, og hvordan mobilitetsløsninger 
også kan styrke fællesskabet og gøre landsbyerne mere attraktive. De lokale 
fællesskaber kan være en nøgle til delemobilitet, kontorfællesskaber eller an-
dre lokalt forankrede løsninger.

EN VISION – 6 MÅLBILLEDER
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#5 GRØNNE OG AKTIVE PENDLERVANER
De fleste af os har under 10 km til arbejde, og alligevel vælger rigtig mange 
at køre i bil. På længere afstande vælger vi også bilen, og vi kører ofte alene. 
Det gør vi, fordi vi oplever det som bekvemt, og fordi det er blevet en vane. Vi 
pendler næsten alle ugens fem dage, morgen og aften. Ud over at det belaster 
klimaet, betyder det også trængsel både på vejnettet og i den kollektive trafik. 
Desuden hjælper den stillesiddende transport ikke på sundheden – hvor efter-
hånden halvdelen af os er overvægtige.

Visionen er at vores pendling bliver grønnere og sundere. Spørger man pendlere 
om hvad de ville ønske sig i forhold til deres transport, viser det sig at det er et 
ønske at kunne cykle til arbejde og man vil gerne have det lille nudge. Der er 
derfor masser af potentiale for at fremme de gode muligheder for at cykle, gå 
eller køre sammen til arbejdspladserne.

I et lokalt living lab kan kommunen samarbejde med virksomheder om at un-
derstøtte en grøn og aktiv transport mellem hjem og arbejde. Det tætte samar-
bejde kan bidrage til at kommunens planlægning giver mere værdi for arbejd-
spladser, og at der kommer flere passagerer i bussen, flere på cykelstien og en 
bedre udnyttelse af bilerne. Det kan også være nye tilbud, der testes af som for 
eksempel fleksible delecykler og løbehjul til og fra virksomheder.

#6 BEDRE BRUG AF VORES RESSOURCER
I gennemsnit sidder der kun 1,08 person i hver bil på en hverdag. Samtidigt 
kører en del busser og tog rundt med en masse tomme sæder. Det giver et 
kæmpe transportspild og er med til at skabe unødig trængsel, CO2-udledning 
og støj. Samtidig er der en stor personlig økonomisk fordel i at dele udgifterne 
til kørsel. Der er derfor god fornuft i at udnytte de biler og busser, der allerede 
kører på vejene langt bedre og minimere unødig transport af tomme sæder.

Hvis vi alle bliver bedre til at vælge kollektiv transport, når det giver mening 
samt køre sammen med naboer, kollegaer eller andre, der har brug for et lift, 
vil der kunne skabes bedre plads på vejene – og måske det endda kunne føre 
til nye bekendtskaber, styrke kollegasamarbejder eller føre en sjov omvej med 
sig? Vi kan også udnytte den eksisterende transport bedre ved at optimere 
logistiktransport og tænke vores behov sammen. For eksempel ved at få varer 
leveret i fællesskab til landsbyer eller skabe nye intelligente løsninger for plan-
lægning af varetransport.

I living labs kan borgere, myndigheder og mobilitetsudbydere gå sammen om 
at finde de gode veje til at gøre det attraktivt at fylde køretøjerne op og køre 
de korteste ruter – selvom det kan betyde en umiddelbar begrænsning af fri-
heden til at køre når og hvor, man vil. Det kan være den reserverede p-plads til 
samkørsel-biler, appen der hjælper med at finde en, der skal samme vej, eller 
en gode kop kaffe ved opsamlingshubbet, der er med til at give flere et skub i 
den rigtige retning.

EN VISION – 6 MÅLBILLEDER



8

Ét living lab kan ikke løse problemstillingen alene, men det kan afprøve og undersøge tiltag, 
og bane vejen for de løsninger, der underbygger en større vision. 

Som en del af ”100 Grønne Mobilitetslabs” bruges viden og erfaringer fra tidligere forsøg og 
eksperimenter, som er udviklet i ”Fremtidens Intelligente Mobilitet” og ”Mobilitet på Tværs” 
til at forbedre og underbygge den næste generation af living labs. Den samlende vision bru-
ges til rettesnor og en tværgående evaluering for at sikre, at erfaringer og viden fra Living 
Labs hele tiden viderebygges og integreres i den næste.

Målet med ”100 Grønne Mobilitetslabs” er at skabe en hel række lokale omstillingsindsat-
ser, som er prototyper eller billeder på, hvordan visionen om en aktiv og delt mobilitet kan 
se ud. Med 100 Mobilitetslabs-projektet deler vi visionen og metoden til at nå derhen. Men 
løsningerne kan være vidt forskellige afhængigt af den lokale geografi og borgernes behov 
og ønsker.

Ved at gå sammen om de lokale living labs og indsatser, kan vi bruge hinanden til sparring 
og erfaringsudveksling på tværs af byer, regioner og landegrænser. Det særligt interessante 
ved at samarbejde på tværs af Danmark og Sverige i Greater Copenhagen er, at man får 
mulighed for at blive inspireret af nye perspektiver og anderledes strukturer og kulturelle 
forskelle, hvilket gør det muligt at tænke innovativt. 

I fællesskab vil vi udvikle de metoder og værktøjer, der er nødvendige for at komme i dialog 
med borgere og brugere om at udvikle, teste ny mobilitet og om at evaluere og måle effekten 
af de tiltag, vi laver. Det fælles projekt og spredningen ud i geografien giver os en mulighed 
for at tale med samlet stemme, både når vi skal vise hvilken effekt, de lokale tiltag kan have, 
og når vi skal fortælle politikere, fagfolk og den brede offentlighed om visionen om en grøn 
og sund mobilitet og vejene til at nå dertil.

100 LIVING LABS

Eksempler på illustration af skolevej © JAJA Architects/Ålborg Kommune
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SKAL I VÆRE MED I 100 GRØNNE 
MOBILITETSLABS?

Synes du det lyder spændende, og skal I selv til at udvikle ny mobilitet sammen med borg-
erne, brugerne, virksomheder, landsbyer eller hvem der måtte være jeres målgruppe, så kan 
I være med i projektet 100 Grønne Mobilitetslabs.

Projektet er velegnet for danske og svenske kommuner, regioner, erhvervsområder, lands-
byer, trafikselskaber og andre transportudbydere samt universiteter.

Gate 21 og Innovation Skåne vil sammen med interesserede aktører søge om støtte til pro-
jektet hos Interreg ØKS. Interreg Øks giver 60% i tilskud og støtter for eksempel udvikling 
og test af lokale indsatser, fælles metoder og værktøjer, samt en fælles evalueringsbank. 
Forventet ansøgningsfrist er februar 2023. 

Kontakt: 
Anna Thormann Boesen, Programchef, Gate 21. Mobiltelefon: 0045 31451134. Mail: anna.
thormann@gate21.dk 

STØTTET AF:UDVIKLET AF:

Eksempler på illustration af fællesskab i forstaden © JAJA Architects


