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• Fælles trafikplan for og i 
samarbejde med de otte 
midt- og vestjyske 
kommuner og Region 
Midtjylland.

• I kommissoriet for 
trafikplanen var der et 
særligt fokus på mobilitet.

• Mange forskellige 
mobilitetsforsøg i 
kommunerne – behov for 
erfaringsudveksling og 
fælles anbefalinger til 
fremtidige forsøg.

BAGGRUND
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MOBILITETSHÅNDBOGEN

• En håndbog til brug i 
kommunerne i forbindelse med 
implementering og udvælgelse 
af mobilitetsprojekter.

• Inddelt i fem trin:

1. Fastlæggelse af rammer

2. Kortlægning og 
behovsafklaring

3. Eksempelsamling, bytyper og 
personaer

4. Kommunikation og lancering

5. Drift og evaluering
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EKSEMPELSAMLING

• Inddelt i tre emner; fysisk 
miljø, transportløsninger og 
samarbejde og 
kommunikation.

• Under hvert emne er der en 
række katalogark, hvor en 
given løsning beskrives og 
vurderes ift. de samme 
parametre og værdisættes 
ift. personaer og bytyper.

• Til hvert katalogark er der 
desuden en række cases, der 
kort beskriver et projekt 
med henvisning til hvor der 
findes mere information. 



MOBILITETS-
HÅNDBOGENS
5 TRIN

5
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1. FASTLÆGGELSE AF RAMMER
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2. KORTLÆGNING OG BEHOVSAFKLARING

For at forstå konteksten, og finde frem til hvilket 
behov/udfordring mobilitetsprojektet skal løse, analyseres:

• Områdets geografi

• Områdets serviceudbud

• Mobilitet i området i dag

• Områdets demografi
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2. KORTLÆGNING OG BEHOVSAFKLARING

Kortlægning af forhold i 
lokalsamfundet (evt. hjælp af 
spørgeskema):

• Ressourcer 

• Aktivitet

• Engagement

• Udfordringer/potentialer

Behovsafklaring:

• Målgruppe

• Geografi

• Formål

• Tid

Kilde: Realdania, Længe leve landsbyerne, s. 39
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3. EKSEMPELSAMLING, BYTYPER OG
PERSONAER

• Det er vigtigt, at det/de mobilitetstiltag, der sættes i 
gang, passer til fundene i analysen og til de registrerede 
behov.

• Hvis ikke der er overensstemmelse mellem de 
registrerede behov og lokalområdets ønsker, er det 
vigtigt, at dette italesættes, og at projektet evt. rettes 
til. 

• Metode til kvalificering af hvilket mobilitetsprojekt, der 
skal sættes i gang: 

• Ud fra fire bytyper og fem generiske personaer er der i et 
skema oplistet egnede projekter i de forskellige 
kombinationer. 

• De analyserede område placeres i en af de fire bytyper, og 
den/de ønskede målgruppe(r) vælges blandt de fem 
personagrupper. 
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4. KOMMUNIKATION OG LANCERING

• Kommunikation er afgørende for projektets succes!

• Vælg den rette kommunikationsform.

• Vær tilstede, hvor målgruppen er og målret budskabet. 
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5. DRIFT OG EVALUERING

• Pilotprojekt vs. et blivende tilbud. 

• Løbende overvågning af driften og evt. tilretninger.

• Vigtigt med en tilpas lang projektperiode, inden 
projektet evalueres – særligt hvis projektet kræver, at 
borgerne ændrer adfærd.  

• Husk at nyhedens interesse kan aftage, og at også 
ildsjæle kan blive trætte. 



ANBEFALINGER TIL FREMTIDIGE
MOBILITETSPROJEKTER

• Forventningsafstem med lokalområdet – hvad er muligt og hvad 
kan/skal de selv bidrage med i projektet?

• Engager lokalbefolkningen – projektet bliver aldrig levedygtigt uden 
lokal opbakning. 

• Vælg et mobilitetsprojekt, der opfylder de konkrete behov/udfordringer, 
der er i området.

• Målret kommunikationen om mobilitetsprojektet – informationen skal 
være der, hvor målgruppen naturligt ”snubler” over den.

• Læg en plan for drift og evaluering, og forventningsafstem med 
lokalbefolkningen, ift. hvad der skal til for at et pilotprojekt evt. kan 
blive til et blivende tilbud på sigt. 
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OPFØLGNING

• Vedligehold af håndbogen og tilføjelse af nye projekter til 
eksempelsamlingen

• Flere medlemmer til minimobilitetsgruppen? 
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