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Providing 
access for all

Ensuring effective 
mobility for all

Improving 
safety for all

Securing green 
mobility for all

THE CORNERSTONES OF 
SUSTAINABLE MOBILITY



• 1991 – Trøjborg – 20’erne,studerende, ingen bil, ingen børn

• 1996 – Skejby – 20’erne, arbejde I Aarhus, ingen bil og ingen børn

• 2002 – Frederiksbjerg – 30’erne, arbejde i Odense, bil, ingen børn

• 2004 – Solbjerg – 30’erne – arbejde i Odense, barn og bil nr. 2

• 2013 – Øgaderne – 40’erne – skolebarn, arbejde i Aarhus og ingen bil

MIG OG AARHUS
Foto: Kilde ukendt



HVAD HAR INDFLYDELSE PÅ VORES TRANSPORTADFÆRD?

• Hvor vi bor – Midtbyen, indenfor Ringgaden, uden for Ringvejen eller i et 
af de mindre bysamfund

• Hvilke faciliteter og infrastruktur der er til rådighed, hvor vi bor

• Hvor vi skal hen i vores hverdagsliv

• Vores alder

• Vores familie- og livssituation

• Vores økonomi

• Vores holdninger



Den fysiske
virkelighed

Sociale 
normer

Den 
subjektive 
virkelighed

Vores 
vaner

HVAD HAR INDFLYDELSE PÅ VORES TRANSPORTADFÆRD

Vores transport vaner bliver påvirket
af mange faktorer:

• Den fysiske planlægning og 
infrastruktur. Transportmuligheder
tilrådighed. Afstande.

• De sociale normer i vores familie og 
omgangskreds. Reklamer osv.

• Vores subjective viden om, erfaring
med og holdninger til transport.

• Vores hverdagsliv og vaner

.



HVORDAN KAN VI PÅVIRKE VORES TRANSPORTVANER

Vi kan påvirke vores transportvaner gennem
at ændre den fysiske planlægning – påvirke
afstande og ændre den fysisk infrastruktur. 
Fx gøre det lettere, mere sikkert, billigere
eller sværere at bruge forskellige
transportmidler.

Kommunikation, kampagner, information, 
samtaler kan bidrage til at påvirke vores
sociale normer og påvirke den subjective 
virkelighed.

Vi kan hjælpe og støtte folk med at gøre det 
nemmere at bryde vaner

.

Ændre på
den 

objective 
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Rygeforbud
og 

prisstigning
er

Kampagner 
og regler i 
vores hjem

Kampagner og 
information, 
skræmme-
billeder på 
pakkerne

Rygestop-
kurser, 
apps, 

nikotin-
produkter









• CO2-udledning fra trafikken

• Støj- og luftforurening i byerne

• Trængsel af biler i byerne

• Trafiksikkerhed

• Inaktivitet og fedme

• Liv og handel i byen

=> Hvordan vi planlægger og prioriterer transportmidler har indflydelse på alle ovenstående udfordringer

UDFORDRINGER VI STÅR MED





Kilde: Institute for Sensible Transport 2016

Kapacitet på en 3,5 m bred vej pr. transportmiddel





Kilde: Cyklistforbundet
og Jens Troelsen, SDU 



VIRKEMIDLER TIL AT FREMME MERE BÆREDYGTIG TRANSPORT

Reducere antallet af ture

- Planlægge for kortere afstande, online møder
og hjemmearbejde, varelevering etc. Påvirke
efterspørgslen efter transport

Konvertere til mere klimavenlige, 
effektive, sunde og pladsbesparende
transportmidler

- Konvertere tur i bil til gang, cykel og
kollektiv transport samt sikre bedre integration 
mellem.

Optimere den eksisterende kapacitet
og effektivitet

- Optimere den eksisterende kapacitet –
delebiler, samkørsel, elbiler, elbusser, BRT, 
ITS-løsninger, digitalisering osv.



• Økonomi – dyrt /billigt

• Afstande - omveje / genveje

• Tilgængelighed – nemt / svært

• Komfort – behageligt / irriterende

• Hastighed – hurtigt / langsomt

• Tryghed og sikkerhed

VIRKEMIDLER TIL AT FREMME MERE BÆREDYGTIG TRANSPORT



• Hvilken by vil vi have – en by for biler eller en by for mennesker? 

• Fordeling og demokrati – hvor meget plads giver vi til hvilke transportmidler og hvor ?

• Klima og miljø - hvordan sikrer vi en god fremtid for de kommende generationer? 

HVAD HANDLER DET I VIRKELIGHEDEN OM







Aarhus før og efter åbningen af Åen




