
 

 

 

 
 

 

Projektforslag til RUS-puljen 2021 
 

 

Projekttitel  Øget viden om transportadfærd, så flere kan vælge 

bæredygtig mobilitet 

Indsatsområde i 

Handlingsplan 2020-2021 

• Bruge teknologi og data til at gøre hverdagens 

transport nemmere og grønnere 

• Gøre kollektiv transport til et førstevalg for flere 

• Sikre bedre trafikale forbindelser i Greater Copenhagen  

Bidrager til RUS’en Ved at understøtte databaseret samarbejde om transportadfærd 

på tværs af planmyndigheder, kan vi i fællesskab blive skarpere 

på hvilke håndtag der skal drejes på for at få flere borgere til at 

vælge bæredygtige transportformer 

 

Bidrager til FN’s 

verdensmål 

 

Projektet vil gennem partnerskaber gøre data mere tilgængeligt 

for aktørerne (fx kommuner og trafikselskaber), og dermed gøre 

arbejdet med omstilling af transportsektoren til en mere 

klimavenlig, aktiv, sund og bæredygtig form nemmere.   

 

Formål Formålet er en mere brugervenlig visualisering og formidling af 

transportadfærd, der vil kunne udbrede brugen af data til at 

skabe nye indsigter, samt understøtte borgerinddragelse, 

politiske processer og tværkommunalt samarbejde. 

 

Gennem projektet vil vi opnå et databaseret samarbejde på tværs 

af kommuner, regioner, trafikselskaber og andre der arbejder 

med skabe bæredygtig transportadfærd. 

Beskrivelse af initiativet 

 

I projektet vil der blive udviklet en ny og mere brugervenlig 

formidling og visualisering af data fra Transportvaneunder-

søgelsen.  

 

I samarbejde med partnerne vil vi kvalificere behovene for, 

hvordan data kan understøtte planlæggere ifm. bedre 

mobilitetsløsninger, samarbejde på tværs af organisationer, 

borgerinddragelse, politisk beslutningsgrundlag, opnåelse af 

målsætninger m.v. 

 

Konkret vil projektet bestå af en kortlægning af behov, udvikling 

af brugervenlig platform, samt et strategisk arbejde omkring 

fremadrettet samarbejde og hvordan vi evt. kan åbne op for fri og 

gratis adgang til Transportvaneundersøgelsens data. 

 

Varighed 18 måneder – 2021-2022 

 

Effekt 

 

Forventet effekt af projektet er, at data om transportadfærd i 

meget større grad vil blive brugt ifm. mobilitetsplanlægning, 

borgerinddragelse og politisk betjening, herunder også når der 

samarbejdes på tværs af organisationer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side 2 af 5 

Partnerskaber 

 

5 

DTU, Københavns Kommune, Danske Regioner, 
Supercykelstierne har indtil videre udvist interesse. Derudover er 
der generel interesse fra kommuner og andre myndigheder som 
allerede har medlemskab af Transportvaneundersøgelsen. 
 

Innovation 

 

4 

Projektet vil skabe nye muligheder for at visualisere, tilgå og 

samarbejde om transportadfærd på baggrund af data, samt 

skabe mere inspirerende måder at formidle data til borgere, 

politikere og andre. 

 

Udbredelse 

 

4 

Det er en del af projektets formål at understøtte samarbejde på 

tværs af kommuner og andre organisationer, der arbejder med 

mobilitet. Derfor vil resultaterne af projektet kunne udbredes til 

hele Danmark. I samarbejde med fx Region Skåne vil det også 

være muligt at lave en tværnational løsning. 

 

Gearing 

 

3 

Der forventes kommunal medfinansiering i form af timer.  

Der er gode potentialer for at arbejde videre med at udvikle 

databaseret planlægning. Målgruppen er i første omgang 

offentlige myndigheder, så det vil være oplagt at tænke det ind i 

fx Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Der er også 

relevante puljer at søge hos fx Innovationsfonden, Horizon 

Europe, Interreg ÖKS, Nordic Innovation m.fl. 

 

Internationalisering 

 

Projektet er inspireret af lignende løsninger i Skåne og Holland, 

som der er aktiv dialog med. Man kan som en del af projektet 

forsøge at samordne med løsningen i Skåne, og dermed give et 

samlet billede af transportadfærd i Greater Copenhagen. 

Særlige forhold/samlet 

vurdering 

 

Samlet budget 2 mio. kr. 

(1,5 mio. kr. fra RUS og 0,5 mio. kr. fra kommunal 

medfinansiering i timer) 

Kan skaleres til 1,5 mio. kr. 

Medfinansierings behov fra 

RUS-puljen 

1,5 mio. kr.  

Kan skaleres til 1,0 mio. kr. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Side 3 af 5 

Bilag 1: Nuværende adgang til viden fra 
Transportvaneundersøgelsen 
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Bilag 2: Eksempel fra Region Skånes visualisering af 
transportadfærdsdata 



 

 

 

 

 

 

 

Side 5 af 5 

Bilag 3: Links til eksempler på brugervenlig adgang til 
transportadfærdsdata 
 

Skåne resvanor.qvw (skane.se) 

Holland Microsoft Power BI 

Danmark v. Trafikstyrelsen passagertal.dk 

 

http://beslutstod.skane.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=documents%5Cresvanor.qvw&lang=en-US&host=QVS%40rspapp072&anonymous=true
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2QzYzdlMWQtNGZjNi00YjdkLTg3MGYtMzRmZmQ0ZTAyMTg5IiwidCI6IjE4MzZhODZhLTQxNTItNGJlNS1hZjM1LTU1MjAyOTQzOTA0OCIsImMiOjl9
https://passagertal.dk/

