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Fra foråret 2021 til foråret 2022 mødtes omkring 
25 danske og svenske mobilitetsplanlæggere i et 
masterclass-forløb i regi af projektet Mobilitet på 
Tværs (Interreg ØKS). Formålet var at forstå og 
forandre de dilemmaer, som er til hinder for mere 
bæredygtig praksis på mobilitetsområdet. På 
Masterclassen arbejdede deltagerne intensivt med 
vidensgenerering, vidensdeling og ideudvikling/
formidling, som grundpiller i jagten på nye typer af 
resultater på vejen mod grøn omstilling på feltet. 
Masterclass-forløbet faciliterede et tiltrængt 
fagligt fællesskab blandt mobilitetsplanlæggerne 
og skabte et refleksionsrum, som bidrog til 
udvikling af planlæggernes faglighed. Det stod 
klart, at planlæggerne arbejder med en række 
komplekse dilemmaer i deres daglige praksis. På 
tværs af deltagernes projekter, fremhævedes især 
parkeringsudfordringer, udviklingen af samkørsel 
og formidling/inddragelse, som særligt vanskelige 
dagsordener at rykke ved i øjeblikket. 

På baggrund af masterclass-forløbet anbefales det, 
at der i kommende projektorganiseringer arbejdes 
indgående med:
a) løbende vidensudvikling og gode eksempler på 
mobilitetsforsøg
b) mere viden på det politiske niveau  
c) udvikling af metoder til formidling og 
borgerinddragelse.

ABSTRACT
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Gennem de senere år er mobilitetsfeltet vokset frem på den politiske arena og 
er dermed også blevet en integreret del af den kommunale agenda. Trafik- og 
transportplanlægning diskuteres nu oftere i sammenhæng med mobilitet. Dette 
er blandt andet udtryk for en stigende forståelse af, at hverdagslivets rejser er 
andet og mere end ’blot’ rationelt begrundet bevægelse fra a til b. I forskningen 
har dette været udfoldet og diskuteret indgående siden mobilitetsparadigmets 
fremkomst omkring årtusindeskiftet (Urry 2000). Hverdagslivet består af en 
kompleks sammenvævning af - blandt andet - de strukturer, som vi indgår i 
i samfundet og af de praksisser, som vi har. Hvordan dette blandingsforhold 
er og hvilke øvrige forhold, der spiller ind på mobilitetsvalg, er vanskeligt at 
dechifrere konkret. Mobilitetsforskningen har i mange år påpeget, at vores 
mobilitetsmønstre, herunder særligt brug af konventionel privatbil, har 
utilsigtede konsekvenser for klima, sundhed, luftforurening, støj, byliv etc. Derfor 
arbejder de fleste kommuner i både Danmark og Sverige med at implementere 
alternativer til øget brug af privatbil.  

BAGGRUND

På baggrund af aktuel viden indenfor mobilitets- og 
hverdagslivsforskningen, har masterclassens deltagere over en 
periode på et år arbejdet med at forstå og forandre de dilemmaer, 
som indimellem hindrer mere bæredygtig praksis. Følgende 
forskningsspørgsmål har været afsæt for masterclass-forløbet:  

1. Hverdagslivets mobilitetsadfærd i teori og praksis.   
Hvordan kan vi forstå mobilitetsbehov i hverdagslivet?  

2. Planlægningskontekst og planlæggerroller: Begreber og metoder. 
Hvordan kan planlægningen spille en rolle i omstillingen fra 
konventionel bilbrug til mere multimodal adfærd?  

3. Tilgange til erfaringsopsamling – fra erfaring til fortælling. 
Hvordan kan viden om mobilitetsbehov og planlægningspraksis 
indgå i fremtidig borgerinddragelse, projektudvikling og 
skalering af resultater på mobilitetsområdet? 
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I Mobilitet på Tværs har formålet været at 
udvikle, afprøve, implementere og skalere grønne 
mobilitetsprojekter i Øresundsregionen (https://www.
gate21.dk/mobilitet-paa-tvaers/). I den forbindelse 
har et grundlæggende perspektiv været, at vi må 
forstå for at kunne forandre (blandt andet inspireret 
af mobility management-projektet Formel M, 2011-
2014). På mobilitetsområdet gælder dette især, hvis 
vi vil påvirke vaner og lægge skinner ud til ændret og 
mere bæredygtig adfærd blandt borgerne. De fleste 
mennesker har deres grunde til at transportere sig, som 
de gør og hvis aktører fra myndigheds-, virksomheds- og 
forskningsside ikke forstår borgernes mobilitetsbehov 
og bevæggrundene herfor, rammer adfærdsrettede 
tiltag ikke skiven. I en travl hverdag med multiple 
hensyn og gøremål, handler vi som borgere ikke altid 
rationelt og ’smartest’. For bedre at forstå dette, må 
feltets aktører både indsamle, udvikle og udveksle viden. 
Mobilitetsfeltet udvikler sig hele tiden og erfaringer fra 
forskellige projekter er nødvendige at indtænke, hvis vi 
vil nå nye og mere bæredygtige steder hen. Mobilitet på 
Tværs’ masterclass-forløb havde netop dette sigte. 

Deltagerne i masterclass-forløbet var praktikere i 
danske og svenske kommuner, konsulentvirksomheder og 
udbydere af kollektiv transport. Ved at deltage i de tre 
masterclasses, fik deltagerne: 

• Indblik i den løbende udvikling af viden på feltet 
(perspektiverende oplæg og artikler etc.)  

• Mulighed for fokuseret at arbejde med selvvalgte 
cases fra deres egen praksis 

• Løbende sparring fra en kontinuerlig gruppe 
kollegaer og interessenter  

• Udvikling af ideer til indsatser, formidling og 
evalueringer 

• Mulighed for opbygning af mobilitetsnetværk i 
projektets samarbejdsforum

• Mulighed for at påvirke hvilke temaer, de 
særligthavde behov for at diskutere på hver 
masterclass 
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Der afholdtes 3 masterclasses á 1 ½-2 dage, 
som fungerede som mini-laboratorier. Der blev 
arbejdet med vidensgenerering (formidling af 
teoretisk, empirisk viden på feltet - nationalt og 
internationalt), videndeling (løbende erfaringer 
og foreløbige resultater om parternes projekter) 
og ideudvikling til evaluering, udbredelse og 
formidling af projekternes kvalitative resultater. 

Alle tre masterclasses var bygget op omkring en 
vekselvirkning mellem oplæg, fremlæggelser og 
kreative øvelser.  

FORLØBETS INDHOLD

• Workshop 1 lå i projektets første fase 
(marts 2021) og fokuserede primært på 
vidensgenerering.  

• Workshop 2 lå midt i projektet 
(november 2021) og fokuserede 
primært på videndeling.  

• Workshop 3 lå i projektets sidste fase 
(april 2022) og fokuserede primært på 
ideudvikling/formidling.   
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• Hvad ér mobilitet egentlig og hvorfor er det et vanskeligt felt 
at regulere?  

• Hvilke dilemmaer forsøger mange mennesker at navigere i i 
hverdagslivet?   

• Hvilke teoretiske begreber kan hjælpe os med at forstå den 
kompleksitet, som mange oplever på dette felt?  

• Hvordan har COVID-19 – indtil videre – præget mobilitet i 
vores hverdagsliv?  

• Hvordan kan man arbejde med adfærdsændringer – hvilke 
sprækker kan identificeres?

MASTERCLASS 1: 

Hverdagslivets mobilitets– 
adfærd i teori og praksis
Hvordan kan vi forstå mobilitetsbehov i 
hverdagslivet?

Masterclassens temaer:  

• Mobilitet i hverdagslivet

• Nudging og adfærdsdesign

• Planlægning i pandemitider

• Evalueringskriterier

• Storytelling
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Masterclassens temaer:  
• Planlæggerroller i komplekse systemer

• Teoretiske perspektiver på rammer for 
mobilitetsplanlægning

• Erfaringer med inddragelse i 
mobilitetsprojekter

• Reflektionskort og feltdagbøger

MASTERCLASS 2: 

Planlægningskontekst og planlæg-
gerroller: Begreber og metoder
Hvordan kan planlægningen spille en rolle i 
omstillingen fra konventionel bilbrug til mere 
multimodal adfærd?

• Hvad er planlægningens rolle i omstillingen mod mere 
bæredygtighed?  

• Hvordan inddrager man borgerne mest konstruktivt i 
projekterne?  

• Hvordan kan forskellige målgrupper adresseres i projekterne? 
 

• Hvordan omsættes tidens hurra-ord på den politiske agenda 
til konkret handling?   

• Hvilke kvalitative evalueringskriterier kan indtænkes i 
projekterne, så der også kan opgøres resultater på de 
parametre, som ikke umiddelbart kan måles og vejes? 
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Masterclassens temaer: 
• At høste frugter fra mange grene 

– identificering af resultater fra 
projekterne

• Eksempler på kvalitative 
erfaringsopsamlinger

• Inddragelsesmetoder og 
erfaringsmapping

• Springbræthistorier – målgrupper og 
alternative fortællinger

MASTERCLASS 3: 

Tilgange til erfaringsopsamling 
– fra erfaring til fortælling
Hvordan kan viden om mobilitetsbehov 
og planlægningspraksis indgå i fremtidig 
borgerinddragelse, projektudvikling og skalering 
af resultater på mobilitetsområdet?

• Hvordan evaluerer vi projekterne på de mest relevante og 
læringsmættede parametre?  

• Hvordan kan vores (nye) viden komme borgerne til gode?  

• Hvilke nye indsigter kan projekterne informere den 
eksisterende viden på mobilitetsfeltet med?   

• Hvordan kan vi generalisere (dele af) de resultater, vi kan få 
øje på i projekterne? 
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De cirka 25 deltagere arbejdede løbende gennem forløbet 
med en række egne cases. De i alt 12 cases var knyttet til 
mobilitetsprojekter, som med forskelligt fokus, havde til 
formål at udbrede bæredygtige mobilitetsløsninger og 
motivere borgere til nye praksisser. Det var eksempelvis 
projekter rettet mod fremtidens trafikanter/unge, 
delemobilitet og living labs i landområder, first og last mile 
løsninger i et stationsområde, forsøg med lavere p-normer for 
biler, udbredelse af bæredygtige mobilitetsformer osv.

Projekterne havde alle det til fælles, at de udforskede hvordan 
planlæggerne kan arbejde med at påvirke borgernes rutiner 
og praksisser i hverdagslivet i en mere bæredygtig retning. 
I de fleste tilfælde ved at opstille alternativer til brug af 
konventionel privatbil. Tilrettelægningen af masterclass-
forløbet afspejlede derfor relationerne mellem hverdagsliv, 
planlægning og bæredygtighed.  
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De deltagende planlæggeres udfordringer er 
genkendelige for mange mobilitetsplanlæggere 
i kommuner, regioner og udbyder- og 
konsulentvirksomheder: Det kan med projekter, 
der er rettet mod ændringer i borgernes 
adfærd, være svært at fremvise markante CO2-
reduktioner, fald i antal kørte ture, faldende 
bilejerskab e.l. Det er ofte vanskeligt på 
baggrund af kortere projektperioder at fremvise 
store, varige adfærdsforandringer særligt på 
mobilitetsområdet. Ændret adfærd kan som 
regel ikke opnås ved enkeltstående indsatser, men 
sker oftest som resultat af ’mange bække små’ 
(Hartmann-Petersen & Bennetsen 2019). 

På masterclassen arbejdede planlæggerne derfor 
med at samle op på caseprojekterne på andre 
parametre end udelukkende de kvantitativt 
målbare. De kvantificerbare resultater skal 
suppleres af kvalitativt informerede fortællinger, 
som indkredser de dilemmaer og åbninger, 
som projekterne kaster af sig, og som kan 
kvalificere arbejdet med adfærdsændringer på 
mobilitetsområdet fremover. 

På tværs af de cases, som blev bearbejdet 
igennem masterclass-forløbet, tegnede sig en 
række konkrete udfordringer, som indrammer de 
dilemmaer, som planlæggerne står med i arbejdet 
med bæredygtig mobilitet.  
 

Her skal blot fremhæves nogle eksempler: 
• Bilparkering
• Samkørsel
• Formidling/facilitering i forbindelse med 

inddragelse

SÆRLIGE UDFORDRINGER PÅ  
MOBILITETSFELTET I PRAKSIS
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BILPARKERING  
 
Parkering er en akilleshæl i byplanlægningen både i byer og i mindre urbane 
områder. På den ene side er p-pladser (stadig) vigtige for virksomheders 
lokalisering og boligområders placering og attraktivitet. Mulighederne 
for at tiltrække beboere, kunder, arbejdskraft osv., knyttes tæt til antallet 
af parkeringspladser og adgangen til dem. Parkeringsmuligheder har 
dermed en direkte indflydelse på boligpriser, erhvervslejepriser osv. På den 
anden side er p-pladser dyre at etablere og opretholde og de optager ofte 
værdifuld plads i områder, hvor bylivsforbedrende tiltag i stedet kunne 
have været mulige. Reduktion af p-pladser er et af de tiltag, som mange 
af planlæggerne vurderer kan få borgerne til at søge mod andre og mere 
bæredygtige mobilitetsformer end privatbilen. Men da det netop rummer et 
dilemma mellem vækst på den ene side og ’liveability’ på den anden, er det 
svært ved at få vedtaget projekter fra politisk hold, som tager mærkbare 
livtag med parkeringsmulighederne. Flere af planlæggerne nævnte, hvordan 
parkering af mange politikere betragtes som en hellig ko i det politiske 
arbejde. De oplever, at der er en forventning hos borgene om at parkering 
’tæt på’ er et ufravigeligt privilegium og en frygt hos politikerne for at 
gå for tæt på borgernes individuelle hverdagslivspræferencer. Konkret 
arbejder planlæggerne blandt andet med at udvikle virksomme måder at 
dobbeltudnytte p-pladser, med at reducere p-normer i kommuneplaner osv. 

Parkeringsdilemmaet blev diskuteret både teoretisk og i forbindelse med 
nudging og storytelling. En gruppe af planlæggerne formulerede i den 
anledning korte, centrale budskaber i form af postkort, på vegne af deres 
projekt: 

”Politikerne har vedtaget de 
ambitiøse visioner, men de ryster 

på hånden, når borgerne bliver 
vrede”  

– Deltager på Masterclass.
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SAMKØRSEL
 
Samkørsel som greb i mobilitetsplanlægningen diskuteres indgående både i 
forskningen og i praksis disse år. Rigtig mange bilture, særligt i myldretiden, 
er kendetegnet ved kun at transportere én person. Planlægningsdilemmaet 
ligger i dette tilfælde mellem borgernes oplevelse af frihed i hverdagslivet 
og planlægningens forståelse af ledig kapacitet i privatbilerne. På den ene 
side viser forskning stadig, at de daglige pendlingsture i privatbilen er en 
af hverdagslivets få mellemrum, som fastholdes og værdsættes af mange 
pendlere. Mange har svært ved at forestille sig at disse ture skulle indrettes 
efter eller afhænge af andre. Det er dyrebar tid, som bruges forskelligt, 
men som er indlejret stabilt i hverdagslivets rutiner (se fx Freudendal-
Pedersen 2007). På den anden side ville mere samkørsel betyde bedre 
kapacitetsudnyttelse i biler og på vejstrækninger, og være til gavn for både 
samfundsøkonomi og klima. 

Planlæggerne på masterclassen arbejdede på forskellig måde med denne 
planlægningsudfordring i deres lokale kontekster. Flere steder diskuterer 
man etablering af mobilitetshubs med mulighed for samkørselsopsamling, 
ligesom samkørselsskiltning er udviklet. Men dilemmaet mellem respekten 
for den private sfære og det offentliges behov for nye løsninger, er 
vanskeligt at navigere i for de fleste af planlæggerne på masterclassen. 
Som en af planlæggerne sagde: ’Jeg har arbejdet med transport- og 
mobilitetsplanlægning i mange år – men jeg har aldrig arbejdet med så 
svært et tiltag som øget samkørsel’. 

På masterclassen diskuteredes hvor grænsen går for, hvad planlæggerne 
kan blande sig i og hvordan det kan indgå i kommunikationen af 
samkørselsprojekter, at borgerne ikke kun afgiver noget (fx deres personlige 
frihed), men også får noget igen (arbejdstid fra passagersædet, social 
kontakt, mindre trængsel, færre udgifter osv.).    

”Jeg har arbejdet med transport- 
og mobilitetsplanlægning i 

mange år – men jeg har aldrig 
arbejdet med så svært et tiltag 

som øget samkørsel”  
– Deltager på Masterclass
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FACILITERING I FORBINDELSE MED INDDRAGELSE 
 
Balancen mellem pisk og gulerod er hårfin. I omstillingen fra konventionel 
bilbrug til grønnere mobilitetsformer bliver det kontinuerligt diskuteret 
både i forskningen og i praksis, hvor meget og hvordan borgerne motiveres/
presses til at afprøve nye mobilitetsløsninger. Der findes ikke enkle svar 
på dette. I masterclass-forløbet udtrykte de fleste mobilitetsplanlæggere, 
at de hele tiden afsøger og afprøver denne balance. Kommunikation og 
formidling er en stor del af planlæggernes daglige arbejde. 

Mobilitetsdagsordenen skal italesættes internt i de relevante organisationer 
og indarbejdes som perspektiv i de etablerede arbejdsgange, fx i forbindelse 
med byudvikling og klimaindsatser. Herudover ligger der en stor opgave i at 
formidle mobilitetsprojekter eksternt til borgerne. 

Planlæggerne har sjældent kommunikation som deres kernefaglighed, men 
arbejder alligevel indgående med at række ud til borgerne og involvere dem 
i fx byrumsløsninger eller udformning af projektdesign, så sandsynligheden 
for at de taler ind i borgernes hverdagslivsrutiner stiger. Det er en kompleks 
opgave. Derfor efterspørges viden om hvordan borgerinddragelse 
kan ske på nye, virksomme måder og hvordan budskaber om grønne 
mobilitetsløsninger kan nå bredere ud med god effekt. 
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På tværs af de diskussioner, som har været mellem deltagere 
på de tre masterclasses, skal her fremhæves dagsordener, 
som det anbefales at arbejde videre med i de kommende år, 
hvis den grønne mobilitetsomstilling skal vinde videre indpas:

KONKLUSION: FREMTIDIGE  
INDSATSOMRÅDER

• Mere viden – flere gode eksempler

• Bedre viden på det politiske niveau

• Kommunikations- og metodeudvikling
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MERE VIDEN – FLERE GODE EKSEMPLER 
 
Deltagerne på masterclassen gav udtryk for at de mangler faglige 
fællesskaber, hvor nye ideer og tiltag kan udvikles. Masterclassen udgjorde 
sådan ét. Masterclassen var en form for efteruddannelse med flere formål: 
Dels blev deltagerne mindet om teoretiske sammenhænge, som de måske 
allerede kender, men som ofte fortoner sig, når hverdagen buldrer afsted. 
Dels blev de præsenteret for nyeste forskningsmæssige viden. 

Herudover brugte deltagerne hinanden til at få ideer og samle gode 
erfaringer, men også til at lære af de uforudsigeligheder og mislykkede 
tiltag, som de fleste planforløb oftest også rummer. De betragtede 
masterclass-forløbet som et tiltrængt refleksionsrum, hvor de kunne 
tænke deres praksis igennem og afsøge nye hjørner i den. Fagligheden 
som mobilitetsplanlægger, er stadig under opbygning. Placeringen og 
prioriteringen af mobilitetsindsatser er meget forskellig i de kommunale 
organisationer, så mange af mobilitetsplanlæggerne sidder alene 
med udviklingen og gennemførelsen af projekter og indsatser uden en 
velafprøvet organisatorisk opkobling. Så meget desto mere udtrykker 
de ønske om at udvikle flere faglige fællesskaber og deltage i fora for 
faglig sparring i fremtiden. De vil lære af hinandens succeser og mindre 
succesfulde tiltag og dermed samarbejde på tværs.  

Det anbefales, at der også i fremtidige projektorganiseringer indtænkes 
vidensudviklingsforløb, som både på tværs af mobilitetsprojekter og 
på det individuelle niveau, kan kvalificere mobilitetsprojekterne – både i 
ide-,  gennemførelses- og evalueringsfaser. Endvidere er det vigtigt, at 
afprøvninger er i fokus, så ny praksisviden kan se dagens lys.   
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BEDRE VIDEN PÅ DET POLITISKE NIVEAU 
 
Ligesom at planlæggerne har behov for at udvide og opdatere deres 
viden om sammenhængene mellem mobilitet og hverdagsliv, vurderes 
der også at være behov for at det politiske niveau, klædes bedre på for at 
kunne træffe modige beslutninger, som for alvor kan skubbe den grønne 
mobilitetsdagsorden i en markant, ny retning. Der hersker en vis form 
for berøringsangst overfor at træffe potentielt upopulære beslutninger, 
som griber uhensigtsmæssigt ind i borgernes private prioriteringer i deres 
hverdagsliv. I forhold til erhvervsliv og byudvikling er mobilitet desuden 
for mange politikere knyttet til en vækstdagsorden, som er vanskelig at 
omgøre. Der mangler viden om, hvordan de selvfølgeligheder, som definerer 
mobilitetspolitikken, udfordres og diskuteres.  

Det anbefales, at der udvikles et vidensudviklingsformat, som politikere med 
mobilitetsfeltet som ressortområde, kan følge. Dermed ville der skabes rum 
for nye typer af politiske beslutninger og evt. identificeres åbninger til at 
integrere mobilitetsdagsordenen i den strategiske planlægning, som mange 
kommuner – også på lederniveau – arbejder systematisk med i disse år.  

KOMMUNIKATIONS- OG METODEUDVIKLING 
 
Som nævnt ovenfor vurderes det, at der skal arbejdes intensivt med at 
udvikle, hvordan der arbejdes med kommunikation af mobilitetsprojekter og 
-budskaber i fremtiden. Deltagerne på masterclassen benytter en bred vifte 
af velkendte metoder, når de skal i kontakt med borgerne. Denne palette 
skal udvides, hvis der skal ske mærkbare forandringer på feltet. Desuden 
skal nye metoder udvikles, hvis borgerne skal involveres mere indgående i 
projekternes gennemførelse. Planlæggerne er dygtige til at arbejde med 
fortællinger til udbredelse af deres budskaber, men vil gerne være bedre til 
at udlede og spidsformulere de målrettede budskaber, som fortællingerne 
producerer.  

Det anbefales, at fremtidige projektorganiseringer indeholder 
et metodeudviklingsforløb, der styrker viden og praksis omkring 
borgerinddragelse. Inddragelse af borgere og deltagelse i mobilitetsforsøg 
er helt afgørende for at der kan opnås ny viden og nye typer af resultater, 
som kan udvikle mobilitetsfeltet i fremtiden.   
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