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Storbyregioner i hele verden står overfor enorme udfor-
dringer i forhold til at håndtere øget trafik og trængsel, 
og samtidig skabe konkurrencedygtige, bæredygtige 
metropoler med høj livskvalitet. 

I Region Hovedstaden er der mange gode eksempler på 
succesfulde samarbejdsprojekter indenfor trafik- og 
mobilitetsområdet. Listen er lang, men her kan bl.a. 
nævnes det tværkommunale samarbejde om supercykel-
stier, fremme af E-mobilitet, letbane i Ring 3 og mobililty 
management. Alle disse projekter vil indgå som grundlag 
og inspiration for strategiarbejdet i den nye trafik- og 
mobilitetsplan. 

Men hvad kan vi lære af andre landes arbejde med at 
sikre en effektiv og grøn mobilitet i fremtiden? 
Det er interessant at se på, hvordan andre steder har 
grebet udfordringerne an, både på et strategisk og 
konkret niveau. Og dette kan bidrage til at sikre, at de 
fremtidige projekter og initiativer i en trafik- og mobili-
tetsplan ligger på et højt internationalt niveau, så Greater 
Copenhagen fortsætter med at være konkurrencedygtig i 
forhold til andre storbyregioner. 

Derfor er der udarbejdet dette inspirationskatalog med 
udenlandske eksempler indenfor følgende 5 temaer: 

STRATEGISK GREB: Omhandler hvordan der er arbejdet 
med langsigtet, sammenhængende mobilitetsplanlæg-

INTRO

ning på metropolniveau, og hvordan visioner er omsat til 
tydelige og realiserbare koncepter. 

GOVERNANCE: Omhandler styringsmodeller til at opnå 
kommunal, regional og statslig forpligtelse samt sikre 
effektivt og målrettet samarbejde. Desuden omhandler 
det offentlig-private modeller for samarbejde og finansie-
ring. 

TILGÆNGELIGHED & BRUGERFOKUS: Emnet omhandler, 
hvordan man sikrer god tilgængelighed til de forskellige 
transportformer for alle brugergrupper uanset alder, 
social baggrund og fysisk formåen. 

SAMMENHÆNGENDE TRANSPORT: Dette emne har bl.a. 
fokus på at sikre effektive skift mellem forskellige trans-
portformer, så den samlede rejse bliver så gnidningsfri 
som mulig. 

TEKNOLOGI & INNOVATION: Omhandler hvordan man 
kan gribe de teknologiske tendenser an og udvikle nye 
innovative løsninger.

Casene giver et overordnet indblik i, hvordan de forskel-
lige steder arbejder med mobilitets- og transportplanlæg-
ning. De kan ikke overføres 1:1, men kan derimod bruges 
til at give ny inspiration til, hvordan man kan gribe for-
skellige udfordringer an. 
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CASE

Figur eller billede der 
identificere casen

Beskrivelse af baggrund og 
udfordringer i casen

Kort beskrivelse af 
casens indhold, 
herunder strategi 
og løsninger

billede fra området

Op til 5 centrale 
læringspunkter, 
der kan være til 
inspiration

LÆSEVEJLEDNING
Hver case har to opslag. Det første opslag 
indeholder en kort beskrivelse af områdets 
kendetegn og udfordringer, samt et overblik 
over selve casen, og hvilke aspekter der er i 
fokus. På det andet opslag vil der være en 
oversigt over centrale læringspunkter, som 
kan være en inspiration til arbejdet med trafik 
og mobilitet i hovedstadsområdet.

Vigtigt 
citat 
fra planen

CENTRALE 
LÆRINGSPUNKTER
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Transportknudepunkter i 
Singapore, som både tilbyder 
effektive skift mellem forskellige 
transportformer, indkøbsmulig-
heder, beskyttede ventepladser 
og gode forbindelser for gående.
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SINGAPORE
TEMA: SAMMENHÆNGENDE TRANSPORT 
             TILGÆNGELIGHED & BRUGERFOKUS

PROJEKT: Land transport master plan 2013
Visionen er at skabe et bedre sammenhængende offentligt transportsystem, 
som er effektivt og behageligt for gående. Hovedfokus er på knudepunkterne 
og målet er, at 75% af alle rejser i myldretiden i 2030 skal ske med offentlig 
transport. Nye transport-hubs skal alle underbygge en sjov og behagelig 
oplevelse for pendlere, hvor man ud over at kunne komme videre i systemet, 
skal kunne mødes, bo, forundres og more sig.

I planen er de strategiske fokuspunkter: At gøre offentlig transport til første 
prioritet og begrænse trafik på vejene (road usage).
Løsningen er bl.a. at lave så gode omstigningsmuligheder for gående som 
muligt. Med programmet Walk2ride vil man etablere et netværk af attraktive 
stier og forbindelser, der bl.a. beskytter mod vind og vejr. Ambitionen er, at der 
inden for 5 år (frem mod 2018), skal bygges mere end 200 km stier, som skal 
forbinde forskellige offentlige transportformer, i en radius af 400 m fra større 
knudepunkter. Det er mere end en firdobling af, hvad der er i dag. Det indebæ-
rer bl.a., at der skal anlægges flere og bedre opholdsarealer, bedre skiltning 
samt forbedring af stiforbindelser mellem togstationer. Yderligere arbejder 
planen målrettet med bedre fremkommelighed for ældre og handicappede.

BAGGRUND 
Singapore fik sin selvstændighed 
som bystat i 1946, økonomien 
boomede og det er i dag et af 
verdens rigeste lande, i forhold til 
BNP pr. indbygger. Økonomien er 
bygget op omkring industri, 
uddannelse og byplanlægning. 
Byen strækker sig over 720 km2 og 
har 5,6 mio. indbyggere. I 2008 
blev den første samlede mobili-

tetsstrategi udformet. Men i takt 
med en voksende befolkning og 
økonomi har forudsætningerne 
ændret sig. Mere gods og flere 
mennesker skal transporteres 
rundt og folk forventer en større 
kvalitet i de udbudte services: De 
vil transporteres flere steder hen, 
rejse hurtigere og med større 
komfort. 
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”Our land trans-
port system will 
(...) enhance the 
liveability of our 
environment. 
We will make 
public transport 
an attractive 
mode of travel 
so that you will 
rely less on the 
personal car.”
(Land transport master plan 
2013)

Udbygning af lufthavnen med en 
ny metro og togstation, der er 
samlokaliseret med et tropehus, 
som led i deres nye strategi om 
at rejsen skal være en kombinati-
on af effektivitet, komfort og 
oplevelser. 
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OPLEVELSER PÅ REJSEN 
En af strategierne for at få flere 
til at bruge offentlig transport 
er at gøre det bekvemt og sjovt 
for folk, både på rejsen og i de 
knudepunkter, man kommer til. 
Det tilstræbes at skabe gode 
steder for fællesskab, hvor 
dem, der pendler kan mødes og 
få adgang til underholdende 
aktiviteter, som gør rejsen mere 
attraktiv end i bil. Singapore 
arbejder derigennem med en 
proaktive tilgang til positiv 
adfærdsændring for at få flere 
til at benytte offentlig trans-
port.   

CENTRALE LÆRINGSPUNKTER 

KOMFORT 
Da alle på et eller andet tids-
punkt på rejsen er gående, 
bliver der lagt stor vægt på de 
gåendes oplevelse af komfort, 
bl.a. ved at bygge stier, der 
beskytter mod vind og vejr, god 
belægning, belysning og skilt-
ning, samt smukke omgivelser 
og underholdning i knudepunk-
terne. Helhedsoplevelsen 
tilsigter at konkurrere med 
komforten ved at sidde i sin 
egen bil. 

OMSTIGNINGSPUNKTER
Singapore arbejder med at 
etablere deres omstignings-
punkter til oplevelsescentre for 
at fremme den interessante og 
bekvemmelige rejse. Yderligere 
har de privatiseret stationerne 
og stationsområderne, således 
at det er op til selvskaberne at 
etablere de funktioner, som de 
mener er passende. Det bety-
der at de gør, hvad de kan for at 
få butikker og services ind på 
stationerne, da de kan tjene 
penge på huslejen og evt. 
salget. Tilgang til service gør 
kollektiv transport mere attrak-
tiv, da de rejsende kan ordne 
praktiske ting i forbindelse med 
rejsen.
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PTAL-kort over hele London, der 
viser hvor godt det enkelte 
områder er forbundet via det 
samlede offentlige transportnet-
værk, hvor 6b (mørkerød) er det 
bedste og 0 (hvid) det dårligste. 
Deraf viser de hvide huller i 
kortet en næsten fraværende 
opkopling til den kollektive 
transport, for dem, der bor og 
lever i de områder.
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PROJEKT: Assessing transport connectivity in London
Som et redskab til at møde de eksisterende og de fremtidige udfordringer, har Transport 
for London udviklet en metode til at måle, hvor godt forskellige områder er koblet op til 
den kollektive transport, og hvor godt de forskellige områder er forbundet. I metoden 
arbejder de med tre forskellige værktøjer: PTAL (den offentlige transports 
tilgængelighedsniveau), Rejsetidmapping og Oplandsanalyser. 

PTAL, som er den mest brugte af analyserne, vurderer, hvor godt et sted er forbundet, ud 
fra hvor tæt stedet ligger på offentlig transport, og hvor ofte området bliver betjent. En 
høj karakter vil blive givet, hvis der er kort gå-afstand til den nærmeste station eller 
busstop, hvis ventetiden er lav, hvis flere forskellige transportformer stopper der, og hvis 
der er store togstationer tæt på. Derved kan PTAL også anskues, som en måde at måle 
densiteten af det sammenhængende offentlige transportsystem. 

I dag er PTAL indarbejdet i al strategisk og planmæssigt arbejde. Værktøjet bliver bl.a. 
brugt i The London Plan til at bestemme hvor stor tæthed, der skal bebygges med i de 
forskellige dele af London, da områder med gode kollektive transportforbindelser opfat-
tes som bedre egnede for udvikling. PTAL bliver også brugt til at styre hvor meget handel 
og hvor store virksomheder, der bør være i områderne. Yderligere bliver værktøjet brugt 
til at anbefale antal parkeringspladser, der bør være i områderne.

BAGGRUND
I dag bor der 9 millioner menne-
sker i London og der bliver fore-
taget mere end 31 millioner rejser 
hver dag. Frem mod 2041 forven-
tes det at indbyggertallet stiger til 
10,5 million. Transport for London 

arbejder i den henseende både på 
at finde nye måder, hvorpå byens 
udbygning kan planlægges bedst 
muligt samt at indfri målet om, at 
80% af alle rejser i London i 2041 
skal ske til fods, på cykel eller ved 
brug af offentlig transport. 

LONDON
TEMA: STRATEGISK GREB  
             GOVERNANCE
             SAMMENHÆNGENDE TRANSPORT
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”In TfL we use 
‘accessibility’ 
when referring 
specifically to 
public 
transport that is 
step-free and 
suitable for peop-
le with different 
needs. Step-free 
access is one 
aspect of good 
connectivity, but 
an assessment of 
connectivity to a 
specific place also 
includes other 
factors about the 
quality of trans-
port links.”
(Assessing transport 
connectivity in London, 2015)
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STATIONSNÆRHED
I projektet arbejdes der målret-
tet med at styrke knudepunk-
terne ved en integreret plan-
lægning af det omkringliggende 
område efter helt fastlagte 
principper, som alle planinstan-
ser skal følge. 

CENTRALE LÆRINGSPUNKTER  

VISUEL DATA 
Al den generede data er ansku-
elig gjort via simplificerede 
grafiske fremstillinger, som 
hjælper transportplanlæggerne 
og byudviklerne med at få et 
hurtigt og let forståeligt over-
blik. I tillæg er det nemt at 
videreformidle til developere, 
boligorganisationer, borgerne, 
etc., og giver derved et fælles 
forståelsesgrundlag, som der 
kan diskuteres udfra.

GOVERNANCE
Metoden har vist sig så enkel og 
effektiv, at den er blevet til en 
styringsmodel for al fremtidig 
planlægning i London. Da alle 
har kunnet se fordelen ved at 
anvende metoden (bl.a. tids-, 
resultats- og ressourcemæs-
sigt), bakker hele det politiske 
system op omkring den, og 
indarbejder den i nye planer og 
vejledninger. 
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Illustration af hvilke transportmid-
ler og betalingssystemer, der er 
inkluderet i SMILE-projektet i Wien 
for at kunne tilbyde sammenhæn-
gende kombinationsrejser.
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PROJEKT: WienMobil
For at komme nogle af tængselsproblemerne i forkøbet gik kommunen i 2011 i 
gang med at udvikle projektet SMILE (Et Mobility As a Service koncept - MaaS) 
i samarbejde med Wiener Linien og Technische Universität Wien. Projektet 
bestod af et standardiseret interface, som gjorde det muligt for alle mobilitets-
udbydere at forbinde deres tekniske systemer til app’en, for at kunne tilbyde et 
samlet overblik over, hvordan rejser fra A til B kunne gøres hurtigst.  

Det tog tre år at udvikle app´en. 1.000 forsøgspersoner var tilknyttet, da den 
blev testet i 2014. SMILE kunne bl.a. tilbyde information om forskellige trans-
portformer, samlet booking og betaling. Efter endt testperiode svarede 2/3 af 
respondenterne, at de havde benyttet sig af nye ruter, andre transportformer 
og nye kombinationsrejser. 33 pct. svarede, at de nye mobilitets valg var mere 
effektive, og 25 pct. svarede, at de nye ruter var mere attraktive. Men endnu 
vigtigere viste resultaterne, at app’en markant reducerede brugen af privat bil.

Efterfølgende blev BeamBeta lanceret, som var en opfølger på SMILE. BeamBe-
ta tilbød også bil- og cykeldeling, samt valg af personlige præferencer for 
transport (som fx økonomi, tid, bæredygtighed), som en samlet del af mobili-
tetsnetværket. BeamBeta kørte i et år, hvorefter man analyserede resultater-
ne, og WienMobil Lab blev søsat som tredje generation af app’en. Efter endt 
periode blev app’en WienMobil lanceret, og kan i dag bruges af alle.

BAGGRUND
Al offentlig transport i Wien hører 
under ét selskab: Wiener Linien. 
Statistik viser, at ca 50 pct. af alle 
rejser i byen sker med offentlig 
transport, hvilke gør det til indbyg-
gernes foretrukne måde at komme 
rundt på. Wienerne elsker deres 
offentlige transportsystem, og 

inden for de næste par år regner 
Wiener Linien med, at de passerer 
en mia. passagerer om året. I 
tillæg til at byen, ifølge Østrigs 
Statistik, vil vokse fra 1,77 mio. til 
over 2 mio. indbyggere frem mod 
2029, vil det lægge et signifikant 
pres på transportsystemet.

WIEN
TEMA: TEKNOLOGI & INNOVATION 
   SAMMENHÆNGENDE TRANSPORT  
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”Regardless of 
whether you travel 
with public trans-
port, by bike, with a 
car-sharing vehicle, 
a taxi, on foot or 
using a combination 
of these forms of 
mobility, WienMobil 
displays all the opti-
ons available. (...) 
Billing with the rele-
vant mobility part-
ners is dealt with 
directly with these 
partners on the 
basis of the pay-
ment method stored 
in the app.”
www.wienerlinien.at
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VIDENSDELING
Gennem de tre pilotprojekter 
for en Mobility as a Service 
(MaaS) app, som i hvert projekt 
har optimeret og forbedret 
app’en, ud fra udbydernes og 
brugernes oplevelser, har man i 
tillæg fået flere og flere trans-
portudbydere med. Disse deler 
betalingssystem, databaseop-
lysninger og realtidsmålinger 
gennem app’en, til glæde for 
brugerne, hinanden og sig selv.

CENTRALE LÆRINGSPUNKTER  

EN APP TIL DET HELE
I Wien bruges WienMobil bl.a. 
til at vise folk alternative ruter 
til deres destination ud fra 
deres individuelle præferencer 
(økonomi, hurtighed, bæredyg-
tighed, etc.). Undersøgelser har 
vist, at brugerne af app’en har 
ændret adfærd og i højere grad 
fordeler sig ud i systemet. 
Derved er de selv med til at 
skabe mindre trængsel og et 
mere effektivt mobilitetsnet-
værk.

BEGEJSTREDE KUNDER
Wienerne elsker deres 
offentlige transport, og ikke kun 
fordi det er billigt og enkelt at 
komme rundt. I Wiener Liniens 
forretningsplan, arbejder de 
målrettet med, ikke blot at have 
tilfredse kunder, men at skabe 
begejstrede kunder.
Som eksempel på dette, møder 
mange hundrede entusiastiske 
borgere op, når en ny rulletrap-
pe ned til metroen skal indvies, 
for at fejre det og prøvekøre 
den.
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Frem mod 2040 arbejder Amster-
dam med at få deres egen 
fingerplan til at fungere lige så 
godt på tværs af fingrene som 
ind mod centrum. Visionen frem 
mod 2040 handler om at hele det 
regionale område skal fungere 
som en stor metropol.
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PROJEKT: Structural Vision - AMSTERDAM 2040  
Som svar på udfordringerne har Amsterdam kommune i samarbejde med 
interessenter udviklet en vækst- og udviklingsplan frem mod 2040, hvis ambiti-
on er at få hele regionen til at fungere som en metropol. Hovedgrebet er 
effektiv og komfortabel offentlig transport. I dag er der mange vigtige forbin-
delser i det regionale transportsystem som mangler, bl.a. på tværs af forskelli-
ge bydistrikter. 

Det kræver en hel ny struktur af byens stiforbindelser, cykelruter og offentlige 
transportforbindelser, som må etableres, samt et skift i tankegangen blandt 
lokale og besøgende for at tage de nye, smarte systemer til sig. Desuden er en 
del af planen at arbejde med fleksible løsninger inden for de identificerede 
indsatsområder, således, at det der i dag bliver anlagt som BRT strækninger, i 
fremtiden vil kunne bruges til andre løsninger (fx førerløse busser).

Som led i at indfri vækst- og udviklingsplanen er innovationsplatformen The 
Amsterdam Smart City Project etableret, for at generere nye projekter og 
samarbejdsmodeller inden for bl.a. bæredygtig transportudvikling. Den er 
samskabt af den offentlige og private sektors input til, hvad der er bydende 
nødvendig for at skabe en smart byregion. The Amsterdam Smart City Project 
er initieret af Amsterdam Kommune, men fungerer som et samarbejde mellem 
over 100 byråd, virksomheder, beboere og uddannelsesinstitutioner.  Indtil 
videre har de nye partnerskaber udført mere end 75 innovative projekter.

BAGGRUND 
Amsterdam har i dag ca. 800.000 
indbyggere (med forstæder 2,3 
mio.) og er en del af Randstadom-
rådet, som er en bysammenvoks-
ning af flere store og mellemstore 
byer, hvor der bor ca. 7,5 mio i alt. 
indbyggere. I de seneste par år har 
Amsterdam oplevet et befolk-

ningsboom. Yderligere er der et 
stort antal turister, som hvert år 
kommer til byen, og som gør at 
Schiphol er den lufthavn i Europa 
med det 5. højeste antal internati-
onale passagerer. Fremadrettet 
forventes det, at der vil komme 
flere turister og op mod 150.000 
flere indbyggere inden 2040.

AMSTERDAM METROPOLOMRÅDE
TEMA: SAMMENHÆNGENDE TRANSPORT 
   STRATEGISK GREB  
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”Problems, chal-
lenges and op-
portunity pre-
sent themselves 
on the scale of 
the Amsterdam 
Metropolitan 
area. (...) The 
region must 
operate as an 
economical ro-
bust entity on 
the european 
and internatio-
nal scale, in or-
der to compete”
https://issuu.com
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METROPOLOMRÅDE
En region, der skal fungere som 
en metropol, kræver en omfat-
tende ændring i transportstruk-
turen og en mental ændring i 
folks adfærd for at få dem til at 
tage de nye smarte systemer til 
sig. Men tilgængeligheds- og 
konkurrencemæssigt er det en 
fordel at arbejde med at tænke 
det geografiske området som 
en stor sammenhængende 
helhed, frem for en region 
bestående af flere byområder.

CENTRALE LÆRINGSPUNKTER  

UDFØRELSE
I Amsterdamregionen arbejder 
man på at implementere og 
justere planen lidt efter lidt bl.a. 
ved hjælp af pilotprojekter i 
samarbejde med virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner, 
beboere og besøgende. Det vil 
sige, at de arbejder med at have 
en klar vision, men lade detal-
jerne været styret lokalt af 
kommunerne i samarbejde på 
tværs, af mange forskellige 
interessenter. Yderligere arbej-
der de med løsninger, der er 
fleksible nok til at kunne æn-
dres i takt med udviklingen.

FYSISKE TILTAG 
Her arbejdes med at udvikle et 
stisystem på tværs bl.a. ved at 
omdanne veje til mere rekreati-
ve områder. Langt flere busru-
ter og let adgang til netværket 
(bl.a. et netværk af parker og 
rejs for nemmere adgang til 
tognettet i hele metropolområ-
det) for at gøre den kollektive 
transport mere attraktiv. Den 
samlede indsats for hele 
metropolen imødekommer 
derved brugen af offentlig 
transport og begrænse bilbru-
gen. 

MENTAL OMSTILLING
Alt det ikke-fysiske er en vigtig 
strategi for Amsterdam i at føre 
planen ud i livet, da det handler 
om folks mentalitet og derved, 
hvordan de bruger byregionen. 
Der bruges kampagner, events, 
inddragelse og indflydelse til at 
få folk til at tænke anderledes 
og derved ændre deres mobili-
tetsvaner. Der er bl.a. omfatten-
de samarbejde mellem offentli-
ge og private parter, om at lave 
enkeltstående fysiske projekter, 
som fungerer som kick-startere 
til at ændre folks adfærd og 
udfordre muligheder.
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Kort over infrastrukturelle og 
fysiske satsninger i Malmø, der 
påvirker trafiksystemet og en 
bæredygtig infrastruktur inden 
for byregionen (2000–2015). Det 
viser samtidig planlagte projek-
ter, der anses som aktuelle for 
infrastrukturen frem mod 2030.
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MALMØ
TEMA: TILGÆNGELIGHED & BRUGERFOKUS 
   STRATEGISK GREB 
              

PROJEKT: TRAFIK- OCH MOBILITETSPLAN
For at løse transportudfordringerne har Malmø sat fokus på brugerne og på at 
skabe en social bæredygtig mobilitet. Det betyder bl.a., at børn og unge er i 
fokus. At prioritere bestemte transportformer er en vigtig faktor for at opnå en 
højere grad af demokrati og tilgængelighed for alle og især for de svageste 
befolkningsgrupper. Dette skal ske ved at skabe kollektiv transport af høj 
standard, og i højere grad gøre det muligt at bevæge sig rundt til fods og på 
cykel. Ydermere arbejder de for, at børn og unge skal have en øget indflydelse 
på trafikplanlægningen i regionen, bl.a. ved at udvikle nye metoder for, hvor-
dan de kan inddrages mere. 

Organisatorisk skal implementeringen være koordineret af en styregruppe, 
bestående af de forskellige aktører, der skal føre planen ud i livet. Samarbejdet 
i styregruppen er fundamentet i udviklingen af planen, da det er essentielt for 
at nå målene om en sammenhængende by- og transportplanlægning.

BAGGRUND 
I dag bor der ca. 600.000 inden for 
Malmø-byregion. Malmø vokser 
hurtigt og forventes at have en 
kraftig vækst i befolkning og antal 
af arbejdspladser frem mod 2032. 
I dag pendler 62.000 til byen fra 

hele regionen, mens 31.000 
pendler ud af byen. Yderligere 
kommer der 6 mio. turister til 
Malmø hvert år. Dette lægger et 
pres på byområdets infrastruktur, 
både i den nærmeste fremtid og 
på længere sigt.
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”Increased mobility 
allows a greater 
number of people to 
access 
qualitative urban 
environments 
where people meet 
and where urban 
life, innovations and 
culture 
prosper. (...) 
Consequently, it
is important to de-
velop methods for 
describing, 
measuring and eva-
luating 
accessibility for dif-
ferent groups in 
society.”
http://malmo.se
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MÅLGRUPPER
Massivt fokus på forskellige 
brugergruppers behov sikrer, at 
løsningerne bliver mere målret-
tede og får effekt. Ved at have 
en klart defineret brugergrup-
pe, som alt skal løses ud fra, er 
det nemt at formidle til borger-
ne og brande udadtil med 
henblik på fremtidige investorer 
og udviklere.

CENTRALE LÆRINGSPUNKTER  

STYREGRUPPER
Styregrupperne for hvert enkelt 
projekt skal sikre, at de større 
projekter koordineres, før de 
sættes i gang. Dette skal under-
støtte, at pengene bliver brugt 
bedst muligt, at resultatet bliver 
af høj kvalitet, og at anlægsperi-
oderne bliver begrænset, så
f.eks. veje ikke skal graves op 
flere gange.

BRUGERMEDVIRKNING 
I stedet for at tage alle interes-
senter i ed, så fokuseres der på 
den bestemte målgruppe, som 
løsningerne primært skal funge-
re for. Inddragelsesprocesserne 
for børn og unge arbejder med 
en tilgang, hvor målgruppens 
input ses som den mest værdi-
fulde viden til nuværende og 
fremtidige løsninger, og der 
udvikles kontinuerligt nye, 
banebrydende metoder til at 
samskabe løsninger med børn 
og unge. 
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Metro og letbane forbinder de 
tættest befolkede områder i de  
85 kommuner i Lille Metropolitan 
area, og sørger for 
tilgængelighed og forbindelser 
på tværs af regionen.
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PROJEKT: Plan de Déplacements Urbains 2010–2020
For at sikre en demokratisk udvikling af metropolen er en regional sammen-
slutning stiftet Lille Métropole Communauté Urbaine, hvor alle 85 kommuner 
er repræsenteret, for at samarbejde om transportmæssige spørgsmål og 
løsninger.  

Allerede i 1989 tog de det første skridt mod at blive en metropol ved at udvikle 
en vision for en fælles økonomisk og bymæssig udvikling - med udgangspunkt i 
transport. Planen omfattede bl.a. et nyt metrosystem, der skulle forbinde de 4 
største byer, som et fysisk symbol på en samlet metropol med polycentriske 
byområder, samt en højhastighedsforbindelse til Paris og London. 

I 2010 var den gamle plan blevet realiseret, og der kom en ny plan Plan de 
Déplacements Urbains 2010–2020, hvor målet bl.a. var at al offentlig transport 
i 2020 skal køre på ren energi. For at møde fremtidens udfordringer og æn-
dringer i mobilitetsbehov samt bosætning, støttes nye eksperimenter indenfor 
transportområdet, hvor lokale myndigheder skal agere som katalysatorer for 
innovative initiativer. Finansiel støtte bliver givet til eksperimenter på tværs af 
discipliner og arbejdsområder, for at gøre op med silo-tankegangen. Ud af 
regionens totale budget på 1,2 mia. €, bliver mere end 1/3 brugt på transport. 
Inden for det budget er der en virksomhedsbeskatning, som er øremærket 
udviklingen og udbygning af den offentlige transport.

BAGGRUND 
Lille by er centrum i et større 
metropolområde. I selve byen bor 
der 228.000 indbyggere, mens der 
i hele metropolen er 1,2 mio. 
indbyggere. Metropolen består 
fortsat af 85 kommuner, hvoraf 
den mindste ikke har mere end 

330 indbyggere. Hele området 
dækker 600 m2, hvoraf halvdelen 
er landbrug og små landsbyer. 
Kombinationen af landlige områ-
der og tæt by, samt antallet af 
kommuner, gør samarbejdet på 
tværs udfordrende, men nødven-
digt.

LILLE METROPOLOMRÅDE
TEMA: GOVERNANCE
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”The issue of 
sustainable 
development 
within Lille 
Metropolis is 
controlled at a 
territorial level 
through strong 
local governan-
ce and a series 
of integrated 
strategies”
http://ec.europa.eu

For at indfri visionen om et 
fremtidigt transportsystem, der 
udelukkende kører på ren energi 
har metropolen gradvist udskiftet 
alle busser til nogle, der kører på 
biogas, samt bygget et genoplad-
ningsdepot, som kan rumme 150 
busser.
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MENTAL OMSTILLING
I Lille fik de med stor succes 
vendt fokuspunktet væk fra 
hver enkelt kommune til det 
store fællesskab, for at få 
regionen til at arbejde som var 
det en stor by. Ved at skabe et 
samlet transportsystem, hvor 
der var gode forbindelser for 
alle på tværs af regionen, og de 
fire største byer blev ligestillet, 
blev alle områder styrket og der 
skete en holdningsændring. 
Metropolen brugte den styrke-
de fællesfølelse til at fremme 
samarbejdet om flere regionale 
mobilitetsløsninger, som bl.a. 
forbedrede regionens konkur-
renceevne, og derigennem 
økonomi, til gavn for alle. 

CENTRALE LÆRINGSPUNKTER  

KATALYSATOR
At bruge offentlig transport som 
katalysator for regional udvik-
ling gavner hele samfundet, da 
det udbyggede transportnet-
værk gør det nemmere at 
komme rundt, og derfor mere 
attraktivt for virksomheder og 
beboere at slå sig ned. Efter de 
fysiske stukturer er på plads, er 
regionen gået over til en ny 
vision, der i endnu højere grad 
går på at brande metropolen på 
bæredygtighed og nytænkning.

STYRINGSMODEL
Lille Metropolområde har et 
styringsorgan, hvor alle 85 
kommuner er repræsenteret. 
Her tages alle de overordnede 
beslutninger, vedrørende 
visioner, strategiske træk og 
konkrete mål, i fællesskab. En 
af borgmestrene bliver valgt til 
at være ordfører og til at styre 
lobbyarbejdet for bl.a. at få del 
i statens transportpuljer. Da alle 
kommuner er repræsenteret 
politisk, og visionerne derfor er 
indgået på tværs af politiske 
interesser, er de langsigtede 
planer levedygtige ud over de 
enkelte valgperioder, og even-
tuelle skift i politiske interesser.

FINANSIERING 
Finansieringen til de helt store 
projekter, der går ud over 
regionens grænser, kommer fra 
nationale puljer gennem en 
insisterende indsats og lobbyar-
bejde fra regionens side. 
Derudover går 1/3 af hele det 
regionale budget (herunder en 
særlig transportskat) til bære-
dygtig mobilitet. Dette viser, at 
der er en vilje bag visionen om 
at bruge bæredygtig transport 
som katalysator for økonomisk 
vækst.
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Belo Horizonte er gået radikalt til 
værks, og har på kort tid ombyg-
get store dele af byens infrastruk-
tur i forbindelse med et stort 
event, for at begrænse bilbrug og 
give bedre forhold for gående, 
cyklende og BRT.  Det viste sig at 
være så gode løsninger, at de 
siden er blevet udbygget, gjort 
permanente og endnu mere 
attraktive.
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PROJEKT : PlanMob-BH
I 2008 bad Belo Horizone byens trafikselskab (BHTrans) om at påbegynde 
udviklingen af en samlet mobilitetsplan med hovedvægt på bus, metro og 
gående. Trafikselskabet kaldte planen for Plan¬Mob-BH, med virkning frem til 
2020. Sideløbende blev trafikselskabet  MOVE (et BRT-datterselskabet) stiftet 
og anlagt, som en del af planen, for at kunne transportere turister rundt under 
FIFA World Cup 2014. Store dele af byen blev i den sammenhæng, i samarbej-
de med kommunen, ombygget for at imødekomme World Cup’ens behov, med 
udgangspunkt i den nye mobilitetsplan. 

MOVE transporterer fortsat ca. 500.000 passagerer om dagen og har halveret 
transporttiden fra yder-regionen ind til centrum. Hvad der blev anlagt i forbin-
delse med et event har derved overgået både forventningerne og succesen fra 
selve FIFA 14.

Siden er PanMob-BH blevet gjort til den officielle urbane mobilitets-master-
plan for Belo Horizonte. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe i kommunen  
(ObsMob-BH), som skal observere resultaterne af PlanMob-BH på kort og lang 
sigt. Yderligere vil gruppen arbejde på at forlænge planen til 2030, opdatere 
data og mål i forhold til nye undersøgelser, samt at harmonisere PlanMob-BH, 
så den følger kommuneplanen.

BAGGRUND 
Belo Horizonte er Brasiliens 6. 
største by. Den blev bygget i 
starten af 1900-tallet for en 
befolkning på 200.000, og har 
siden vokset eksplosivt. I dag bor 
der 2,5 mio. indbyggere i byen. 
Metropolområdet er det tredje 

største i Brasilien – det dækker et 
areal på 331 m2 og har 5,2 mio. 
indbyggere. Transporten i regionen 
er domineret af biler, men de 
ønsker at gøre befolkningen mere 
mobil, og knytte metropolområdet 
tættere sammen ved at fokusere 
på bæredygtige transportformer.

BELO HORIZONTE
TEMA: STRATEGISK GREB
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”PlanMob-BH 
has a planning 
horizon of 2020, 
providing two 
possible scenari-
os for the next 
decade: With or 
without limiting 
spending re-
strictions.” 
www.sutp.org

MOVE (BRT) blev planlagt og 
anlagt ud fra international best 
practice, og bliver hele tiden 
udbygget.
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SAMARBEJDE
Uafhængig af kommuneplanen 
blev et enkelt trafikalt problem 
løst af et privat selskab. Det 
handlede om at indtænke, 
hvordan de midertidige trans-
portløsninger under FIFA 14 
kunne blive permanente 
muligheder for byen. Projektet 
løste ikke alle udfordringer på 
én gang, men et enkeltstående, 
midlertidigt problem. Det viste 
sig at fungere så godt, at det 
efterfølgende blev implemente-
ret i den regionale planlægning. 
Privat-offentlige samarbejder 
kan skabe værdi for begge 
parter, når kommunen melder 
ud, hvad de vil have løst, og 
derefter giver frie tøjler og lade 
selskabet løse det på en måde, 
de finder bedst ift. kunderne.

CENTRALE LÆRINGSPUNKTER  

KATALYSATOR
En stor del af forberedelserne 
til eventet gik til at nytænke og 
etablere effektive offentlige 
transportløsninger. At tænke 
mobilitet, infrastruktur og trafik 
ind i budgetterne til større 
events gavner ikke kun selve 
begivenheden men også byen. 
Byer kan ses som et laboratori-
um til at få afprøvet nye tiltag, 
som eventuelt kan etableres 
permanent. Hvis dette er 
fysiske tiltag, som derved har 
forbedret stedet permanent, vil 
det kunne være en måde at få 
opgraderet et område som der 
ellers ikke ville have været gjort 
noget ved. 

EFFEKTIVISERING
Det offentlig-private samarbej-
de har vist sig at være effektivt i 
forhold til at eksekvere store 
projekter indenfor en relativ 
kort tidshorisont. Strategi, 
planlægning og implementering 
foregår i perioden 2010 – 2020. 
Det er meget kort tid til meget 
omfattende projekter (60 km 
metro, 160 km BRT, 83 km alm. 
busruter, 360 km til ikke moto-
riseret transport (heraf 70 km 
cykelsti). En kort vej igennem 
systemet, effektivisering af 
processer og at en stor del 
udlægges til det private, gør at 
byen er godt på vej til at lykkes.

SCENARIER
I implementeringsarbejdet med 
at gøre PlanMob-BH til den 
officielle masterplan for Belo 
Horizonte, blev der indarbejdet 
to scenarier. Scenarierne 
beskriver to forskellige mulige 
løsninger for fremtiden alt efter 
hvor mange midler, der bliver 
stillet til rådighed. 
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Schandorffs plass (Oslo): En 
relativt stejl, indeklemt plads er 
fornyet til et hyggeligt byrum 
med universel udformning. 
Vinder af ”Innovasjonsprisen for 
Universell Utforming” i 2011 i 
kategorien landskabsarkitektur.
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PROJEKT: Nasjonalt nettverk - universell utforming i regional og 
lokal kollektivtransport 2015-2019
Som led i at opnå en større kompetenceopbygning hos aktører indenfor 
kollektiv transport og andre aktører inden for rejsekæden på nationalt, regio-
nalt, kommunalt og lokalt niveau, lancerede Norges regering i 2016 en hand-
lingsplan for at få opbygget og opgraderet infrastrukturen efter principperne 
for universel udformning. I den forbindelse blev der oprettet et netværk, som 
består af regioner, storkommuner (f.eks. Oslo), statslige styrelser, aktører og 
brugergrupper indenfor kollektiv transport samt brugerorganisationer. 

Formålet med netværket er at bidrage til, at den lokale og regionale kollektive 
trafik bliver universelt udformet. Som led i handlingsplanen skal netværket 
tilrettelægge to nationale konferencer om året, stimulere til yderligere net-
værksaktivitet, og derigennem flere lokale og regionale projekter.   
Regeringen har oprettet en tilskudsordning, som kan bruges på kompetence-
udvikling og information. Ydermere er der et netværkstilskud til regionerne og 
projektstøtte til konkrete projekter. 

BAGGRUND
I Norge har der i mange år været 
fokus på universel udformning 
(begrebet dækker over, at alle skal 
have mulighed for at kunne 
benytte alle funktioner). I 2015 
viste en ny omfattende undersø-
gelse, at 46 pct. af de funktions-
hæmmede oplever offentlig 
transport som en barriere i hver-
dagen. Undersøgelsen viste også 

at kun 5 pct. af alle stier og fortov 
er tilrettelagt for personer med 
nedsat syn. Da andelen af ældre 
stiger, vil der i fremtiden blive flere 
personer med reduceret funkti-
onsevne. Ud fra princippet om at 
det er en menneskeret at kunne 
deltage i samfundet, så er Norges 
mål at skabe et samfund, hvor alle 
kan bevæge sig rundt, og tage 
aktivt del i omgivelserne.

NORGE
TEMA: GOVERNANCE 
             TILGÆNGELIGHED & BRUGERFOKUS
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”Likeverd er 
også like mu-
ligheter til so-
sialt liv. For å 
oppnå dette 
trenger vi trans-
portmidler, ute-
områder og tek-
niske løsninger 
som flest mulig 
kan bruke”
www.bufdir.no

Enkelhed i udformning af trafik-
anlæg, omgivelser og informati-
on øger læsbarheden og sikker-
heden for alle. For svagtsynede 
er det nødvendigt med genken-
delige elementer for at huske en 
rejserute.
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PRIORITERING
At et universelt design bliver 
løftet op på nationalt niveau 
med en tilskudsordning, er en 
effektiv måde at påvirke til 
samarbejde om udviklingen. 
Yderligere er netværket og 
samarbejdet på tværs med til at 
sikre, at tilgængelighed bliver 
indtænkt på hele rejsen.

CENTRALE LÆRINGSPUNKTER  

ANSVARSHAVER
Det er Barne- og likestillingsde-
partementet (BLD) der koordi-
nerer politikken på områder 
inden for universell udformning 
samt administrerer netværket 
og de helt overordnede strate-
giske greb. De har derved 
sørget for politisk mandat til at 
løfte opgaverne op på et højere 
niveau, hvilket gør arbejdet 
mere målrettet og effektivt, da 
det skaber en kort vej mellem 
initiativtagere og beslutningsta-
gere.

VIDENSDELING 
I Norge bruges en konference-  
model, til både at styrke og 
stimulere netværksaktiviteten 
blandt aktører og brugergrup-
per indenfor kollektiv transport, 
og til at oplyse om status i 
regionale- og lokale projekter 
inden for indsatsområdet. 
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KILDER
AMSTERDAM
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/making-amsterdam/structural-vision/ 
http://futurecities.skift.com/2015/08/17/amsterdam-future-smart-city-masterplan/
https://issuu.com/citypolska/docs/amsterdam_structural_vision_01-2011

BELO HORIIZONTE
http://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/B_Technical-Documents/GIZ_SUTP_TD13_Urban-Mobility-Plans_EN.pdf
http://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/seven-ways-belo-horizonte-brazil-inspires-sustainable-cities/1029301/

LILLE METROPOLITAN AREA
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/urban_rural/doc/caselille.pdf
http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/competences/transports-mobilite/plan-de-deplacements-urbains.html
http://www.keanet.eu/lille-metropole-towards-la-ville-des-possibles/

LONDON
http://content.tfl.gov.uk/connectivity-assessment-guide.pdf

MALMØ
http://malmo.se/download/18.16ac037b154961d0287384d/1491301288704/Sustainable+urban+mobility+plan%28TROMP%29_ENG.pdf

NORGE
https://www.bufdir.no/uu/Nasjonalt_nettverk___universell_utforming_i_regional_og_lokal_kollektivtransport_2015_2019/

SINGAPORE
https://www.lta.gov.sg/content/dam/ltaweb/corp/PublicationsResearch/files/ReportNewsletter/LTMP2013Report.pdf

WIEN
https://blog.rail.cc/vienna-public-transport/
https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/14740/public-transports-role-in-viennas-urban-development/
https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/66526/channelId/-4001524
http://smile-einfachmobil.at/einfachmobil_en.html
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