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1. Resumé 
Ny Mobilitet er et pilotprojekt udviklet til at teste alternative transportformer på 100 beboere i to 

områder omkring hhv. Henrik Ibsens Vej på Frederiksberg og Krusågade i København. Til det formål blev 

der sammensat en mobilitetspakke med tilbud til delebiler, bybiler, lejebiler og bycykler, som alle 

beboere kunne afprøve fra 1. april til 30. juni 2017. Mobilitetspakkens formål var at give beboere et 

alternativ til privatbilen.  

Projektets mål var, at 20 beboere skulle opmagasinere deres bil. De bilejere, der opmagasinerede deres 

bil blev tilbudt et Rejsekort med 2520 kr. og 2 x 500 kr. gavekort på biludlejning gennem GoMore. I de to 

gader blev der etableret en mobilitetshub med delebiler og bycykler, og etableret nye byrumsløsninger i 

form af miniparker i dialog med beboerne. 

I mange gader i København og på Frederiksberg er belægningsgraden på offentlige parkeringspladser 

over 100 %. En droneundersøgelse foretaget af COWI i januar 2017 viser desuden, at ca. hver fjerde bil 

på Vester- og Østerbro, holder stille alle hverdage og kan derfor kategoriseres som weekend- eller 

feriebiler.  

Projektet havde i alt 162 deltagere – herunder 7 med opmagasinering. Deltagerne var yngre, havde flere 

børn og en højere indkomst end gennemsnittet. De fleste af bilejerne var fritidsbilister, der ikke brugte 

bilen til pendling.  

Resultater fra mobilitetspakken 

Efter forsøget mente 36,8 % af deltagerne, at mobilitetspakken kunne dække deres transportbehov (20 

% af bilejerne) og 55,2 %, at den kunne dække det med nogle forbedringer.  

Projektet har reduceret interessen for at købe en privatbil hos 51,6 % af ikke-bilejerne og 12,5 % 

erklærede at projektet har reduceret deres interesse ”meget”. 

For mange deltagere var det dog svært at gennemskue, hvordan de kunne bruge mobilitetspakken, og 

hvor meget det ville koste. Deltagerne syntes, det var for komplekst at tilmelde sig og bruge de ni 

transporttjenester.  

Hvis mobilitetspakken var samlet i én konto med én app, svarede 55,7 % af deltagerne, at det kunne 

erstatte behovet for at eje en privatbil, derudover svarede 67 % af deltagerne, at de ville bruge den.  

Resultater fra byrumsforsøgene 

Projektet belyste ligeledes muligheder for at frigøre parkeringspladser og afhjælpe 

parkeringsproblemerne og samtidig omdanne nogle af pladserne til grønne områder, opholdssteder for 

børn og ældre, cykelparkering samt cafeterrasser. 

 72,4 % af respondenterne i forundersøgelsen (19,2 % af beboerne) syntes, at det er en ”god” eller ”meget 

god” idé, at kommunen arbejdede på at omdanne parkeringspladser til rekreative områder. Den største 

motivation for at deltage i projektet var ”udsigt til bedre byrum” (24,6 %), efterfulgt af rabatterne (20,3 

%). I den forbindelse var grønne arealer den mest efterspurgte type omdannelse med 36,3 %.  

Efter projektet er 74 % af deltagerne stadig enige i, at kommunen skal fortsætte med at omdanne 

parkeringspladser til rekreative områder.  

Læring og anbefalinger 
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Projektet har vist, at det er en stor udfordring, at få folk til at slippe deres private biler, selv med et stort 

økonomisk incitament og for en kort periode på 3 måneder. Til gengæld viser resultaterne også, at der 

er et, om end meget stort potentiale for at arbejde med at undgå, at ikke-bilejere køber bil. 

På baggrund af deltagernes feedback anbefaler projektet, at testperioden ved fremtidige forsøg med 

delemobilitet udvides til en længere periode (>6 md.) og benytter et område på min. 3000 indbyggere. 

Det anbefales yderligere, at der arbejdes på at fjernparkere weekendbiler i et område med lav 

belægningsgrad frem for at opmagasinere bilen helt, så flere bilejere kommer med i forsøget.  

For at forhøje det antal beboere som vil teste tjenesterne, bør mobilitetspakke indeholde gratis 

minutter/kilometer frem for rabat på abonnementer.  

Takket være beboernes feedback og et godt samarbejde med 10 mobilitetsudbydere omkring en fælles 

mobilitetspakke har projektet gjort mange vigtige erfaringer, der kan hjælpe med at forbedre indsatsen 

og bane vej for en succesfuld opskalering i andre kvarterer og byer.  
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2. Indledning 

Indeværende rapport er en evaluering af Ny Mobilitets pilotprojekt, der blev gennemført i perioden april 

til juni 2017. Formålet med evalueringen har været at: 

• Måle effekten af projektindsatsen 

• Opsamle erfaringer til en eventuel anden fase af projektet og til erfaringsudbredelse til andre 

kommuner og regioner. 

2.1 Projektbeskrivelse 

Ny Mobilitet er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Frederiksberg 

Kommune og BMW Group. Ny Mobilitet adresserer nye delevenlige transportformers potentiale for at 

reducere byboeres behov for egen bil (og dermed parkering), og har fokus på de ændringer, der kan 

gennemføres i byrummet, hvis parkeringspladser omlægges i forbindelse med projektet. 

Fra april til og med juni 2017 gennemførtes et mindre pilotprojekt med henblik på at få erfaringer, der 

kunne belyse muligheder og barrierer for implementering af bæredygtig delemobilitet i bymiljøer.  

I pilotprojektet har beboerne fra to udvalgte områder i Københavns Kommune og Frederiksberg 

Kommune haft mulighed for at teste en række alternative transportformer med rabat – herunder 

delebiler, bybiler, lejebiler, bycykler og offentlig transport. Derudover har bilejere haft mulighed for at 

opnå yderligere rabatter ved midlertidig opmagasinering af deres bil. 

Udvalgte parkeringspladser på én gade fra hvert område – Krusågade og Henrik Ibsens Vej – har været 

omdannet dels til pladser for delebiler, elbiler (til bybiler) og bycykler for at øge tilgængeligheden og dels 

til miniparker med træer, bænke og plantebede for at illustrere det rekreative potentiale. 

2.1.1 Formål 

Pilotprojektets formål var at udvikle og teste et mobilitetstilbud med nye transportformer, der kan hjælpe 

borgere i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune med at bruge alternativer til bilen og at 

demonstrere nye byrumsløsninger som alternativ til parkeringspladser. 

2.1.2 Målsætning 

Der blev opstillet nogle enkelte målsætninger for testen af mobilitetstilbuddet. Dette gjordes for at skabe 

nogle kvantitative pejlemærker mere end egentlige succeskriterier. Målsætningerne var: 

• At 10 % af projektområdernes beboere deltager i projektet. 

• At 20 bilejere opmagasinerer deres biler i løbet af projektperioden. 

2.2 Baggrund 

På trods af at bilejerskabet i hovedstaden er relativt lavt, sammenlignet med resten af landet, så oplever 

flere borgere på Frederiksberg og i København, at det er besværligt at eje en bil, ikke mindst fordi det er 

svært at finde en ledig parkeringsplads på grund af den høje parkeringsbelægning (jf. 

parkeringsredegørelsen). En nyere undersøgelse, foretaget af COWI for Københavns Kommune, viser 
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med en droneoverflyvning at op til 25 % af bilerne på Østerbro og Vesterbro står stille mandag til fredag1. 

Samme undersøgelse peger også på at mange borgere er positivt indstillede overfor brugen af delebiler. 

Der er i de senere år kommet flere nye alternativer til privat bilejerskab i form af delebiler, bybiler, 

bycykler og forskellige lejebilsordninger. Delebilerne er blevet spået et stort potentiale2 og flere 

undersøgelser peger på at én delebil kan erstatte 5-10 privatejede biler3. De nye transporttilbud er med 

til at underbygge deleøkonomiens bevægelse fra ejerskab til køb af serviceydelser efter behov. 

Derudover arbejder mange byer og IT-firmaer på at understøtte denne udvikling med Mobility as a 

Service løsninger. Potentialet er stort, men den store omstilling lader vente på sig, blandt andet fordi den 

privatejede bil skaber en tryghed som er svær at konkurrerer med. 

Ny Mobilitet har hentet inspiration fra et lignende projekt i Berlin, kaldet ”Neue Mobilität Berlin”. Læs om 

projektet på http://neue-mobilitaet.berlin/ 

2.3 Offentlig-privat samarbejde 

Ny Mobilitet er et offentligt-privat projekt, der er skabt i samarbejde mellem tre offentlige myndigheder, 

én bilproducent og 10 transportleverandører. Projektpartnerne er Region Hovedstaden, Frederiksberg 

Kommune, Københavns Kommune og BMW Group. Transport-leverandørerne er Bycyklen, DriveNow, 

Europcar, GoMore, GreenMobility, Hertz Delebilen, Letsgo, Metroselskabet, Movia og Sixt. Øvrige 

samarbejdspartnere er E.ON og Vesterbro lokaludvalg.  

2.4 Projektområder 

Projektet er gennemført i to områder i Københavns og Frederiksberg Kommune. Alle beboere i 

områderne har haft mulighed for at deltage. Områderne omfattede oprindeligt gaderne Krusågade og 

Henrik Ibsens Vej, men omkring halvvejs i projektforløbet blev de omkringliggende gader inddraget i 

projektet. Valget af de to gader/områder blev taget administrativt ud fra en række relevante parametre, 

                                                   
1 Hvordan bruges p-pladserne i København (COWI, januar 2017) 
2 Mobility of the Future (McKinsey & Company, 2012) 
3 Deleøkonomi i transport: udvikling, trends og potentiale (Haustein & Sick Nielsen, DTU Transport, maj 2015) 

København Frederiksberg 

http://neue-mobilitaet.berlin/
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særligt i forhold til parkering og delebilpladser, samt i dialog med lokaludvalg og 

områdefornyelsesprojekter.  

• Området i København inkluderer Krusågade, Sommerstedsgade, Godsbanegade, Esbern Snares 

Gade og Dybbølsgade mellem Sønder Boulevard og Ingerslevsgade (se kort). 

• Området på Frederiksberg inkluderer Henrik Ibsens Vej, Platanvej og Kochsvej, samt 

Frederiksberg Alle og Vesterbrogade som ligger mellem Kochsvej og Platanvej (se kort). 

2.5 Mobilitetstilbuddet 

Beboerne i projektets områder er alle blevet tilbudt at deltage i projektet med mulighed for at teste nye 

transportformer som alternativ til privat bilejerskab. Projektets deltagere har alle modtaget en 

mobilitetspakke med kredit og rabatter til test af bycykler, delebiler, bybiler og lejebiler. Dertil har 

deltagere med bil haft mulighed for at opmagasinere deres bil i et offentligt parkeringshus mod 

yderligere kredit til offentlig transport og delebiler. Bilejerskab var kun en forudsætning for deltagelse 

med opmagasinering af bil. 

Den samlede mobilitetspakke bestod af følgende transportleverandører og rabatter: 

2.5.1 Mobilitetspakken 

Koncept Leverandør Rabat/kredit 

Bycykler Bycyklen Dobbelt så mange minutter på et abonnement (300 min/md - normalt 140 min.). 

Bybiler 
DriveNow 90 gratis minutter (30 gratis min/md) 

Green Mobility 60 gratis minutter 

Delebiler m. 
fast p-plads 

LetsGo 
56 % rabat på almindelig kontingent eller 20 % rabat på et kontingent+. Den 1. 
måned gratis samt 100 kr. i kredit til kontingent eller bilforbrug. 

Hertz 
Delebilen 

60 % rabat på small og 50 % rabat på large abonnement + den første måned er 
gratis. 

Delebiler 
peer-to-peer 

GoMore Én rabatkupon på 100 kr. til billeje. 

Lejebiler 
Europcar Fordelagtige priser på biludlejning (Fra 345 kr./dag, 2250 kr./7 dage). 

Sixt Op til 15 % rabat på biludlejning. 

 

2.5.2 Opmagasinering af bil 

I tillæg til mobilitetspakken blev deltagerne tilbudt følgende som kompensation for opmagasinering af 

deres bil: 

Type Leverandør Rabat/kredit 

Offentlig transport Movia + Metroselskabet Et Rejsekort Flex med 2520 kr. 

Delebiler peer-to-peer GoMore 2 x 500 kr. gavekort til billeje 

Betingelsen var at den privatejede bil skulle parkeres i et anvist offentligt parkeringsanlæg i hele 

testperioden fra 1. april til 30. juni. På Frederiksberg var det i parkeringskælderen under Frederiksberg 

Gymnasium, og i København var det parkeringshuset ved Bispebjerg Hospital. 
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2.6 Omdannelse af parkeringspladser 

Som en del af projektet blev en række parkeringspladser på Krusågade og Henrik Ibsens Vej omdannet i 

testperioden. På Frederiksberg afhang omdannelsen af antal opmagasinerede biler, hvor den i 

København var mindre afgørende. Parkeringspladserne blev dels omdannet til pladser til delebiler, 

bybiler (elbilpladser) og bycykler fra mobilitetspakken for at forbedre tilgængeligheden til disse, dels til 

miniparker for at illustrere parkeringspladsernes rekreative potentiale.  

 Delebilpladser Elbilpladser* Bycykelpladser Minipark I alt 

Krusågade 4 4 1 10 19 

Henrik Ibsens Vej 2 0** 1 3 6 

*Elbilpladser til bybiler 

**På Henrik Ibsens Vej var der i forvejen tre ladestandere med 6 ladepladser, hvoraf 2 var skiltet til elbiler 

2.7 Tidsplan 

Første fase i projektet var en forundersøgelse, der fungerede som beslutningsgrundlag for 

kommunernes politikere, som skulle tage stilling til gennemførsel af projektet. Københavns Kommune 

valgte dog først at gennemføre forundersøgelsen efter at politikerne havde besluttet at gennemføre 

projektet, sammen med rekrutteringen. 

Krusågade Før Krusågade efter 

Henrik Ibsens Vej før Henrik Ibsens Vej efter 
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Anden fase bestod i at færdigudvikle mobilitetstilbuddet i samarbejde med transportleverandørerne, 

forberede borgerne og områderne på testperioden, samt at tilmelde beboerne til projektet. Kort efter 

blev parkeringspladserne omdannet til delemobilitetsløsninger og miniparker, og beboerne blev inviteret 

til lanceringen af projektet. 

Tredje fase var forsøgsperioden. Den blev skudt i gang med lanceringsevents i begge gader d. 1. april. 

Her blev projektet indviet af politiske repræsentanter, og dialogen fortsatte med beboerne, der havde 

mulighed for at tilmelde sig mobilitetspakken og give input til de nye byrum. Miniparkerne blev etableret 

over flere ”byggedage”, hvor dialogen med beboerne forsatte. Undervejs i projektet blev deltagerne holdt 

underrettet af nyhedsbreve på e-mail, der blandt andet opfordrede til at oprette sig hos 

transportleverandørerne og gøre brug af mobilitetspakkens rabatter. Projektet blev officielt afsluttet 

med nedtagning af miniparkerne omkring 1. juli. 

Indsamlingen af feedback fra beboerne kørte sideløbende med de øvrige aktiviteter. Deltagerne modtog 

baselinespørgeskemaet ved deres tilmelding til projektet og opfølgningsspørgeskemaet i slutningen af 

juni. I juni blev bilejere interviewet om deres deltagelse og deres bilejerskab, og til sidst blev projektet 

evalueret med denne evalueringsrapport som resultat. 

Aktivitet Tidsplan 

1. Forundersøgelse og politisk afklaring Januar – februar 2017 

Udarbejdelse af forundersøgelse og informationsmateriale 3. februar 

Politisk behandling i Københavns Kommune 27. februar 

Invitation til forundersøgelse via e-Boks Mellem 13. februar og 15. marts 

Dør-til-dør opfølgning Mellem 22. februar og 13. marts 

Politisk behandling i Frederiksberg Kommune 13. marts 

2. Forberedelse af mobilitetstilbud og byrum  Februar – marts 2017 

Udvikling af mobilitetspakken Februar – 22. marts  

Start på tilmelding Fra 23. marts 

Opmagasinering af biler Fra slut marts 

Omdannelse af parkeringspladser til miniparker og delemobilitet Slut marts 

Infostandere på gaderne Slut marts 

3. Testperiode April – juni 2017 

Lanceringsevents på Krusågade og Henrik Ibsens Vej 1. april 

Byggeaftener af miniparkerne med involvering af beboere 5. – 20. april 

4. Evaluering Marts – august 2017 

Baseline spørgeskema Fra tilmeldingstidspunkt 

Opfølgningsspørgeskema Slut juni 

Kvalitative interviews Slut juni – start juli 

Evalueringsrapport Start august 

3. Forundersøgelsen 

For at undersøge grundlaget for gennemførsel af projektet blev det besluttet at gennemføre en 

forundersøgelse. Forundersøgelsen fungerede samtidig som første indsats i rekrutteringen af deltagere, 
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hvorfor alle blev spurgt til ønsket om at teste mobilitetspakken, og bilejere blev spurgt specifikt til ønsket 

om opmagasinering af bil.  

Forundersøgelsen bestod af et brev med info om projektet og et spørgeskema. Brevet blev sendt via e-

boks til samtlige 1044 beboere i Krusågade og Henrik Ibsens Vej med opfordring til online besvarelse af 

forundersøgelsens spørgeskema. Brevet blev suppleret med omdelte flyers til samtlige opgange og 

postkasser i de to gader. For at højne svarprocenten blev de digitale invitationer fulgt op af korte dør-til-

dør interviews gennemført af et eksternt analysebureau. 

• Forundersøgelsen på Frederiksberg varede fra den 14/02/2017 til den 25/02/2017.  

• Forundersøgelsen i København varede fra den 03/03/2017 til den 12/03/2017 

3.1 Interesse for mobilitetspakken 

Spørgsmål: Kommunen vil, som en test, gerne tilbyde en mobilitetspakke til alle borgere på din vej, for at finde 

ud af, hvad I synes om den type service. Vil du være interesseret i at afprøve det tilbud i 3 måneder? 
 

Frederiksberg København Total 

Svar Antal % Antal % Antal % 
Ja 68 59,6 % 54 69 % 122 64,4 % 

Nej 46 40,4 % 24 31 % 70 35,6 % 

Total 114 
 

78 
 

192 
 

3.2 Bilejerskab 

Spørgsmål: Har du en bil? 
 

Frederiksberg København Total 

Svar Antal % Antal % Antal % 
Ja 49 43,0% 24 30,8% 73 36,9% 

Nej 65 57,0% 54 69,2% 119 63,1% 

3.3 Opmagasinering af bil 

18 bilejere svarende til 24,7 % af de bilejere som har svaret, var interesseret i at opmagasinere bilen. 

Spørgsmål: Hvis kommunen indsætter 2.500 kr. på et rejsekort til dig, vil du så være interesseret i at parkere 

din bil på en sikker overdækket parkeringsplads under forløbet? (ikke bindende tilsagn) 

 
Frederiksberg København Total 

Svar Antal % Antal % Antal % 
Ja 12 24,5% 6 25,0% 18 24,7% 

Nej 37 75,5% 18 75,0% 55 75,3% 

Total 49 
 

24 
 

73 
 

3.4 Frigivne parkeringspladser 

Spørgsmål: Synes du, at det er en god eller dårlig idé hvis frigivne parkeringspladser, midlertidigt konverteres 

til hyggehjørne med bænke og plantekasser, en lille café terrasse, en cykelparkering el. lign.? 
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3.5 Lokale byrum 

Spørgsmål: Hvis du selv kunne vælge, hvad ville du så ønske dig mere af i dit nærområde? 

 

3.6 Opsummering 

Ud af 1044 borgere svarede 192 (18,4%) på forundersøgelsen, af dem var 73 (36,9%) bilejere. Ud af de 

192 svarede 122 at de var interesserede i at afprøve mobilitetspakken og 18 af de 73 bilejere var 

interesserede i at opmagasinere deres bil. De fleste adspurgte syntes, at det var en god eller meget god 

idé at omdanne de frigivne parkeringspladser til rekreative områder (74,4%). I begge gader var der en 

stor efterspørgsel på grønne arealer. I København kom grønne arealer på en delt 1. plads med 

cykelparkering, og på Frederiksberg var grønne arealer det mest efterspurgte efterfulgt af 

opholdsarealer til børn og voksne. 

4. Mobilitetspakken 

4.1 Udvikling af mobilitetspakken 

Målet var at gøre mobilitetstilbuddet så attraktivt som muligt for målgruppen, blandt andet ved at gøre 

mobilitetspakken gratis eller ved at give stor rabat. Det blev også overvejet at kompensere bilejere 

økonomisk for alle deres faste biludgifter mod opmagasinering af deres bil. Men da projektet havde en 

begrænset økonomi måtte der tænkes i alternative løsninger. 
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Det blev derfor besluttet at udvikle en mobilitetspakke med rabatter til nye transportformer, der 

enkeltvis eller i kombination kan tilbyde et alternativ til privatejet bil. Formodningen var, at de færreste 

borgere hverken har forholdt sig til eller prøvet en eller flere af de nye transportformer og det skulle 

mobilitetspakken ændre på. 

Et offentligt projekt kan ikke vælge enkelte private leverandører uden at gennemføre tidskrævende 

udbudsprocesser. Derfor blev alle relevante transportleverandører tilbudt at få deres produkter med. 

De blev opfordret til at give rabatter, der skulle gøre mobilitetspakken attraktiv for beboerne, men som 

de var villige til at replicere i en opskalering med langt flere beboere. Dette resulterede i en 

mobilitetspakke med både delebiler, bybiler, lejebiler og nabobiler, som tilsammen kunne dække korte, 

lange og akutte turer ind og ud af byen.  

4.2 Rekrutteringen 

4.2.1 Kommunikation 

4.2.1.1 Invitation i e-Boks 

Kommunerne valgte at invitere gadernes beboere til forundersøgelsen igennem e-Boks. E-Boks er en 

god og direkte mulighed for kommunerne at kommunikere med deres borgere, men den har samtidig 

et bestemt format og nogle begrænsninger, der gør at invitationen blev udformet som et brev. Hver af 

de to kommuner sendte deres egne versioner af brevet (tekst og brevpapir) som invitation til 

forundersøgelsen. Brevet informerede beboerne om det kommende projekt på deres gade og gav dem 

muligheden for at tilkendegive deres interesse gennem forundersøgelsens spørgeskema. Brevet 

indeholdt et link til forundersøgelsen og links til projektets folder (begge kommuner) og hjemmeside (kun 

København). I forbindelse med e-Boks invitationen fik alle beboere også en flyer i deres postkasse og en 

plakat blev sat på hoveddøren i hver opgang. Desuden blev der opsat infostandere i begge gader ved 

miniparkerne. Op til lanceringsevents den 1. april 2017 fik alle beboere en invitationsflyer for eventen.  

4.2.1.2 Hjemmeside 

Projektets hjemmeside blev først udviklet som informationsmateriale til forundersøgelsen. Denne 

version af hjemmesiden indeholdt en kort introduktion til projektet. Senere blev hjemmesiden udvidet 

med vejledninger til brug af mobilitetspakken. Hjemmesiden findes på adressen: www.nymobilitet.dk 

4.2.1.3 Sociale medier, nyhedsbreve, mobilitetstjek 

På grund af Region Hovedstadens regler for håndtering af persondata blev den direkte kommunikation 

med projektdeltagerne udelukkende udført gennem en e-mail konto hos Region Hovedstaden. Her 

kunne beboere tilmelde sig og få svar på alle deres spørgsmål. De fik også tilsendt tre nyhedsbreve i 

løbet af projektforsøget (19/4, 22/5, 15/6) med informationer om mobilitetstilbud, udvidelse af 

forsøgsområde, muligheden for et mobilitetstjek og fortællinger fra andre projektdeltagere.  

Der blev udviklet en Facebook-side og Instagram-side for projektet, men fordi projektet ikke havde en 

medarbejder allokeret til håndteringen af sociale medier, blev disse to sider brugt udelukkende som 

udstillingsvinduer uden mulighed for kommentering.   

4.3 Tilmelding 

To uger før projektstart d. 1. april blev der sendt en e-mail til de 122 beboere, der havde tilkendegivet, at 

de var interesseret i at afprøve mobilitetspakken. De fik tilsendt en e-mail med oplysninger om 

http://www.nymobilitet.dk/
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mobilitetspakken og proceduren for at tilmelde sig, som bestod i at læse de vedhæftede 

deltagelsesbetingelser og svare på den e-mail de fik med deres fulde navn og sætningen: ”Jeg accepterer 

Ny Mobilitets deltagelsesbetingelser”.  

De beboere som havde meldt deres interesse i at opmagasinere bilen blev også kontaktet angående 

dette. Op til lanceringen var der få beboere, der havde valgt at opmagasinere deres bil og derfor 

gennemførtes en rundringning til bilejere fra Krusågade og Henrik Ibsens Vej. Proceduren med at få 

projektdeltagere til at opmagasinere bilen blev mere personlig og foregik både per mail og telefon.  

4.4 Lanceringsevents 

En invitation blev omdelt til samtlige opgange og postkasser i de to gader ugen før lanceringseventen. 

Den 1. april blev der holdt et lanceringsevent i hver gade med indvielsestaler, fremvisning af services fra 

mobilitetsleverandørerne og face-to-face rekruttering bland de fremmødte beboere.  

4.5 Udvidelsen 

Midtvejs i projektet blev forsøgsområdet udvidet til de omkringliggende gader og et e-Boks brev blev 

sendt fra kommunerne. Brevet havde karakter af et almindeligt brev med kommunens logo og 

inkluderede links til projektets hjemmeside og instruktion om tilmeldingsproces 

4.5.1 Overvejelser om tilmeldingsproceduren 

Ambitionen var at skabe en enkel tilmeldingsproces, hvor beboeren med udfyldelse af projektets online 

tilmeldingsskema automatisk ville blive oprettet hos alle leverandører i mobilitetspakken. Alle 

leverandører støttede op om ideen, hvorfor et semi-automatisk system med deling af persondata blev 

udviklet. Grundet juridiske udfordringer som led i Region Hovedstadens regler for håndtering af 

persondata viste det sig imidlertid ikke at være muligt.  

Da det ikke lod sig gøre at gennemføre den automatiserede tilmeldingsproces, blev der på rekordtid op 

til lanceringen udviklet en manuel tilmeldingsproces uden deling af data med leverandører. Derfor blev 

tilmeldingsprocessen til projektet separeret fra tilmeldingsprocessen til leverandørerne. Når beboerne 

tilmeldte sig projektet ved at sende en e-mail med personoplysninger og acceptere projektbetingelserne, 

så modtog de en velkomstmail med rabatkoder og instruktion til oprettelse hos hver enkelt leverandør. 

Efter tilmeldingen, skulle deltagerne derfor selv aktivt oprette sig hos leverandørerne, hvis de ville teste 

produkterne i mobilitetspakken. 

4.6 Deltagelse i projektet 

I starten at projektet blev der vedtaget to målsætninger: 10% af beboerne skulle tilmelde sig projektet og 

20 beboere skulle opmagasinere deres bil. Forundersøgelsen viste at 122 beboere (12,2%) var 

interesserede i at deltage i projektet og 18 bilejere var interesserede i at opmagasinere deres bil, så disse 

målsætninger blev uændret.  

Det blev dog til færre tilmeldinger og opmagasineringer end forventet, med 7,4% af beboerne i det 

oprindelige forsøgsområde, der har gennemført tilmeldingen og 4 bilejere der har opmagasineret deres 

bil.  
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I det udvidet forsøgsområde havde 162 tilmeldt sig projektet og 7 opmagasineret deres bil. Den 

oprindelig målsætning på 100 projektdeltager blev hermed opnået, men projektet var stadig langt fra 

målet om 20 biler opmagasineret.  

 Beboere Deltagere Mål  Opmagasinering Mål  Deltagelse 

København 2964 112   5   3,8 % 

Krusågade 464 37 46 -9 3 10 -7 8,0 % 

Øvrige gader 2500 75 - - 2 - - 3,0 % 
         

Frederiksberg 1791 50   2   2,8 % 

Henrik Ibsens 
Vej 536 37 54 -17 1 10 -9 6,9 % 

Øvrige gader 1255 13 - - 1 - - 1,0 % 
         

Total (start) 1000 74 100 -26 4 20 -16 7,4% 

Total (udvidet) 4755 162 - - 7 - - 3,4% 

 

4.7 Brug af mobilitetspakken 

Projektdeltagere skulle selv oprette en konto hos de mobilitetstjenester, som de havde lyst til at afprøve 

og det var derfor op til den enkelte deltager at sammensætte sin mobilitetspakke. Opgørelsen for de 

brugte ydelser viser at en stor del af projektdeltagerne ikke fik gjort brug af mobilitetspakkens tilbud. 

Deltagerne har brugt mest bybilerne, hvilket tyder på, at de har givet det mest attraktive tilbud. 

Forklaringen kan være at deltagerne fik gratis minutter til brug af bybilerne, hvor de hos de andre 

tjenester ”kun” fik rabat på et abonnement eller rabat på leje af bilen og derfor skulle de betale ved første 

kilometer.  En alternativ forklaring kunne også være at bybiler er nyere elbiler som kan åbnes med en 

app, hvilke tiltræk flere nysgerrige beboere.  

4.7.1 Forbrugsdata 

For at kunne evaluere den konkrete påvirkning af mobilitetspakken på deltagernes mobilitetsvaner blev 

det aftalt, at alle mobilitetsleverandørerne ville levere oplysninger om deltagernes forbrug - herunder 

data om oprettelse af konto og konkret brug af køretøjerne. Denne data er blevet lagret i en 

anonymiseret database som alle projektpartnere kan få adgang til. 

4.7.2 LetsGo 

4/162 projektdeltagere har tilmeldt sig (3 med kontingent og 1 uden) 

2/4 har brugt en bil mindst 1 gang 

1/4 har brugt en bil flere gange 

De har kørt 3 ture, 121 timer og 560 km 

4.7.3 Hertz delebilen 

4/162 projektdeltagere har tilmeldt sig (2 med Large, 1 med Small og 1 med One) 

3/4 har brugt en bil mindst 1 gang 

2/4 har brugt en bil flere gange 

De har kørt 17 ture, 148 timer og 1242 km 
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4.7.4 Bycyklen 

9/162 projektdeltagere har oprettet en bycykelkonto 

9 af dem har købt mindst 1 tur 

4 af dem har købt flere ture 

De har brugt 186 timer og kørt 173 km 

4.7.5 Movia 

5/6 har kørt mindst 1 tur 

2/6 har brugt hele kreditten på 2520 kr. 

De har kørt 68 ture i alt 

4.7.6 GoMore 

7/162 har lejet en bil gennem Gomore 

3/162 har lejet en bil flere gange 

2/6 har brugt én 500kr rabatkoden 

1/6 har brugt begge 500kr rabatkoder 

4.7.7 Green Mobility 

33/162 projektdeltagere har oprettet en konto 

17/33 har kørt mindst 1 gang 

16/33 har kørt flere ture 

13/33 har købt ekstra kredit ud over de gratis minutter 

De har kørt 1808 min i alt  

4.7.8 DriveNow 

40/162 projektdeltagere har oprettet en konto 

26/40 har kørt mindst 1 gang 

21/40 har kørt flere ture 

17/40 har købt ekstra kredit ud over de gratis minutter 

De har kørt 118 ture, 4096 min og 956 km i alt 

4.7.9 Sixt 

2/162 projektdeltagere har tilmeldt sig hos Sixt 

1 af dem har købt en tur 

Den har kørt 1.389 kilometer og 12 døgn i alt 

4.7.10 Europcar 

Ingen af projektdeltagerne har oprettet sig hos eller brugt Europcar i forsøgsperioden. 

4.8 Opsummering 

Projektets målsætning var, at 100 beboere (10%) skulle teste mobilitetspakken og at 20 bilejere skulle 

opmagasinere deres bil i 3 måneder. Denne målsætning var understøttet af forundersøgelsen som viste 

at 122 beboere var interesseret i at teste mobilitetspakken og 18 bilejer i at opmagasinere. I praksis blev 
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det 74 beboere (7,4 %) som tilmeldte sig og 4 bilejere som opmagasinerede deres bil. Efter udvidelsen af 

forsøgsområdet steg deltagerantallet til 162 projektdeltagere og 7 opmagasinerede biler.  

Forskellen mellem forundersøgelsen og tilmeldingen i Krusågade og Henrik Ibsens Vej kan skyldes at 

vores tilmeldingsmail kan have endt i deres spammail, at de havde misforstået mobilitetspakken eller at 

nogle beboere skiftede mening mellem forundersøgelsen og projektets start. Mht. opmagasineringer 

viste det sig at flere havde undervurderet deres behov for bilen, og at mange havde misforstået tilbuddet, 

så de troede at hele kreditten kunne bruges på delebiler. Derudover, kan den begrænsede brug af 

delebiler, lejebiler og bycyklen begrundes i forsøgsperiodens korte varighed, som medførte at få 

deltagere fik en anledning til at prøve dem. Det skal noteres at mange deltagere tilmeldt sig løbende og 

at dem som tilmeldte sig efter udvidelsen fik endnu kortere tid til at prøve noget. Dette uddybes i kapitel 

5 og 6 som præsenterer deltagernes feedback.  

5. Spørgeskemaundersøgelse 

Projektdeltagerne er blevet stillet en række spørgsmål om deres familieforhold og økonomi, deres 

mobilitetsvaner og deres synspunkt om projektet både før og efter. Disse spørgsmål kortlægger hvilke 

typer borgere der var interesseret i mobilitetspakken og afdække en eventuel ændring i deres adfærd. 

5.1.1 Online spørgeskemaundersøgelse 

Deltagerne fik tilsendt to spørgeskemaer, et ved deres tilmelding og et andet 2 uger før afslutningen af 

forsøgsperioden. Disse 2 spørgeskemaer blev derefter sammenlignet for at observere eventuelle 

variationer mellem før og efter projektet. Begge spørgeskemaer blev sendt online, og alle deltagere 

påmindet 3 gange om at besvare dem.  

• Det første spørgeskema indeholdte spørgsmål om deltagernes husstand, bilejerskab, 

mobilitetsvaner og motivation for at deltage. (svarprocent 70 %). 

• Det andet spørgeskema indeholdte spørgsmål om deltagernes husstand, bilejerskab, 

mobilitetsvaner og vurdering af mobilitetspakken og byrumsindsatsen. (Svarprocent 52 %) 

• 81 deltagere har besvaret og 3 delvist besvaret begge spørgeskemaer (Svarprocent 50%) 

Bemærk at tallene for de følgende resultater er forbundet med usikkerhed, fordi de inkluderer både besvarede 

og delvist besvarede spørgeskemaer. Derudover er sammenligningsstatistikker muligvis ikke retvisende, da 

offentlige statistikker er opgjort per husstand og projektets statistikker per person.  Sammenligningsstatistikker 

er indhentet fra Danmark Statistik og Københavns Kommunes Statistikbanken. 
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5.2 Projektdeltagernes baggrundsoplysninger 

Projektdeltagerne er yngre, rigere og har færre biler, men flere børn end den gennemsnitlige beboer i 

området. Det sidste kan dog skyldes at flere i samme husstand har tilmeldt sig projektet.  
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5.3 Motivation 

Til spørgsmålet: ”Hvad har motiveret dig til at deltage i Ny Mobilitet?” har de fleste projektdeltagere valgt 

”udsigten til bedre byrum” som deres første prioritet. 

 

5.4 Mobilitetsvaner før og efter 

Projektdeltagerne har svaret på en række spørgsmål om den måde de transportere sig på til pendling og 

i deres fritid. De har også vurderet, hvor dyre de forskellige transportformer er og, hvor godt de kan lide 

dem.  

En opgørelse af deres mobilitetsvaner før og efter projektet viser ikke en tydelig ændring. En 

forsøgsperiode på under 3 måneder er dog meget kort når det handler om mobilitetsvaner som påvirkes 

mere af større livsændringer som flytning, nyt job, eller familieforhøjelse. Med hensyn til mobilitetsvaner 

i fritiden kan man se at delebiler/lejebiler blev brugt mere end før projektet, men opgørelsen skelner ikke 

mellem bybiler og delebiler. Jf. brugerdata kan vi se at bybilerne står for langt den overvejende stigning 

i forbruget.  
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Blot 7 bilejere valgte at opmagasinere bilen. Det betyder at det kan forventes at den største andel af 

delebilsbrugere ikke var bilejere. Det er heller ikke alle deltagere som har svaret på begge 

spørgeskemaer, så ”mobilitetsvaner efter” kan indeholde en højere andel af delebil/Gomore brugere end 

”mobilitetsvaner før”. Ændringerne kan også skyldes en overgang fra vinter/forår til forår/summer.  

 

5.4.1 Øvrige ændringer 

Brugen af bybiler og delebiler havde en beskeden men synlig stigning i forhold til før projektet. De øvrige 

tjenester viser ikke nogle tydelige ændringer bortsæt fra taxa som viser en tilbagegang. Det har ikke 

været muligt at måle forskellen for ændringen i brugen af offentlig transport, men 

spørgeskemaundersøgelsen viser, at over 80 % af alle deltagerne (både med og uden bil) bruger offentlig 

transport. Derudover var rejsekorttilbuddet begrænset til deltagere som opmagasinerede bil og vil derfor 

ikke påvirke mobilitetsvanerne betydeligt.  

Projektet har til gengæld tydeligt påvirket deltagernes kendskab til de forskellige mobilitetstjenester i 

mobilitetspakken. Denne ændring kan både skyldes, at deltagerne har afprøvet tjenesten eller har sat sig 
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bedre ind i, hvordan den fungerer. Den største påvirkning ses for bybilerne, som også er den mest brugte 

tjeneste i mobilitetspakken.  

Projektet har også haft en lille påvirkning på overvejelsen om at sælge eller købe bil. Blandt ikke-bilejere 

svarer 12,5 % at projektet har reduceret deres interesse i at købe bil meget, da de nu ved at de kan klare 

sig med alternativer. Mht. bilejere ses det en lille fremgang i andelen af bilejere som overvejer ”kraftigt” 

at sælge deres bil.  

Ikke bilejere  

Bilejere 

De følgende ændringer er baseret på 21 bilejere, som har besvaret begge spørgeskemaer. De viser, at 

disse deltagere er blevet mere beviste om deres behov for bilen og deres holdninger.  

 

5.5 Mobilitetspakken 
5.5.1 Tilmelding 

Projektdeltagerne blev bedt om at vurdere, hvor nemt det havde været at ”tilmelde sig projektet”. De 

fleste fandt tilmelding på e-mail tilstrækkeligt nemt, men mange deltagere havde bemærkninger til, 

hvordan det kunne forbedres.  

Projektdeltagerne fik muligheden for at skrive en bemærkning om, hvad der kunne gøres bedre. De fleste 

synes at det var svært at overskue fordelen ved at tilmelde sig, fordi der var for mange udbydere, som 

gjorde det svært at overskue prisen og hvad de kunne bruge mobilitetspakken til. Flere efterspurgte en 

komparativ beskrivelse af mobilitetspakkens indhold. Dertil nævnte også tre deltagere, at det var 

besværligt med et e-mail baseret tilmeldingssystem.  
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Eksempler på bemærkninger:  

”OK men svært at overskue alle de forskellige muligheder og hvor mange man skal betale og 

hvilke er den bedste løsning.” 

”Der er lidt mange ting, man skal sætte op grundet de mange udbydere.” 

”Det ville have været en fordel med en samlet komparativ beskrivelse af de forskellige ydelser og 

tilbud, så det var lettere at gennemskue, hvad jeg med fordel kunne tilmelde os.” 

5.5.2 Brugervenlighed 

Projektdeltagerne blev bedt om at vurdere hvor nemt det havde 

været at ”overskue og bruge” de forskellige mobilitetstilbud i 

projektet. Da de fleste deltagere kun havde brugt få tjenester, 

kan det være, at dette tal vurderer de enkelte tjenester i stedet 

for mobilitetspakken som helhed.    

De fleste deltagere nævnte ”gør det nemmere at overskue 

forskellighederne”, ”Fælles log-in” og ”automatisk” som tiltag der 

ville gøre det nemmere at bruge mobilitetspakken.  

Her igen, nævner mange at det er svært at overskue hvilke tjenester de skal bruge. Dette kan 

opsummeres i en af deltagernes kommentar: ”Men vi fik aldrig ro og tid i hverdagen til at sætte os ned og 

finde ud af hvad der vil passe os og hvad vi skulle tilmelde os og hvordan.” Mange har også kommenteret 

nogle enkelte udbydere. Dette peger på at de også ønsker én enkel indgang/tjeneste til deres mobilitet.  

”et bedre overblik over priser. Fx 'Hvad koster det at køre 50 km med disse forskellige tilbud' (Drive Now, 

Go More osv). Priserne og firmaernes forskellige systemer er meget svære at over- og gennemskue.” 

”Jeg synes perioden var alt for kort for at overhovedet komme i gang med tilbuddene der var knyttet til 

Ny Mobilitet” 

”Der var for meget der skulle "aktiveres" hvilket gjorde, at jeg gav op og slet ikke fik anvendt flere af 

tilbuddene.” 

”Automatisk tilmelding til alle gennem en og samme platform” 

”et login og kort til det hele som rejsekort agtigt” 

”Evt. en app med push-notifikationer der kunne indstilles efter de individuelle behov (Geo-fencing etc.)” 

 

 

Hvor nemt/svært var det 
at bruge tilbuddene? 
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5.5.3 Mobilitetspakken som erstatning for privatbil.  

37,5 % af deltagerne har svaret at mobilitetspakken kunne dække deres transportbehov, heraf 20,8 % af 

bilejerne.  

De deltagere som har svaret ”delvist” fik muligheden for at uddybe deres svar. De fleste 

deltagere har nævnt ”for kort prøveperiode”, ”for dyrt” og ”for lille operationsområde” som 

årsag til at mobilitetspakken kun delvist dækker deres behov. Andre årsager var at det var 

svært at lokalisere bilerne, de manglede barnesæder og de ville ønske, at der også var 

”miljørigtige” delebiler til lange ture.  

Mange deltagere kunne ikke se komplementaritet mellem bybiler, delebiler og lejebiler. De efterspurgte 

et støre operationsområde og talte om problemer ved lange ture. Dette tyder på, at deltagernes behov 

ligger på tværs af bybiler/delebiler. Det kan også tyde på at de ikke var villige til at tegne abonnementer 

og hermed udelukkede delebilerne. Den anden største bemærkning er, at delebilerne var alt for dyre til 

at dække deres behov. Disse bemærkninger peger på at Ny Mobilitets skulle gøre mere for at oplyse 

deltagerne om totalomkostninger for at bruge en privatbil mod en delebil, komplementariteten mellem 

bybiler, delebiler og lejebiler, og lokationen af mobilitetshubben på gaden.  

Ville du selv bruge den?

Ja Nej Ved ikke

Det vil kunne erstatte behovet 

for at eje en bil.

Ja Nej Ved ikke

Alle

Ja Nej Ved ikke Delvist

Mener du at mobilitetspakken kan dække dit transportbehov? 

 Bilejere

Ja Nej Ved ikke Delvist
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Eksempler på bemærkninger: 

”har ikke haft tid til at afprøve tilstrækkeligt”  

"Der er masser af tilbud på bybiler, men knap så mange til lange weekender/ferie til en hel familie eller 

gruppe venner med samme miljø profil." 

”Vores behov er den relativ sjældne tur til Nordjylland med to børn og barnevogn. og her kan jeg ikke 

finde den gode løsning pga. de mange km”  

”Det kommer an på hvordan ordningen bliver indrettet efter prøveperioden. Hvis de forskellige 

køretøjer kommer til at befinde sig væsentlig længere fra min bopæl vil det have indflydelse på om jeg 

vil gøre brug af ordningen. Nem og hurtig adgang er sammen med det økonomiske perspektiv de 

vigtigste overvejelser” 

De blev derefter spurgt om de synes at mobilitetspakken kunne erstatte behovet for at eje en bil, hvis 

den var samlet i én konto/app og om de ville bruge den. 55,7% mente at det kunne og 65,9% at de ville 

bruge den.  

Til sidste blev bilejerne spurgt hvad der kunne have fået dem til at opmagasinere bilen. 50 % af dem 

kunne ikke undvære deres bil, men halvdelen kunne forestille sig det mod anden kompensation.   

De fleste deltagere nævnte ”kompensation”, ”større operationsområde”, ”barnesæder” og ”billigere 

løsning for lange ture” som tiltag der kunne få dem til at opmagasinere bilen. Mht. kompensationen 

ønskede de mere kredit til delebil/lejebilsordninger som havde et større operationsområde. 

”billig løsning på længere ture / weekend løsning” 

”Jeg havde brug for bilen til længere ture på 1 uge i perioden. Og økonomisk ville det koste mig mere 

at gøre brug af Ny Mobilitet.” 

”At man kan køre udenfor byen med bilen.” 

”Barnesæder i delebiler” 

”det ville være rart med kompensation som kunne anvendes til delebilerne eller lejebilerne” 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Nej, jeg kan ikke undvære min bil

Ja, mere kredit

Ja, andre typer tilbud

Min bil er opmagasineret

Hvad vil have fået dig til at opmagasinere? 
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5.6 Opsummering 

Projektdeltagerne 

Spørgeskemaundersøgelsen viser at projektdeltagerne er yngre, rigere, har flere børn og lidt færre biler 

end gennemsnittet for området. De har lige langt til arbejde (23 minutter i gennemsnit mod 22 minutter 

som det rapporteres i en undersøgelse af københavnere (Pilegaard & Nielsen, 2013)). De fleste bruger 

cyklen til pendling og i fritiden.  

Kun 16 % af bilejerne bruger deres bil dagligt til pendling, men 38 % bruger den i fritiden. 22,7 % bruger 

bilen til at køre deres børn til vuggestuen og 38,7 % til at køre deres børn til fritidsaktiviteter. 24 % af 

bilejerne kan kaldes for weekendbilister (bruger kun bilen i weekenden) og 32 % af dem erklærer ikke at 

have brugt bilen til pendling eller fritid i de sidste 3 måneder. Dette kan enten skyldes at bilen bruges af 

en ikke-projektdeltager i husstanden eller at bilen faktisk ikke bliver brugt.  

Motivation 

Projektdeltagernes største første motivation var ”udsigt til bedre byrum”, efterfuldt af ”rabatterne” på 2. 

pladsen og ”prøve en delebil” på 3. pladsen. For bilejer deler ”udsigt til bedre byrum” og ”rabatterne” 1. 

pladsen.  

Byrummet 

Miniparkerne har gjort et godt indtryk på projektdeltagerne, som får en gennemsnitlig karakter på 5,3/7 

på spørgsmålet ”bidrager miniparken positivt til gaden”. 36 % af alle projektdeltagere har benyttet 

miniparken i forsøgsperioden og 75 % af alle projektdeltagere (58,3 % af bilejerne) mener at kommunen 

fortsat skal arbejde på at omdanne parkeringspladser til rekreative områder.  

Projektets påvirkning 

Alt i alt kan projektets påvirkning på deltagernes transportadfærd siges at være begrænset. 

Spørgeskemaerne har registreret en mindre fremgang i antal deltagere, som har brugt 

mobilitetstjenesterne i mobilitetspakken, men transportvaneundersøgelsen viser ikke nogen tydelig 

vaneændring, især for de bilejere som har besvaret begge spørgeskemaer. Dette kan skydes at 

forsøgsperioden har været for kort til konkret at påvirke deltagernes vaner og derfor er den største 

ændring en forhøjelse af delebil/bybils brug.  

Projektet har dog ændret deltagernes viden om de forskellige alternativer i byen, som er første trin mod 

en vaneændring. En betydelig andel af projektdeltagerne erklærer, at de ved mere om de alternative 

transporttjenester i projektet end de gjorde før (60 % for bybiler, 40 % for delebiler og GoMore, 30 % for 

bycykler, 20 % for lejebiler og 10 % for offentlig transport).  

Med hensyn til bilejerskab erklærer 12,5 % af ikke-bilejere, at projektet har reduceret deres interesse for 

at købe bil betydeligt, da de nu ved, at de kan klare sig med alternativerne og 39,1 % erklærer at projektet 

har reduceret deres interesse i at købe bil ”lidt”. For bilejerne er andelen som er ”overvejende” eller ”helt” 

enige med udsagnet ”jeg overvejer at sælge min bil” uændret. Der er dog nu 12,2 % af bilejerne som er 

”helt” enige mod 4,2 % før projektet.  

Mobilitetspakken 

37 % af ikke-bilejere og 20 % af bilejerne mener, at mobilitetspakken kan dække deres transportbehov. 

18,4 % af ikke-bilejere og 20,8 % af bilejerne mener, at mobilitetspakken delvist kan dække deres behov. 

De tre største årsager til svaret ”delvis” er, at deltagerne ikke fik tid til at prøve alle tilbud, at 

mobilitetstjenesterne var for dyre og at operationsområdet var for lille. Det tyder på, at mange deltagere 
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ikke har forstået komplementariteten mellem bybiler/delebiler/lejebiler, da de to sidste ikke har nogen 

begrænset operationsområde. Forbrugsdata peger også på, at de fleste deltagere har meldt sig ind for 

at prøve bybiler.   

Tilmeldingsprocessen og brugervenligheden for mobilitetspakken var relativt gode, men 

projektdeltagerne vurderer højst sandsynligt tilmeldingen hos Region Hovedstaden og det tilbud de har 

prøvet og ikke mobilitetspakken som helhed. Dette tydeliggøres i de kommentarer, de har skrevet i 

kommentarfeltet efter spørgsmålet, som primært handler om, hvor besværgeligt det var at overskue hele 

mobilitetspakken samlet set og oprette sig hos flere tjenester:  

• Det allerstørste problem for deltagerne var, at det var svært at overskue hvilke tjenester der 

passede bedst til deres behov og hvad prisen var, samt at sammenligne de forskellige tjenester.  

• Det næststørste problem var, at det var svært og tidskrævende at tilmelde sig alle tjenesterne, og 

mange deltagere efterspurgte en mere automatisk tilmeldingsproces med fælles tilmelding og 

fælles log-in. 

• Et tredje problem var, at de ikke alle sammen forstod alle tilbud, da mange ikke vidste at 

tilbuddene inkluderede biltjenester uden geografisk begrænsning som delebiler, GoMore og 

lejebiler.  

Til spørgsmålet om, hvorvidt en fælles mobilitetspakke med en konto og en app kunne erstatte behovet 

for at købe bil svare 55 % af alle deltagere Ja, mod 11,4 % Nej og 67 % svarede, at de ville bruge den, hvis 

den fandtes. Dette peger på potentialet ved at samle alle tilbud i en tjeneste fremover.  

6. Kvalitative interviews med bilejere 

6.1 Semistrukturerede interviews 

Der er blevet foretaget 12 interviews med deltagere, som har angivet at de er bilejere, for at få en bedre 

forståelse for, hvilken betydning bilen har i deltagernes dagligdag, hvilke barrierer og motivationer, der 

gør sig gældende i spørgsmålet om at skille sig af med bilen samt deres brug af mobilitetspakken og 

generelle syn på projektet. Disse kvalitative indsigter skal anses som et supplement til 

spørgeskemaundersøgelsen. 

6.1.1 De interviewede bilejere 

De interviewede deltagere blev alle spurgt ind til de primære årsager til, at de har bil og med deres 

besvarelser har vi inddelt dem i to overordnede kategorier relateret til hvor ofte de bruger bilen.  

Den ene kategori af bilejere kan betegnes som hverdagsbilister. 3 af de interviewede bilejere falder ind 

under denne kategori, da de primært har bilen til hverdagsformål, som arbejde, børneaflevering/-

hentning inde i byen.  

Den anden kategori kalder vi fritidsbilister. 9 af de interviewede bilejere er fritidsbilister fordi de 

primært bruger bilen til fritidsformål, som sommerhus og venne-/familiebesøg, uden for byen og 

primært i weekenden. De fleste af fritidsbilisterne er ældre, og hvis de har børn er de udeboende. Tre af 

de yngre fritidsbilister har mindre børn, men her er hverdagslivet ikke som sådan bygget omkring bilen, 

mens den sidste yngre fritidsbilist ikke har børn. 
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6.1.2 Skille sig af med bilen 

Vi har spurgt de interviewede bilejere ind til de primære grunde til, at de har bil, samt deres motivationer 

og barrierer for at skille sig af med bilen. 

Årsager til bilejerskab 

Hverdagsbilisterne 

For 2 af de 3 hverdagsbilister bliver bilen brugt dagligt til arbejde – enten som arbejdsbil eller pendling – 

og til faste fritidsaktiviteter ude af byen – enten fordi kæresten bor ude af byen eller på grund af en hest 

der skal passes. Mens det for den tredje hverdagsbilist er børnene der er den primære årsag til 

bilejerskabet, da han kører dem til og fra skole og børnehave.  

Fritidsbilisterne 

Den primære årsag til bilejerskab handler for 4 ud af 9 fritidsbilister om ture ud af byen til deres 

sommerhus. 2 af disse nævner også ture ud af byen til fritidsaktiviteter og for at besøge venner, familie 

og forældre, hvilket kan betegnes som den primære årsag for 4 af de resterende fritidsbilister, der ikke 

har sommerhus. For den sidste fritidsbilist er den primære årsag jævnlige hospitalsbesøg med et kronisk 

sygt barn. 

Af mere sekundære årsager fortæller 3 af de ældre fritidsbilister, at deres udeboende børn og svigerbørn 

låner deres bil, hvilket gør det svært for dem at skille sig af med bilen. Derudover påpeger 2 bilejere at 

bilen er rar at have til transport af ting. 1 af de ældre bilejere beskriver at han har et lettere sentimentalt 

forhold til sin bil, mens en af de yngre bilejere værdsætter muligheden for spontane ture til 

fritidsaktiviteter. 

Hvilke motivationer gør sig gældende i forhold til at skille sig af med bilen? 

I det første spørgeskema har alle bilejere - på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er højest - forholdt sig til hvor 

tilbøjelige de er til at sælge deres bil. Det tager vi her med i analysen af deres mundtlige svar. 

Hverdagsbilister 

For alle 3 hverdagsbilisterne ligger tilbøjeligheden til at sælge bilen på 1 og 2. En af dem nævner 

muligheden for at spare penge, mens de to andre slet ikke nævner nogle motivationer. For disse bilejere 

er bilen et uundværligt omdrejningspunkt. 

Fritidsbilister 

De mest tilbøjelige (3-5) til at sælge bilen findes blandt de 5 ældre fritidsbilister. De fleste af dem nævner 

en potentiel pengebesparelse som en motivation, mens andre nævner miljø og parkering.  

For fritidsbilisterne med mindre børn, er der stor forskel på motivationen. 2 af de 3 ligger på 4 og 5 i 

tilbøjelighed, mens den tredje ligger på 1 i tilbøjelighed. De to mest positive nævner muligheden for at 

spare penge, slippe for vedligehold, bedre udnyttelse af pladsen og hensyn til miljøet som 

motivationsfaktorer, mens den tredje slet ikke er motiveret. 

Den yngre fritidsbilist uden børn sætter muligheden for spontanitet højt, hans tilbøjelighed til at sælge 

bilen er 1 og han nævner heller ingen motivationsfaktorer. 

På tværs af kategorierne nævner bilejerne følgende motivationsfaktorer: 

• 6 deltagere nævner en eventuel pengebesparelse som en motivation.  

• 3 deltagere nævner miljøhensyn som en motivation. 
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• 2 deltagere nævner praktiske ting, som at slippe for vedligeholdelse og parkering, som en 

motivation. 

• 1 deltager nævner bedre udnyttelse af (parkerings-)pladsen som en motivation. 

6.1.3 Mobilitetspakken 

Bilejernes brug af mobilitetspakken 

6 bilejere har ikke anvendt nogen af tilbuddene fra mobilitetspakken i testperioden. 

• 1 af bilejerne ærgrer sig over dette, da hun sympatiserer meget med ideen. 

• 1 af bilejerne fortæller at han har bøvlet med at få rabatten tilføjet sine eksisterende konti, 

hvorfor han muligvis heller ikke har gjort brug af nogen af tilbuddene. 

6 bilejere har anvendt en eller flere transportformer fra mobilitetspakken 

5 bilejere, hvoraf den ene havde opmagasineret bilen, har testet bybiler og har overordnet set været 

glade for det om end de har deres kritikpunkter. 

De 2 bilejere, der havde opmagasineret, har begge brugt deres rejsekort.  

• Den ene har lejet en bil gennem GoMore til en tur til Jylland og syntes det fungerede godt.  

• Den anden har testet bybilerne og så har han oplevet at cykle en længere tur, hvor han før ville 

have brugt bilen. 

Testperiode og økonomisk incitament 

En af fritidsbilisterne, der opmagasinerede bilen, havde været glad for at deltage i projektet og syntes, at 

testperioden var for kort til rigtig at ændre adfærd og foreslog derfor en længere forsøgsperiode. En 

hverdagsbilist, der benyttede sig af bybiler som supplement til egen bil, er inde på noget af det samme. 

Han var glad for testperioden, men det tog tid for ham at vænne sig til at bruge bybilerne og foreslog 

derfor at man giver gratis vouchers og til en længere prøveperiode. En tredje bilejer påpegede at hun 

ikke havde gjort brug af mobilitetspakken fordi det kostede penge og derfor ville føles som en skør 

dobbeltudgift, da hun allerede betaler penge til egen bil. Derfor foreslog hun en større kompensation til 

bilejere, som incitament. 

Placering / afstand til egen bil 

For hverdagsbilister og bilister med mindre børn er det afgørende at bilen holder placeret så tæt som 

mulig på boligen, hvor det for flere fritidsbilister, der primært bruger deres bil til ture ud af byen i 

weekenden ikke gør noget at bilen holder lidt længere væk fra boligen. 

4 deltagere er positive overfor idéen om at deres bil kunne stå længere væk fra bopælen, mens 3 

deltagere helt afviser ideen om, at deres bil kunne stå længere væk fra bopælen. 

Information og enkelt produkt 

To af fritidsbilisterne siger direkte, at det, trods projektets anstrengelser for at samle og overskueliggøre 

informationerne, var besværligt at sætte sig ind i hvad der er bedst. Det understreger behovet for at det 

skal være super enkelt og overskueligt for bilejerne, hvis de skal overveje at sætte sig ind i noget nyt, for 

ellers mister de hurtigt interessen. En tredje fritidsbilist supplerer de andre ved, at sige at hun savner 

information om delebiler og det kan derfor virke som om hun slet ikke har kunnet overskue at læse 

projekts informationsmateriale.  
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En af hverdagsbilisterne fortæller, at han helt er gået udenom tjenesterne med abonnement, da det er 

svært at binde sig til en fast udgift til noget, som man ikke ved om man kommer til at bruge. Det kan 

være med til at forklare, hvorfor så relativt få har oprettet sig hos delebilerne og bycyklerne, der operer 

med abonnementsordninger.  

To af deltagerne drømmer i den forbindelse om en løsning med et sign up med mulighed for at flexe og 

kombinere løsninger. Den ene påpeger at han er nødt til at benytte to apps for at finde den nærmeste 

bybil. 

Autostole og børnefamilier 

Et af de helt store behov for bilejerne med børn er autostole, som de kan lade stå i deres egen bil. Der 

var ingen af de to der omtalte dette problem, der havde gjort brug af tjenesterne i mobilitetspakken, men 

de var skeptiske overfor om delebilerne og bybilerne kunne imødegå deres behov for autostole. For at 

eksemplificere det, så har en af disse bilejere tre børn, der alle har brug for autostole. 

2 af de 3 fritidsbilister med mindre børn var meget tilbøjelige til at skille sig af med deres bil og derfor 

må børnefamilier være en oplagt målgruppe for by- og delebiler at fokusere indsatsen mod. 

Livssituation 

En af fritidsbilisterne med mindre børn påpeger at timingen i forhold til livssituation er vigtig. Nu har de 

købt bil og bygget deres vaner op om den, men for to år siden havde de været meget mere åbne overfor 

at prøve delebiler.  

To af de ældre fritidsbilister har tidligere boet uden for byen, hvor de havde brug for bil og da de flyttede 

ind i byen fulgte bilen med. En fritidsbilist har fornyeligt skiftet fra et job, hvor han havde brug for bilen 

til/fra arbejde og rundt til møder til et job, hvor han ikke bruger bil. 

Det bekræfter det rigtige i at projektet har fokuseret på alle beboere – der alle potentielt er bilejere - og 

ikke kun bilejere. 

Dyrt med delebil til sommerhus 

To af fritidsbilisterne med sommerhus har begge regnet på det og kommet frem til at to weekender i 

sommerhuset i delebil om måneden vil blive dyrere end at eje deres egen bil. Det er altså for dyrt for 

dem. Om de så rent faktisk bruger sommerhuset to weekender i snit om måneden over et år er måske 

mindre vigtigt for når man er sommerhusejer er intentionen, at man bruger det mest muligt. 

Sommerhusejerne er de ældre fritidsbilister, der ifølge egne udsagn er tilbøjelige til at skille sig af med 

bilen og som ikke kræver, at bilen står lige nede foran døren. De er derfor et oplagt segment for 

delebilerne. Men de ældre mænd er også svære at overtale da de har mange års erfaring med at være 

bilejere og mener at have styr på deres biludgifter. 

Bybiler 

Det er dette koncept som ud fra brugen tiltaler flest af bilejerne. Der er også flere af dem der omtaler 

bybilerne i positive vendinger. Det må handle om at bybilerne giver dem noget, der minder om det, som 

deres egen bil kan. Eller det som deres egen bil ikke kan, så de bruger bilerne som supplement til deres 

egen bil. Blandt andet muligheden for at tage bybilerne i lufthavnen, så man slipper for at parkere sin 

egen bil derude er noget, der bliver bemærket. 

Der er dog også nogle mere kritiske tilbagemeldinger omkring bybilerne. Det som flest bemærker, er, at 

bybilernes operationsområde er for lille. Om det konkret skyldes at området hvor man kan afslutte turen 
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i er for lille eller at rækkevidden på elbilerne er for lille er svært at udlede, men det en udfordring for 

bilejerne, at der er begrænsninger i systemet sammenlignet med deres egen bil. For samtidig giver en 

hverdagsbilist også udtryk for at der for lang gåafstand til bybilerne. Det er klart at bilejerne er udfordret 

af et nyt system som de skal sætte sig ind i, hvorfor to af bilejerne også påpeger vanskelighederne ved 

at gennemskue parkeringsreglerne.  

På tværs af kategorierne nævner bilejerne følgende faktorer: 

• Testperioden var for kort til at prøve mobilitetspakken ordentligt. 

• Incitamenter skulle opveje de faste udgifter i bilen 

• Det er svært at oprette abonnementer til en tjeneste man ikke ved om man skal bruge.  

• Det er svært at gennemskue delebilsystemet og priserne. Det vil hjælpe med én enkelt system.  

• Bybiler har en for lille operationsområde  

• Flere fritidsbillister som bruger bilen til at køre til deres sommerhus peger på at delebiler er for 

dyre til at køre 2 gange om måneden til sommerhuset.  

• 4/9 bilejere kunne forstille sig at parkere bilen længere væk fra deres bopæl der de bruger den 

kun om weekenden. 

• Bilejere med småbørn kan ikke bruge delebiler, da de har brug for autostole.  

6.2 Ustrukturerede interviews 

Tre øvrige projektdeltagere har indvilget i – gennem ikke anonymiserede case interviews - at fortælle 

deres oplevelser med at klare sig uden bil. Dette for at skabe nogle casehistorier som kan formidle 

deltagernes oplevelser med at klare sig uden bil. Her har vi lavet en gengivelse af de tre interviews. De 

fulde interviews kan findes i bilagene. 

Lasse Sørensen er bilejer og selvom han må betegnes som hverdagsbilist har han valgt at opmagasinere 

sin bil i projektet. Han har brugt bilen til at køre til og fra arbejdet i Hellerup, men har fundet ud af at han 

i myldretiden er bedre stillet med offentlig transport. Pendlingen med offentlig transport har han 

suppleret med brug af bybiler og bycykler. Han har dog været udfordret af at bybilerne ikke stod parkeret 

hvor de burde ifølge appen. 

Alexander Irschenberger er bilejer og kan kategoriseres som en af de yngre fritidsbilister med stort 

behov for spontanitet, da han primært bruger den til at besøge familien uden for byen. Han har dog valgt 

at opmagasinere sin bil i projektet og kastet sig ud i at teste alternativerne. 

Ole Rix har for år tilbage aktivt valgt bilejerskabet fra og benytter sig i stedet af en kombination af 

delebiler, bybiler og lejebiler og er derfor et godt eksempel på hvordan de forskellige tjenester kan 

sammensættes til et alternativ til bilejerskabet. Delebilerne bruger han til weekendturene ud af byen og 

til de længere perioder, fx sommerferien, lejer han bil. 

6.3 Opsummering 

De gennemførte interviews med bilejerne viser at flere af bilejerne er positive overfor projektet og at det 

i større eller mindre omfang er muligt at påvirke deres vaner. Der er dog stor forskel på hverdagsbilister 

og fritidsbilisters tilbøjelighed til at skille sig af med bilen. Hvor hverdagsbilisterne har bygget deres 

dagligdag omkring bilen, og derfor er mindst tilbøjelige til at ændrer vaner, så er fritidsbilisterne mere 

åbne overfor forslag. Det gælder dog ikke umiddelbart de yngre fritidsbilister med stort behov for 

spontanitet. Men både fritidsbilisterne med mindre børn og de ældre fritidsbilister med eller uden 
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sommerhus er generelt åbne overfor ændringer. Selvom det er muligt at gå i dialog med disse to grupper, 

så stiller det også strenge krav til alternativerne, der, nu hvor de har valgt at blive bilejere, bliver hårdt 

bedømt og sammenlignet med deres egne biler. Det er dog med til at bekræfte, at det var rigtigt valgt da 

projektet tilbød mobilitetspakken til alle beboere, der alle potentielt er bilejere, fordi indsatsen før det 

første bilkøb er af afgørende betydning. 

6.3.1 Anbefalinger til anden fase 

Større incitament 

En af de interviewede bilejere påpeger, at der skal være en større økonomisk kompensation, hvis 

bilejeren ikke skal føle en dobbeltudgift ved at bruge delebiler og bybiler i stedet for deres egen bil. 2520 

kr. på Rejsekortet er et stort incitament, men det kan ikke bruges som erstatning for deres bil. 

Målrettet indsats 

Hvis bilejerne skal undvære deres egen bil, skal de stilles et tydeligt alternativ i sigte. Det vidner 

tilmeldingsprocessen om, hvor der var flere bilejere der troede eller håbede på at de 2520 kr. på 

rejsekortet kunne bruges til DriveNow (højest sandsynligt fordi det er muligt at åbne DriveNows biler 

med Rejsekortet). Kreditten skulle derfor kunne bruges både på bybiler , delebiler og lejebiler. 

Fjernparkering – ikke opmagasinering 

Flere af projektets bilejere bruger stort set kun deres biler til ture ud af byen i weekenden og flere af de 

interviewede bilejere ville ikke have noget imod at parkere deres bil lidt væk fra gaden, fx i et 

parkeringshus i cykelafstand. For at få flere biler væk fra gaden kunne man derfor arbejde med mere 

lempelige krav til brug af bilen, hvor bilen ikke opmagasineres, men fjernparkeres. 

Differentiering af beboerlicens 

En mere permanent løsning kunne være at indføre en differentiering i prisen for en beboerlicens, så det 

ville være billigere at parkere i udvalgte parkeringshuse eller områder, hvor parkeringstrykket er lavt, og 

dermed dyrere at parkere på gaden i beboelsesområderne, hvor parkeringstrykket er højt. Dette kunne 

afprøves som et forsøg i en opskaleringen af Ny Mobilitet. 

6.3.2 Øvrige anbefalinger 

Et super enkelt produkt 

Bilejerne efterspørger et super enkelt produkt, høj brugervenlighed med gennemskuelig prisstruktur, 

hvorfor det anbefales at arbejde på en løsning, der samler alle tjenester i én app. 

Autostole 

Bilejerne med mindre børn efterspørger autostole. Derfor anbefales selskaberne at tydeliggøre at 

delebilerne/bybilerne har autostole, informere om hvilke biler der har autostole og udvide antallet af 

biler med autostole. 

Bybilerne 

Bilejerne efterspørger at bybilerne har et større operationsområde, hvor man kan afslutte turen. Det 

kunne også være lavere priser, så det ikke er for dyrt at tage bilerne ud af området i længere tid. Dertil 

efterspørges biler med længere rækkevidde. Bilejerne efterspørger også færre regler omkring parkering. 
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Delebilerne 

Bilejerne med sommerhus efterspørger billigere delebiler, så det kan betale sig at bruge delebiler 2 

weekender om måneden. Derfor anbefales delebilsselskaberne enten at gøre det billigere eller mere 

gennemskueligt for disse bilejere at vælge delebiler. 

7. Det omdannede byrum 

Kapitel 7 er udarbejdet af V!GØR, som stod for byrumsindsatsen og borgerinddragelse. En uddybet analyse af 

byrumsindsatsen kan findes i V!GØRs rapport ”Miniparker på parkeringspladserne” fra 1. september 2017. 

Rapporten ligger hos Region Hovedstaden.  

7.1 Udvælgelse af forsøgsområdet 

Projektet erstattede et antal parkeringspladser med en mobilitetshub og et rekreativt område som 

eksempel på potentialet ved at reducere parkering i byområder.  

Parametre som parkeringsbelægning, behov for rekreativt løft og eksisterende dele- og elbilpladser 

indgik i overvejelserne af områdevalg. Samtidig var der en dialog med områdefornyelsesprojekter og 

lokaludvalg for at trække på kommunernes kendskab til områderne, deres behov og koblingen til 

eksisterende projekter. 

I stedet for et større område valgte hver kommune én enkelt gade. Det handlede blandt andet om at 

begrænse antallet af borgere, der skulle kontaktes i forundersøgelsen, koncentrere ændringerne i 

byrummet på et sted og dermed understrege forbindelsen mellem borgernes mobilitet og deres 

nærmeste byrum.  

Midtvejs i forsøgsperioden blev det besluttet at udvide projektområderne. Det skyldtes 

tilbagemeldingerne fra transportleverandørerne om få brugere af mobilitetshubben og ønsket fra 

borgerne i omkringliggende gader om at få adgang til tilbuddene. Områderne blev udvidet til at 

omfatte de omkringliggende gader, så mobilitetshubben dannede centrum. 

7.2 Etablering af midlertidige miniparker 

Beboernes svar på forundersøgelsen gav et klart ønske om mere grønt i gaderne. På den baggrund 

blev det besluttet at lave miniparker på de frigivede parkeringspladser, der ikke skulle bruges til 

mobilitetshub.  

7.2.1 Inddragelse 

Beboerne blev spurgt til deres ønsker i forundersøgelsen, som blev integreret i projektet. Ved 

etableringen af miniparkerne var tanken, at store dele af parkens inventar skulle bygges i samarbejde 

med beboerne og derigennem inddrage beboerne. Men en meget kort tidsfrist og et ønske om, at 

miniparkerne var klar til ibrugtagning ved lanceringen var det ikke muligt at inddrage beboerne i den 

overordnede udformning af miniparkerne. Der blev i stedet indhentet færdige elementer til parkerne, 

der kunne danne udgangspunkt for en dialog. Inddragelsen kom dermed til at basere sig på den dialog 

med beboerne under forskellige aktiviteter: lancering, byggeaftener og nedtagning.  

• Lanceringen: Til lanceringen d. 1. april stod rammerne til miniparkerne klar og beboerne blev 

involveret i at færdiggøre miniparken. De byggede bl.a. formen til terrassen med mælkekasser, 
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placerede løse planter, lavede plantebede, der skabte en dialog, hvor kommentarerne blev 

skrevet på et kort over miniparken. 

• Byggeaftener og vedligehold: I ugerne efter lanceringen blev der afholdt byggedage i de to 

miniparker, hvor miniparkerne blev færdigetableret med hjælp fra beboerne, som samtidig 

skabte en dialog om miniparkerne og projektet. Der blev lavet aftaler med beboere og 

foreninger om at være med til at passe miniparkerne. 

• Nedtagning: Omkring d. 1. juli blev miniparkerne taget ned. Her hjalp enkelte beboere til og 

mange af elementerne fra parkerne blev overtaget af nærliggende foreninger og ejendomme. 

7.2.2 Brug af genbrugsmaterialer og materialer i cirkulation 

Til projektet blev der næsten udelukkende brugt genbrugsmaterialer, og alle materialer og planter blev 

efterfølgende recirkuleret til brug i de nærliggende haver og for andre midlertidige projekter. 

Et problem med midlertidige projekter har ellers ofte været, at man enten har brugt mange nye 

materialer for kort efter at smide dem ud – eller at man har brugt genbrugsmaterialer såsom europaller, 

som har givet midlertidige projekter et ry for at være grimme.  

7.2.3 Miniparken på Krusågade 

Ti parkeringspladser blev omdannet til minipark. 

Parken var opdelt i tre afsnit:  

Bænkene: Længst oppe mod Dybbølsgade blev der 

etableret københavnerbænke adskilt med store 

tilhuggede granitblokke og plantebede. 

Skoven: Syv træer i store kvadratiske plantekasser 

af stål og ca. 20 træstubbe til at sidde på 

Plantebedene: To højbede, som var placeret, så de 

markerede de skrå parkeringsbåse med 

sommerblomster, krydderurter og grøntsager, 

som voksede op i løbet af de tre måneder. 

Den asfalterede flade på hele arealet var dækket af barkflis, som var holdt inde af en kant af 

sporvognssveller.   

7.2.4 Miniparken på Henrik Ibsens Vej 

Tre parkeringspladser blev omdannet til minipark. 

Miniparken blev omkranset af to bænke, der 

vendte ind mod parken og i midten var der et stort 

terrasseelement i forskellige niveauer.  

I den ene side var der blomstrende planter og små 

buske plantet ned i barkflis med små træstubbe, 

som fungerede som trædesten. Der var et 

blomsterbed med sommerblomster, en stor 

rododendron og et afsnit til kørestols-brugere, 
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hvor underlaget ikke var dækket af barkflis. Miniparken var omkranset af en kant af kraftige bjælker, som 

holdt jord og barkflis inde.  

7.3 Funktionalitet og indretning 

7.3.1 Korte ophold for ældre og børn 

Allerede fra projektets start var det tydeligt, at de to miniparker havde en funktion, som vi ikke på forhånd 

havde overvejet. Parkerne blev i udpræget grad brugt af småbørnsfamilier på gåtur eller på vej hjem fra 

vuggestue eller børnehave. Parkerne fungerede som 5 – 10 minutters stop for at lege, springe rundt på 

træstubbene og gemme sig. Og ofte fungerede de også som uformelle mødesteder, hvor forældrene fik 

sig en snak, mens børnene legede. Der var ingen direkte legeredskaber i parken, det var udformningen 

med niveauspring, træstammer og trædesten, som udgjorde legeområdet i parkerne. Der var ikke noget 

hegn ud mod vejen. Det ville være en fordel at lave det i forbindelse med eventuelle kommende projekter 

for at undgå at børn løber ud på vejen. Parkerne blev også brugt som stop på vejen for svage og ældre 

på deres gåtur. Især på Frederiksberg, hvor der bor flere ældre, blev dette påpeget som en stor kvalitet.  

7.3.2 Sol 

Parkerne blev brugt til at fange lidt sol, når der var skygge inde i folks egen gård. Dermed blev miniparken 

på Henrik Ibsens Vej brugt til at nyde solen om formiddagen og i Krusågade sad folk i parken, når der var 

blevet skygge i deres egen gård om eftermiddagen. Flere beboere påpegede, hvor vigtigt det var at lave 

parkerne, så de ligger rigtigt i forhold til solen og de har sol, når folk i de nærliggende gårde har skygge. 

7.3.3 Støj og affald 

Ved begge parker var der forud megen bekymring for støj og nattefester. Bekymringen resulterede i, at 

vi valgte ikke at opsætte borde i parken i Krusågade. Hverken i Krusågade eller på Henrik Ibsens Vej var 

der dog problemer med nattestøj. Borde på Krusågade blev imidlertid efterspurgt.  

Affald i parkerne var et problem, selvom der både var folk til at passe parkerne og tømning af 

skraldespandene indgik i kommunernes daglige drift. Glasskår og cigaretskodder kunne nemt gemme 

sig nede i barkflisen og gøre det utrygt for børnefamilierne at bruge det.  

Særligt på Vesterbro var affald et problem, dels fordi den kommunale affaldshåndtering knyttet til 

projektet ikke fungerede lige så godt her som på Frederiksberg, og dels fordi dette område var mere 

præget af fest. Særligt efter Distortion var der meget oprydningsarbejde og flisen blev aldrig helt ren 

igen. Der var bekymring for om parkerne ville blive brugt til hundetoilet, men der blev ikke reporteret 

problemer med det.   

7.3.4 Indretning og materialevalg 

Indretning og materialevalg blev generelt taget godt imod ved begge parker. I Krusågade var 

materialevalget mere råt. Nogle mente at det var grimt og andre mente, at det passede godt til Vesterbro. 

På Henrik Ibsens Vej havde beboerne fra starten været meget skeptiske over elementerne, som blev sat 

op. Men da parken blev færdig og særligt, da det grønne sprang ud, og blomsterne blomstrede, var 

tilbagemeldingerne på parken meget positive. 
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7.3.5 Flere mindre grønne spots 

Både i Krusågade og på Henrik Ibsens Vej blev der efterspurgt flere mindre grønne spots, så flere kunne 

have glæde af et grønt spot udenfor deres opgang. Flere beboere luftede muligheden for, at nogle af de 

eksisterende overskudsarealer og vejtræer kunne gøres lidt større og indrettes som en minipark.  

Vores erfaringer fra projektet peger også på, at man ikke behøver et særlig stort volumen for at få 

miniparken til at fungere. Arealet med de tre parkeringspladser på Henrik Ibsens Vej fungerede fint, om 

end det større areal på Krusågade muliggjorde, at man kunne få effekten af en skov med flere træer. 

7.4 Effekterne på gaden 

7.4.1 Mødested og naboskab 

Parkerne fungerede udpræget som lokale parker, hvor man mødte sine naboer. På Henrik Ibsens Vej 

sagde beboerne af gaden var blevet mere ligesom nogle af de andre gader på Frederiksberg, hvor 

forhaverne er med til at skabe mødesteder. På Krusågade fortalte forældrene om, hvordan de mødte de 

andre lokale børnefamilier i parken. Parkerne skabte begge steder mere socialt liv i gaden. 

Også arbejdet med at passe parkerne skabte kontakt naboer imellem. På Henrik Ibsens Vej havde 

arbejdet med miniparken skabt et helt lille velfungerende samfund omkring parkerne. I Krusågade, hvor 

beboerne ikke i samme grad var inddraget i pasningen af parken, var der ikke samme grad af naboskab 

forbundet med parken. 

7.4.2 Erhvervsfremme 

I Krusågade gjorde miniparken det muligt for det lokale fortælleteater at rykke ud i gaden. Det udviklede 

deres muligheder for udfoldelse samtidig med at det gjorde dem synlige i gadebilledet. Flere nævnte, at 

de aldrig havde lagt mærke til teateret, før miniparken kom til.  

I Krusågade havde vi inviteret food trucks til byggedagene. Ugen var præget af meget dårligt vejr og salget 

af mad blev derefter. Trods det var det både fra food trucks og beboeres side meget stor lyst til at 

sammenkoble miniparker med muligheden for at få en bid mad.  
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7.4.3 Trafik 

Særligt på Henrik Ibsens Vej påpegede beboerne, at miniparkerne havde været med til at dæmpe 

trafikken. Biler og lastbiler kørte langsommere igennem gaden, og støj niveauet var reduceret. 

7.4.4 Kønnere gade 

Ud over den konkrete funktion parkerne havde for at gøre ophold, havde parkerne også en værdi i 

forhold til at skabe en grønnere og kønnere by. På Henrik Ibsens Vej udtrykte en dame det ved at sige at 

”det har højnet standarden i gaden”, bilag 2. De grønne byrum er med til at opnå kommunernes 

målsætninger om at få flere træer i byen, at alle skal have mulighed for at se et træ fra deres vinduer og 

desuden at skabe et bedre mikroklima med renere luft. 

7.5 Tilfredshed 

Generelt har der været overvejende positiv feedback på både miniparken i Krusågade og på Henrik 

Ibsens Vej. I spørgeskemaet får parkerne 5,3 ud af 7 point i spørgsmålet om miniparken bidrager positivt 

til gaden. Og 78 % synes, at kommunen skal fortsætte med at arbejde på at omdanne p-pladser til andet. 

Når det er sagt, så er der fortsat meget forskellige holdninger blandt beboerne til, om miniparkerne har 

fungeret. Nogle hævder at parkerne aldrig bliver brugt og at folk er utilfredse med projektet, mens andre 

siger, at de bliver brugt flittigt, og folk er glade for dem. Sandheden ligger nok et sted derimellem, og vi 

må antage, at folks udsagn er præget af, hvilken holdning de har til projektet med afsæt i 

parkeringsspørgsmålet og deres egen brug af gaderummet.  

7.5.1 Inddragelse 

At beboerne ikke var blevet hørt i forhold til placeringen af parkerne medførte en del utilfredshed i 

begyndelsen. Folk var uforstående og kritiske overfor, hvorfor netop deres gade var blevet valgt. I 

forbindelse med fremtidige processer kunne man med fordel spørge beboerne, hvor de selv gerne ville 

have oprettet Ny Mobilitetsknudepunkt med tilhørende grøn minipark. Flere folk har i forbindelse med 

dette projekt allerede udtrykt ønske om, at et Ny Mobilitetsknudepunkt blev oprettet i deres gade.   

Der kunne også være opnået langt større inddragelse og samarbejde med de lokale beboere, hvis 

projektet var startet op med en undersøgelse af, hvilke ressourcer, der var i området, og hvordan de 

kunne spille en rolle i forbindelse med projektet.   

7.5.2 Negative henvendelser 

Forventeligt fik projektet negative henvendelser fra beboere i Krusågade og Henrik Ibsens Vej 

angående de omdannede parkeringspladser.  

Ud af de 15 skriftlige henvendelser, som projektet har modtaget, så kan 10 betegnes som decideret 

negative, og hele 7 af dem handler om fjernelse af parkeringspladser og den parkeringstrængsel, de 

enten forestiller sig vil opstå eller som er opstået som konsekvens af færre parkeringspladser. Det er 

angiveligt bilejere der står bag henvendelserne.  

Dialogen i etableringsfasen med en af andelsboligerne fra området ved Krusågade giver tidlige tegn, da 

et bestyrelsesmedlem beskriver hvordan det allerede kniber med parkeringspladser i gaden. ”I 

foreningen er man meget kede af at man skal bruge meget lang tid på forgæves at lede efter parkering 

hvis man kommer hjem efter kl. 20.” 
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En beboer fra Krusågade skriver den 18. april, ”at vi stort set aldrig tidligere har haft 

parkeringsproblemer på Krusågade og vi nu har det hver dag”.  

En anden beboer fra Krusågade skriver i slutningen af projektet den 27. juni at ”De manglende 

parkeringspladser er meget tydelige i gadebilledet... En kø af biler kører meget langsomt forbi, hele 

aftenen i Krusågade og parkeringsvagterne er sat talstærkt op.” 

En beboer fra Henrik Ibsens Vej beskriver på baggrund af etableringsfasen d. 30. marts, hvordan han 

føler en hetz mod bilejere og omdannelsen får ham til at skrive at ”Problemet er nu at der nærmest 

ingen P-pladser er tilbage i gaden efter, der er nedlagt et MEGET stort antal P pladser.” 

En anden beboer fra Henrik Ibsens Vej skriver den 7. maj at hun på grund af projektet har vanskeligt 

ved at finde en parkeringsplads og at ” Flere af mine naboer fravælger simpelt hen at køre ud om 

aftenen, da det er for vanskeligt at finde parkering efter kl. 17.30.” 

Dertil kommer det, at en af de interviewede hverdagsbilister, der deltog i projektet, startede med at 

være positiv overfor projektet, men er endt med at være utilfreds, særligt på grund af de fjernede 

parkeringspladser.  

Der er ingen tvivl om, at disse bilejere bliver udfordret af projektet. Man kan anskue det på to måder. 

Man kan vælge at se det som en naturlig konsekvens af at fjerne parkeringspladser, at dem der har 

brug for dem bliver sure og at det skaber en vigtig debat. Man kan også se det som et problem, der 

kunne være undgået. De parkerede biler som projektet ønsker at flytte, er de der ikke bliver brugt i 

hverdagen, altså fritidsbilisternes biler, og ved at fjerne parkeringspladser uden at fjerne minimum 

samme antal biler fra gaden, opstår der naturligvis trængsel på parkeringspladserne og det går særlig 

hårdt udover hverdagsbilisterne.   

Ud fra de 12 positive tilkendegivelser om opmagasinering i forundersøgelsen på Henrik Ibsens Vej, var 

der på Frederiksberg politisk mandat til at omdanne et tilsvarende antal parkeringspladser til 

delemobilitet og park. Det viste sig dog, at de fleste af dem, der havde vist interesse i forundersøgelsen 

ikke var interesserede, da det kom til stykket. I stedet blev der derfor gennemført en model som 

omdannede færre p-pladser, men samtidig gav deltagerne gode muligheder for at have bybiler og 

delebiler i nærheden. Til en opskalering af projektet er det yderst relevant, at overveje modellen hvor 

antallet af omdannede pladser matcher antal opmagasinerede biler, særligt i områder med høj 

parkeringsbelægning. Som tidligere påpeget kunne man arbejde med fjernparkering fremfor 

opmagasinering, kombineret med et større økonomisk incitament, så flere biler fjernparkeres for at 

give plads til miniparker uden at genere hverdagsbilisterne for meget.  

7.6 Opsummering 

Byrumsprojektet har vist at 75% af gadernes beboere er positiv over for, at kommunen arbejder med at 

omdanne nogle parkeringspladser til andre formål som miniparker, cykelparkering, legepladser, 

caféterrasser m.m. De fleste efterspørger flere grønne områder, men cykelparkering og opholdssted til 

børn er også eftertragtet.  

Forsøget viser at miniparkerne primært blev brugt af børnefamilier til 5 – 10 minutters stop for at lege 

og springe rundt på træstubbene, men også som lokalt mødested. Disse miniparker behøver ikke at være 

særlig store for at opfylde deres funktion, så der kan med fordel etableres flere jævnt fordelte miniparker 
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i stedet for en større park som på Krusågade. På den måde kan flere beboere få en park i nærheden af 

deres bolig.  

Der skal dog arbejdes for, at fjernparkere flere biler eller frigøre plads på anden måde, da mange af 

gaderne i København og Frederiksberg allerede lider af høj belægningsgrad. Derudover er det vigtigt at 

tilpasse miniparken til det lokale behov ved at spørge beboernes ønsker.  

8. Konklusion  

I alt har 162 beboere tilmeldt sig projektet og 7 opmagasineret deres bil. De var yngre, havde højere 

indkomst og flere børn end gennemsnittet. De fleste bilejere var fritidsbilister som ikke brugte bilen til 

pendling. Det var dog under en fjerdedel af deltagerne, som fik prøvet et tilbud og tilbuddene til delebiler 

og lejebiler blev brugt af ganske få deltagere. Deres feedback peger på, at forsøgsperioden var for kort 

til, at de fik lejligheden til at prøve tilbuddene, og flere efterspurgte en længere forsøgsperiode.   

Der blev dog indsamlet en del feedback om projektet både gennem spørgeskemaundersøgelser, 

interviews og under lanceringsevents og byggedagene i miniparkerne. Projektet har derfor produceret 

mange interessante data om de barrierer som beboerne har mødt og de incitamenter der kunne hjælpe 

dem med at bruge alternative transportformer.  

Projektet har også formået at skabe et succesfuldt samarbejde mellem tre offentlige myndigheder, én 

bilproducent og ti transportleverandører. Dette kan bane vejen for et frugtbart samarbejde i fremtidige 

projekter. Det giver også de offentlige myndigheder en bedre forståelse for, hvordan de kan bruge 

deleøkonomien og nye teknologier til at løse transportproblemerne. Derudover kan det hjælpe 

transportsektoren med at udvikle nye tjenester indenfor grøn transport. 

Mobilitetspakken  

Forsøgsperioden har vist sig til at være for kort til at påvirke deltagernes vaner og kun en fjerdedel af 

deltagerne fik prøvet en tilbud. Dertil blev det svært for deltagerne at gennemskue alle de muligheder 

som mobilitetspakken indeholdt, hvordan man kunne bruge dem og hvor meget det ville koste. 

Deltagerne manglede tydeligvis en form for guide til, hvorfor og hvornår det er smart at brug alternativer. 

Deltagerne syntes også, at det var for komplekst at skulle tilmelde sig ti mobilitetstjenester. Projektet 

forsøgte at tilbyde sådan en guide på projektets hjemmeside og tilbød også et mobilitetstjek for at 

sammenligne privatbil med delebiler, men det var også for komplekst for deltagerne at bruge.  

37% af deltagerne svarede dog at mobilitetspakken kan dække deres transportbehov (20% bilejere). 

Dertil svarer 55,7%, at mobilitetspakken ville kunne erstatte behov for at eje en privatbil, hvis den var 

samlet i en app med en konto og 66% af dem ville bruge sådan en tjeneste. For at øge brugen af 

mobilitetspakken skulle projektpartnerne derfor arbejde på, at samle tilmelding og brug af alle tilbud i 

en app, med en konto og en tilmeldingsproces. Mobilitetspakken skal også tilbyde en ”guide”, som kan 

beregne den smarteste løsning i hver anledning og prisen for at bruge den, da deltagerne ikke kunne 

gennemskue komplementaritet mellem de mobilitetstjenester, der var samlet i mobilitetspakken.  

Opmagasinering / omdannelse af privatbiler til delebiler 

Projektet kunne ikke opnå at opmagasinere 20 biler. Feedback fra bilejerne i projektet peger på, at 

projektet kunne opnå en større antal opmagasineringer ved at tilbyde en større økonomisk incitament 

som svarer til bilejerens reelle udgifter og som kan bruges på bybiler, delebiler og lejebiler. Deltagerne 
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fik svært ved at se, hvordan de kunne bruge 2520 kr. på et Rejsekort til at dække deres transportbehov 

under opmagasineringen. Mange af dem havde endda troet at de kunne bruge det på delebilerne og 

valgt derfor ikke at gennemføre opmagasineringen.  

Flere bilejere pegede også på, at de kun bruger deres bil i weekenden og vil derfor ikke have noget imod 

at parkere deres bil længere væk (f.eks. i et parkeringshus i cykelafstand). Denne form for fjernparkering 

ville kunne tiltrække flere bilejere og hermed hjælpe med at fjerne ”weekendbiler” fra de gader med høj 

parkeringsbelægning. En anden løsning kunne være at lave en differentiering af beboerlicens med 

billigere licens begrænset til udvalgte parkeringshuse og dyrere licens på gaden. Dette ligger dog ud over 

et projekt som Ny Mobilitet. 

Byrummet 

Den største del af beboerne i begge gader er positive over for at kommunen arbejder på at omdanne p-

pladser til rekreative områder og efterspørger flere grønne områder, cykelparkeringer og opholdssted 

for børn og unge.  Erfaringerne fra de to gader peger på, at miniparkerne ikke behøver at være særligt 

store for at fungere. De blev brugt til korte ophold for ældre og småbørnsfamilier og derfor vil flere små 

miniparker være bedre end en stor samlet én. Flere beboere efterspurgte også cykelparkeringer som er 

en mangelvare på Vesterbro. Fremtidige parkeringsomdannelser skal derfor fokusere på små jævnt 

fordelte og varierede alternativer frem for støre koncentrerede anlæg. Der skal dog arbejdes for at 

fjernparkere flere biler eller frigøre plads på anden måde, før sådanne miniparker kan etableres. Derfor 

er mobilitetsindsatsen en forudsætning for at kunne give beboerne flere rekreative områder.  

Mange bilejere har klaget over, at det var blevet sværere at parkere deres bil. Ved at bruge fjernparkering 

frem for opmagasinering kunne Ny Mobilitet fjerne flere weekendbiler og allokere en del af p-pladserne 

til de bilejere, som ikke kan undvære bilen til hverdag. Dertil kan brug af byrummet ikke begrænses til en 

eller to gader. Bilister fra omkringliggende gader bruger samme parkeringsområde og det er derfor 

vigtigt at ”fjernparkere” en større andel weekendbiler i et nabolag for at undgå større gener for 

hverdagsbilister. Ligeledes kan en mobilitetshub servicere mange beboere. Derfor anbefales det ikke at 

implementere Ny Mobilitet på et område under 3000 beboere.  
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Vigtigste anbefalinger 

• Brug Ny Mobilitet til at fremme grøn transport og bedre byliv i 
København og Frederiksberg med lignende projekter i andre bydele. 

• Indsatsen egner sig bedst til et område på størrelse med et kvarter (5-6 
gader), da mobilitetshubben og miniparken kan servicere mange 
beboere. 

• Forsøgsperioden skal være længere end 3 måneder for at give 
beboerne tid til at prøve alternativerne og ændre deres vaner.  

• Mobilitetspakken skal samles i en konto for at gøre oprettelsen 
nemmere og tilbyde en enkel app for at hjælpe brugerne med at finde 
det alternativ der bedst matcher deres behov i forhold til tid og pris.  

• Mobilitetspakken skal indeholde gratis minutter eller kilometer til alle 
tjenesterne, og ikke kræve abonnementer, så flere prøver dem. 

• Incitamenterne til opmagasineringen skal kunne bruges på flere 
bilydelser.  

• Tilbyd incitamenter for fjernparkering i udvalgte parkeringshuse frem 
for opmagasinering for at få flere bilejere med.   

• Omdan parkeringspladser til små jævnfordelt rekreative områder som 
børnefamilier og ældre kan bruge til korte ophold. Tilpas omdannelsen 
til de lokale behov ved at spørge beboerne. 


