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KAN DESIGN GIVE
MERE ASFALT?
- ET FORORD
Vi designer livet har været visionen
for Kolding Kommune siden 2012, og
selvom vi har lavet flere spændende
projekter med det udgangspunkt, går
vi denne gang lidt længere end ”bare”
projektet.
For nogen er design en række nye metoder med brugerrejser, moodboards
og masser af spændende processer og
post-it notes. For os er design mere
nogle principper og en måde at tænke
på. Det er noget med at gøre ting i
stedet for at snakke om dem. Noget
med at teste tingene ude i virkeligheden, før vi ved om de virker, og noget
med en lærende tilgang i stedet for
en nul-fejls-kultur.
Brug Bilen er et af de første eksempler på at vi går mere strukturelt til
værks – og simpelthen bruger designog designprincipper som en måde at
være forvaltning på.

Hver dag kører over 18.000 mennesker ind i Kolding. De fleste kører ind
kl. 7.45 og ud igen kl.16.15.
De kører næsten alle sammen i hver
deres bil og skaber tilsammen den kø
og trængsel, som vi alle sidder fast
i – hver morgen og hver eftermiddag.
Det vil vi gerne se muligheder i. Vi
vil gerne se de titusindvis af tomme
sæder, hver morgen og hver eftermiddag, som en ressource. En ressource,
der allerede er investeret i og betalt
for. En ressource, der med en smule
ændret adfærd kan udnyttes til gavn
for os alle sammen.
Vi har hørt, at design kan udnyttes til
at angribe såkaldte ”wicked problems”
– komplekse samfundsmæssige problemer, som er opgivet af den øvrige forvaltning. Nu prøver vi, om det
er sandt. Vi har hørt, at verden kan
tænkes anderledes og at design kan
noget særligt i forhold til relationer og
adfærd. Nu prøver vi det af i praksis.

Så kan design give mere asfalt?
Det ved vi ikke endnu, men vi tror, at
design kan få asfalten til at strække
længere gennem ændret adfærd. I
denne publikation kan du læse lidt
om hvilke centrale parametre vi vil
tage fat i når vi skal ændre adfærd og
få mere ud af de penge, vi allerede
har investeret.
Så hold øje med det lille Brug Bilen-logo i bybilledet, del dine tanker
og ideer med os, og følg med i hvad
vi laver på Kolding Kommunes facebook-side.
Rigtig god læselyst!

Knud Erik Langhoff
Formand for Teknikudvalget i Kolding Kommune
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SAMMENDRAG

Brug Bilen er resultatet af et ønske om
at tænke mobilitet på en ny måde – et
ønske om også at tænke adfærd når
vi tænker asfalt.
Brug Bilen er også resultatet af en
større kvalitativ undersøgelse blandt
pendlere i Kolding, og er en kortlægning af de centrale adfærdsrelaterede
designparametre, som vi vil bruge når
vi designer fremtidens mobilitetsløsninger.
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Af alle de ting man som pendlerfamilie
skal koordinere, står samkørsel meget
langt nede på listen.
Men vi vil så gerne have, at folk kører
sammen alligevel. Ikke fordi, at vi skal
bestemme det, og fordi de bare skal,
men fordi der er så mange gode effekter i det. Både for miljøet, for kommunen og for pendlernes økonomi.

Og hvad sagde de så, pendlerne derude? Hvad sagde alle de, som hver dag
fylder på indfaldsvejene om morgnen
og udfaldsvejene om eftermiddagen?
Ville de overveje at køre anderledes
eller køre sammen?

Derfor har vi ledt efter nogle adfærdsmæssige ”håndtag”, som vi kunne bruge, hvis vi alligevel skulle overtale
folk til samkørsel, og det var heldigvis
ikke nej alt sammen. Helt konkret var
der fire steder man kunne tage fat –
fire håndtag – som vi vil uddybe i de
kommende kapitler.

I første omgang sagde de nej! Pendlerne har brug for fleksibiliteten, der
er i at have egen bil, og de gider ikke
at bruge ekstra tid og koordinering
på opsamling og samkørsel.

Det første adfærdsmæssige håndtag
har vi kaldt ”Fra A til B”. Pendlere vil
køre direkte strækninger og højest
bruge ca. 10% af deres transporttid
på at koordinere og samle op.

Det betyder, at teknologisk og social
infrastruktur, som muliggør koordination og opsamling indenfor dette
tidsrum, er guld værd.
En anden central pointe er, at selvom
både biler og brændstof er tunge udgifter i familiebudgettet, er de ikke
ret synlige. Selv pendlere, som bruger
store beløb på bilen hver eneste måned, har overraskende lidt styr på hvor
meget de egentlig bruger – og hvad de
ellers kunne få for de penge. Derfor
er det også svært at se fordelene ved
samkørsel. Man ved godt, at bilen
er dyr. Man ved godt, at brændstof
koster penge. Men man ved ikke, hvor
meget man rent faktisk bruger hver
måned, og man ved især ikke, hvad
man ellers kunne have fået for de
penge. Synliggørelsen af dette er det
andet håndtag: ”Show me the money”.

Som med så meget andet gælder det
for samkørsel, at det første skridt er
det sværeste. Når man først en gang,
og er kommet over de praktiske – og
især mentale – udfordringer ved at
køre sammen med andre, synes det
er langt mindre kompliceret end det
syntes før man gik i gang. Når først
man kender de mennesker, som man
skal køre med, og har prøvet de første par ture, er det hele lidt lettere.
Derfor hedder det tredje håndtag ”Det
første skridt”.

Det kan lyde ulogisk, men vi kommer
med et par konkrete eksempler på
hvordan det kan lykkes.
De 4 håndtag er nærmere beskrevet
i bogens kapitler, og for at sikre, at
det ikke kun bliver snak og kloge ord,
giver vi i hvert kapitel nogle konkrete løsningforslag, som viser hvordan
tanker kan omsættes til handling.

Endelig – som det fjerde adfærdsmæssige håndtag – kan man dyrke tiden
som den centrale parameter og det,
at kunne ”Få tiden tilbage”. Gå den
direkte vej, så pendleren ikke behøver
at give tid for at få penge, miljø eller
andet for sin samkørsel. Så pendleren
simpelthen bare kan spare tid ved at
samkøre.
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FORMÅLET MED
PUBLIKATIONEN
Trafik og trængsel er en udfordring for Koldings position som trekantsområdets vækstmotor, og behovet for at reducere trængsel på de belastede tidspunkter er åbenlyst.
Derfor investerer vi i disse år 150 mio. kr. i forbedret trafik og fremkommelighed.
Vores mobilitetsstrategi har to ben: ”Asfalt” og ”Adfærd”. Trafik er selvfølgelig både biler,
cykler, busser og asfalt, og der skal naturligvis rigtige veje og rigtig asfalt til – og meget af
det! Men trafik er også koordineret adfærd. Hver morgen og hver eftermiddag koordinerer
18.000 bilister, og deres adfærd afgør hvordan byens arbejdspladser fyldes og tømmes1.
Selvom det er svært, kan der være rigtig god mening i at ændre denne adfærd, og
selvom det koster lidt, kan der være rigtig god økonomi i det. Det er store beløb, vi taler
om, når vi taler mobilitet, trafik og fremkommelighed. Eksempelvis koster en P-plads i
byen mellem 100.000 og 500.000 kr. at etablere, og hver dag udleder vi over 100 ton CO2
mens vi brænder pendlerfinansieret brændstof af for over 1 mio. kr.
1
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Ifølge www.statistikbanken.dk [PEND100] kørte der i 2014 dagligt 18.753 biler til Kolding, fra andre byer.

I alt kørte 49.406 i 2014 dagligt til en arbejdsadresse i Kolding, herunder var 30.653 bosat i Kolding.

Adfærd er dét værktøj, som vi bruger for at få pengene til at strække længere.
Publikationen definerer både de adfærdsmæssige designparametre, vi har tænkt os at
bruge i den proces, og giver en indikation på nogle af de løsninger, som vi har tænkt os
at arbejde med.
På den måde er Brug Bilen et eksempel på hvordan vi i By- og Udvikling bruger design
– ikke som metode, men som princip. Det er et eksempel på, hvordan vi designer i stor
skala – Et eksempel på, hvordan vi simpelthen designer selve byen og vores fælles
adfærd, og sammen prøver at lære, om ikke vi kan gøre det hele lidt nemmere for både
os selv og hinanden.
Brug Bilen er de første spæde skridt på en ny rejse, hvor vi prøver at tænke lidt anderledes,
og hvor vi også prøver at lave de ting, vi ikke er så gode til. Ikke fordi, at vi er dårlige til dem,
men fordi de er vigtige, og fordi vi derfor er nødt til at bevæge os ud på uprøvet grund.
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HVEM ER PENDLERNE?
”Du skulle se Skovbogade klokken
08.10 – Det ligner jo en morgen i
Helmand-provinsen!”
- Jan, Skoleleder

Hvem er de mennesker, som hver
morgen holder i kø på indfaldsvejene
sammen med os? Hvorfor skal de absolut køre i hver deres bil, på samme
tidspunkt som alle andre? Og hvordan
kan vi fjerne dem fra myldretiden?
Pendlerne er først og fremmest mennesker som du og jeg. Faktisk er de i
mange tilfælde du og jeg. Mennesker,
som har et liv der skal passes.

der pludseligt opstår noget uventet, og
tiden, som man sparer ved at tage bilen i stedet for andre transportmidler.
Man vil ikke opgive sin bil, og vil kun
meget nødigt have, at andre blander
sig i hvordan, man bruger den.

Kan vi ikke bare køre på andre
tidspunkter?

”Jeg møder klokken 8-16, og får
trafikken lige i smasken. Men det
er svært som leder ikke at være
der klokken 8 – det duer simpelthen ikke!”

ge godt ændre mødetiderne lidt, og
det er der også mange der gør. Det
flytter noget af trafikken en halv time,
og det kan stadig redde meget i Kolding-trafikken. Men det fjerner ikke
trafikken, og det kræver at folk vil
ofre den ekstra tid og få noget godt
ud af kompromiset. Som Henrik, der
er direktionssekretær, siger:

”Jeg kommer 07.15, og kører lige
igennem. Jeg skal ikke nødvendigvis
være der så tidligt, men så jeg kan
klare en del ting med medarbejderne
inden dagen for alvor går i gang!”

- Charlotte, daginstitutionsleder

Uanset om de har travlt med børn,
daginstitutioner og fritidsaktiviteter,
og kæmper for at få hverdagen til at
hænge sammen, eller om deres børn
er flyttet hjemmefra, så de endelig har
fået tid til at nyde friheden, så er en
ting sikkert: Tiden er kostbar. De vil
selv bestemme hvornår og hvordan de
bruger deres tid. Også når det gælder
transport.
Bilen giver dem frihed, fleksibilitet og
tid. Friheden til at kunne køre hvor og
når man har lyst, fleksibiliteten, hvis
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Hvad med kollektiv transport?
Hvis du har et børne- og arbejdsliv,
der skal hænge sammen, er det ikke
realistisk at ændre mødetiderne væsentligt. Det ved vi.
Der er selvfølgelig nogen, som arbejder om natten, og der er nogen, som
kan møde meget tidligt eller meget
sent. Men langt de fleste af de, som
er i trafikken mellem klokken 7.45 og
8.15, er tvunget til at være der på det
tidspunkt, hvis deres hverdag med
børn og arbejde skal hænge sammen.
Når børnene er blevet større kan man-

”Segmentmæssigt er jeg nok meget i den økologiske og kollektivistiske ende, og jeg går meget ind
for kollektiv transport – men jeg
bruger det ikke selv, og min bil, den
vil jeg ikke undvære”
- Tove, skolelærer, 62 år

Flere af vores interviewpersoner er
positivt indstillet overfor offentlig
transport, men selv bruger de det
kun i nødstilfælde.

Som en interviewperson siger:

Samkørsel – det sexede valg

”Jeg tager da bussen en gang i mellem, når bilen er på værksted – det
fungerer perfekt!”

”Det er børnene som sætter dagsordnen for morgen. Jeg kunne ikke
drømme om at køre med nogen. Jeg
har brug for fleksibiliteten!”

- Jes, retsbetjent

- Pia, personalejuridisk konsulent

Offentlig transport opleves som dyr
og ufleksibel, og betalingsvilligheden
er lav. Som Susanne siger om den
offentlige transport fra Vamdrup til
Kolding:

”Hvis man virkelig ville, skulle offentlig transport være gratis eller
meget billigt – fx 5 kr. Der er for få
afgange, og det er alt for dyrt med
22 kr. for enkeltbillet!”
Offentlig transport, især toget, kan
fungere fint som backup, men det
koster næsten det samme som en lille
bil, og man skal ikke bo eller arbejde
ret langt væk fra banegården før det
koster for meget tid.

Samkørsel føder egentlig ret godt ind
i de tendenser vi ser ift. kraftig vækst
i deleøkonomiske løsninger og tiltag,
som gør det attraktivt at deles om
ressourcerne. Vi ved alle sammen, at
vi må passe på miljø og ressourcer,
og det kan vi gøre ved at deles.
Vi ser det når offentlige og private
aktører går sammen i kampagner mod
madspild - og når AirBnB og andre
”for-profit” firmaer opnår stor vækst
ved at udnytte deleøkonomiske forretningselementer. Det er eksempler,
hvor vores adfærd er re-designet og
vendt på hovedet - man er ikke fattig
fordi man køber mad, der overskrider
sidste salgsdato, eller fordi man ikke
vil betale for dyre hotelværelser.
Samkørsel har bare stadig et kedeligt
og fornuftspræget image!

Vi ved godt, at samkørsel gavner miljøet og er godt for økonomien, og både
Go-More og Uber er eksempler på, at
samkørsel kan skabe deleøkonomiske
succeshistorier. Men samkørsel for
hverdagens pendlere er bare stadig
usexet. Rutiner og vaner vinder endnu over de deleøkonomiske fordele,
og derfor eksisterer der ikke nogle
nævneværdige løsninger, tilgængelig
for alle hverdagens pendlere. Og så
er det da klart, at samkørsel ikke just
virker som et attraktivt valg.
Kollektiv transport og ændrede mødetidspunkter er, teoretisk set, også
gode måder at få folk ud af myldretiden. Men når den kollektive transport
opleves som både upraktisk og dyr,
komplicerer det bare hverdagen og
flytter problemet.
Samkørsel, derimod, fjerner trafikken.
Hver gang en pendler kører med en
anden pendler, fjernes en bil fra morgentrafikken. Så selvom samkørsel er
svært, er det den eneste mulighed
for at skabe langsigtet værdi, hvor
parametrene frihed, fleksibilitet og
tid stadig kan gøre sig gældende.
Og samkørsel er derfor det, vi vil koncentrere os om!
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FRA A TIL B
Mød Jannick
Jannick er 26 år, bor i Århus, og er
folkeskolelærer i Sdr. Bjert udenfor
Kolding. Han kører hver dag fra Århus
kl. 06.00 for at være sikker på at kunne nå på arbejde inden myldretiden
starter. Jannick er på skolen ca. kl.
07.15, og synes, at det er fint at få
startet dagen ordentligt og have lidt
ekstra tid til at få forberedt en fed
undervisning.
Jannick lægger alle sine køreture op
på GoMore, og har ofte folk med fra
Trøjborg i Århus til forskellige steder
langs ruten til Kolding. Han startede
med at bruge GoMore som studerende
for at spare penge og for at slippe for
toget. Nu bruger han mest GoMore
fordi han har svært ved at overbevise
sig selv om, at man ikke skal have
nogen med når nu man har tre ledige
pladser i bilen.
GoMore har været et positivt bekendtskab for Jannick, og som han selv
siger:

”I starten var jeg lidt nervøs når jeg
gik ned på gaden, for hvem stod
der nu? Og hvad skulle vi snakke

om? Men nu tænker jeg ikke over
det mere. 9 ud af 10 gange er den
en supergod oplevelse, og nogle
interessante mennesker man møder, og så er der måske den ene
gang, hvor det bare er en almindelig
halvkedelig køretur”.
At have nogen med i bilen gør køreturen lidt sjovere, og det sociale vægter
højt for Jannick. Han har i gennemsnit
4 passagerer med på en uge – nogle
uger er bilen fyldt, mens der er andre
uger, hvor der ikke er nogen med.
Jannick er en hardcore-pendler. Han
står op kl. 05.15, og har styr på alt
dagen før. Madpakken og tasken er
pakket, og det eneste der ikke er lagt
frem, er tøjet. Morgenen er stort set
bare et hurtigt bad mens kaffen brygges, og så er det ellers bare ud af
døren.

på arbejde, er det ikke altid han lige
får svaret på det hele.

”Nogen gange kan man godt tænke – ’gid jeg ikke havde et lift i dag’,
men så kommer man ned til bilen
og møder folk, og så er det jo en
god oplevelse!”.
Jannick synes, at GoMore fungerer rigtig fint, men det er nye ture med nye
mennesker hver gang, og der mangler
bedre oplysning om reglerne, så folk
ved hvad præmisserne er.

”Jeg har oplevet, at nogen jeg har
kørt med, har troet, at det var en
taxa-service, og ikke helt har forstået reglerne. Det er min bil og mine
regler, og vi kører fra min adresse
og derhen hvor jeg skal. Skal de
sættes af undervejs er det selvfølgelig fint, men jeg gider ikke køre
rundt og samle op og sætte af!”.

Alligevel kan koordineringen godt
være en udfordring. Det tager ikke
lang tid at lægge køreturene op på
GoMore, men koordineringen bagefter tager tid. Der er altid spørgsmål
til, hvor man samler op og hvor man
sætter af, og hvis Jannick er presset
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Fra A til B

Den usynlige nabo

Den første indsigt er, at man pendler lokalt. Man pendler ikke fra by til
by, men fra A til B – og man gider
ikke opsamling og koordinering ved
samkørsel

Man ved, hvem man sidder på kontor med og man ved, hvem man bor
ved siden af hjemme på villavejen,
men vi skal ikke ret langt uden for
denne sfære, før vi bliver usynlige
for hinanden.

Man pendler ikke fra Århus til Kolding
- man pendler fra Harald Jensens Plads
til Kolding Åpark, og man gider ikke
køre det halve Århus eller Kolding
rundt for at samle op og sætte af. Man
vil køre så direkte, som muligt – fra
A til B – og hvis man skal koordinere
noget, skal det ske så let og smertefrit,
som overhovedet muligt.
Pendlere har selvfølgelig forskellig
tålmodighed og temperament, men
typisk ville dem, vi talte med, bruge
max. 5-10% af transporttiden på koordinering og opsamling. Det vil sige,
at man for en 30 minutters pendlertur
vil bruge ca. 2-3 minutter, hver vej, på
koordinering og opsamling. Bor man
en time væk har man 3-6 minutter.
Hurtig koordinering og præcis opsamling er derfor alfa og omega – især
på de kortere pendlerture. Løsninger
som skaber en social eller teknologisk
infrastruktur, der mindsker koordineringen, vil derfor kunne skubbe flere
ned under 5-10% grænsen, og gøre
det muligt for flere, at køre sammen.
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Folk kan bo én vej fra hinanden, arbejde i samme bygning, og møde og
gå på samme tidspunkt, uden at kende hinanden eksistens. Den usynlige
nabo er ham, som hver dag kører 2
minutter efter dig på motorvejen fra
samme parcelhuskvarter. Ham, som
parkerer på samme parkeringsplads
og som har 4 ekstra sæder i bilen.
Når vi nu ved, at folk pendler lokalt, er
der et stort potentiale i at synliggøre
den usynlige nabo, og den åbenlyse
samkørselsmulighed, som han udgør.

hjem igen. Og når folk kører sammen,
foregår hjemturen næsten altid med
den pendler, som man også kørte på
arbejde med om morgenen.
Det betyder – både mentalt og i
praksis – at der ikke bare er én men
to ture, som skal koordineres hver
gang én samkørselstur skal lykkes.
Hvis hjemturen aflyses, aflyser den
også automatisk turen til arbejde –
og omvendt.
En væsentlig del af A til B-potentialet
ligger derfor i at eliminere afhængigheden af dobbeltturen i samkørslen.

Vi kunne derfor skabe nogle
gode løsninger, hvis vi kunne…
Lave fælles A og B punkter, så opsamling og koordineringen blev
lettere

Dobbeltturen

”Samkørsel? Jeg har en kollega der
bor lige 300 meter fra mig, men
jeg kan ikke få det til at virke med
forskellige arbejdstider og møder
ude i byen”

Mindske eller automatisere koordineringen med social- og teknologisk
infrastruktur
Gøre den usynlige nabo synlig

- Morten, Journalist, 36 år

En særlig udfordring i forhold til
5-10%-grænsen er, at man ikke alene skal på arbejde, man skal også

Eliminere afhængigheden af dobbeltturen
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LØSNINGSFORSLAG
FRA A TIL B
Lav fælles A og B punkter, så opsamling og koordineringen blev lettere
Mindsk eller automatiser koordineringen med social- og teknologisk
infrastruktur
Gør den usynlige nabo synlig
Eliminer afhængigheden af dobbeltturen
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Løsningsforslag 1

Pendlerstop
En enkel løsning på A til B problematikken kunne være definerede ”pendlerstop” på
egnede p-pladser i Kolding. Gerne P-pladser, som bliver brugt af mange forskellige
virksomheder og af mennesker, der ikke kender hinanden på forhånd.
Pendlerstoppet kunne udformes som et slags busstop – med eller uden busskur,
og fungere som referencepunkter for samkørselsaftaler til og fra Kolding.
Pendlerstoppet skaber fælles A og B punkter i en fysisk form, og gør både transport,
opsamling og koordineringen enklere med let genkendelige navne – fx Pendlerstop Åparken eller PS Vejlevej. Pendlerstoppet bliver dermed et fysisk anker for
den sociale infrastruktur.
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Løsningsforslag 2

Mobil-app’en ”A-B”
”A-B” er en lille mobil-app, som koordinerer med pendlerens kalender, og sender
push-beskeder om relevante samkørselsture. Beskederne er korte og enkle, og kan
besvares med simple ja/nej-tryk – Fx ”Du har tom kalender i morgen tidlig – vil
du have nogen med i bilen til kl. 8.15?” eller ”Peter har en ledig tur i morgen fra kl.
8.15 fra Pendlerstop Koldingvej – vil du med?”. På den måde fjernes det mentale
besvær ved koordineringen og kostbare minutter spares. I indstillingerne kan man
vælge om alle pendlere i området skal vises, eller om det kun er pendlere man
kender. Man kan vælge om app’en skal hente kalenderdata fra Outlook eller G-mail
kalendere, og selv vælge om man vil modtage og sende samkørselsmuligheder
alle dage, eller kun de dage hvor der er ledig kalender om morgen.
A-B app’en synliggør den usynlige nabo og forenkler koordinationen mellem
pendlerne, og push-funktionen gør samtidig, at den mentale barriere minimeres.
Man skal ikke selv vælge om man skal koordinere aftnen før – telefonen gør det
automatisk, og husker dig endda på aftalen om morgnen. Hvis den bliver lavet
rigtigt, kan A-B App’en kombinere den teknologiske og sociale infrastruktur, og
rykke langt flere potentielle samkørere ned under 5-10% i koordineringstid.
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Løsningsforslag 3

Pendlercentraler
Pendlercentraler er opsamlingssteder på byens udfaldsveje, hvor pendlere kan samle
andre pendlere op. Man trykker sin destination ind på en lystavle, der kan ses fra
vejen, og turene har faste, lave og gennemskuelige priser til de store pendlerbyer.
For Koldings vedkommende kunne prisen være 50 kr. til Odense eller Århus, og
20 kr. til Vejle eller Haderslev, og turene betales via Mobile Pay.
På den måde udnytter Pendlercentralen overskudskapaciteten i pendlerbilerne,
og er en nem og enkelt måde at sikre hjemtransport på.
Pendlercentralen er i princippet helt koordineringsfri – Hvis man har lyst, samler
man bare nogen op når man kører forbi. Pendlercentralen har samtidig den fordel,
at den eliminerer dobbeltturen og fungerer som et godt alternativ de dage, hvor
man ikke skal hjem på samme tid, som den man pendler med om morgnen.
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SHOW ME THE MONEY
Mød Anine
Anine er HR & Office Manager i Ingram
Micro – en mobil- og IT-distributør,
som ligger i en kontorbygning i Kolding Åpark, lige midt i morgentrafikken. Anine bor i Genner, nord for
Aabenraa, og kører dagligt 48 km til
og fra arbejde. Turen tager 45-50 minutter hver vej, men hvis der er meget
trafik kan det godt tage en times tid.
Anine er bestemt ikke morgenmenneske og det er hendes tvillinger på
9 år heller ikke, så morgenerne er
hektiske og de kommer ofte for sent
ud af døren.
Anine er glad for sit arbejde, men
hader transporten. Hun bruger ofte ét
af de tre kvarter, som køreturen tager,
på at holde i kø. Især stykket fra Vonsild og resten af vejen gennem byen
tager lang tid, selv de morgener hvor
trafikken glider fint på landevejen.
Anine har tænkt meget over økonomien i at pendle, og ærgrer sig over
at den 1,5 år gamle bil snart skal til
60.000 km syn. Selvom Anine har den
økonomiske frihed til det, er det alligevel dyrt og et stort værditab.

Hun har dog aldrig sat sig ned og
regnet ud, hvor meget det rent faktisk koster.
Anine har overvejet at køre sammen
med andre, og har en kollega, der
kører lige forbi, men hun vil ikke være
afhængig af andre og miste fleksibilitet i forhold til at kunne lave stop på
vejen hjem. Hun har enkelte gange, af
praktiske årsager, kørt med en anden,
men friheden og fleksibiliteten vejer
meget tungt. Det er svært at sætte tal
på, men helt konkret vurderer hun, at
der skulle en besparelse på 3000-4000
kr./mdr. til, før det ville være interessant at køre sammen med andre.

”Samkørsel er fantastisk, men det
passer bare ikke til mit liv lige nu.
Når børnene bliver større kunne jeg
måske godt overveje det, men jeg
gider ikke stå og vente på nogen –
det er det ikke værd, koordineringstiden kontra transporttiden!
Og hvis jeg skulle ud til en samkørselsplads for at mødes med nogle
kollegaer, ville jeg skulle køre i den
modsatte retning, og det ville også
kræve yderligere tid!”

De usynlige udgifter

”Hvis klokken er blevet 7.30 når
jeg sætter mig i bilen, så ved jeg,
at det kommer til at koste mig 70
kr. i parkering. Det er irriterende
at vide!”
- Mette, fondraising kordinator, 30 år

Både Anine og Mette er gode eksempler på, hvordan man ”beregner” sine
biludgifter. De fleste ved, at bilen er
dyr, men få pendlere har regnet på
hvad den egentlig koster om året,
og ingen af vores interviewpersoner
havde regnet den faktiske kilometerpris ud.
Det betyder, at ingen kender den faktiske størrelse på en eventuel besparelse ved samkørsel, hvilket gælder
uanset om man har stort økonomisk
råderum eller er en børnefamilie med
et presset budget.
Selvom man godt ved, at bilen er dyr,
har man ikke lyst til at vide hvor dyr
– og især ikke lyst til at tage konsekvenserne af den viden.
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Som den 55 årige erhvervskunderådgiver Erik siger:

”Det er ikke altid rationelt det hele
– man kunne jo også bare købe en
mindre bil!”.
De månedlige biludgifter kommer lidt
i samme kategori som kalorierne i den
gode isvaffel – man ved godt de er
der, og man ved, at de er mange, men
man har ikke lyst til at vide præcist
hvor mange, og slet ikke lyst til at
tage konsekvensen. Man har jo betalt
bilen alligevel, og den taber jo også
værdi, hvis den bare står hjemme i
garagen. Som en af pendlerne siger:

Den potentielle månedlige besparelse
ved samkørsel kan beregnes meget
enkelt:
Månedlig besparelse =
Km/dag x antal dage x kr./km.

Hvis man har bilen i forvejen, er de
såkaldte variable udgifter når du
kører alene godt 1kr/km. for en relativt billig og brændstoføkonomisk
bil2. Arbejder man ca. 20 dage om
måneden (40 køreture ud/hjem), er
et forsigtigt skøn over den direkte
månedlige udgift simpelthen:

I studiet spurgte vi vores interviewpersoner ind til, hvor meget der konkret
skulle til for at de ville lade bilen stå.
Og selvom der naturligvis var mange
forskellige bud, så lå rigtig mange
svar på ca. 4000 kr. om måneden.
Det sjove var bare, at ingen havde
regnet deres udgifter ud.
Tabellen på modsatte side giver et
overblik over de månedlige udgifter
til bilen, og dermed også hvor meget
man potentielt kan spare som pendler,
hvis man, over en månedlig periode,
kaster sig ud i samkørsel.

Månedlig pendlerudgift =
Km. til/fra arbejde x 40 køreture x 1 kr.

”Når først man har bilen, er det jo
bare benzin man skal betale for,
og det er jo ikke så slemt!”

- Vel at mærke hvis du har bilen i
forvejen, og hvis du ikke selv skal
betale for parkering.

– Det er bare ikke helt rigtigt. Bilen
koster også selvom den bare står
hjemme i garagen.

Kører du 30 km. hver vej, er det:
30*40kr. = 1200 kr./md. – vel at mærke efter skat – selv hvis parkering er
gratis og du har betalt bilen i forvejen.

En simpel udregning

Hertil kan nogle pendlere så lægge
500-1500 kr. i sparet parkeringsudgift,
og kan man ligefrem klare sig med
en bil mindre pga. samkørsel, kan
man spare yderligere 2500- 6000 kr.
Hver måned. Efter skat!3

Vi kunne derfor skabe nogle
gode løsninger, hvis vi kunne…
Synliggøre de økonomiske udgifter
ved pendling
Gøre det nemt at beregne pendlerens gevinst ved samkørsel
Visualisere gevinsten ved samkørsel

”Penge betyder noget. Men der skal
et stort beløb til før det får mig til
at ændre noget.”
- Helle, Direktionssekretær i Smurfit
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Så mange penge bruger du på din bil om måneden

Km. fra bopæl til
arbejdsadresse

Har bilen alligevel
- betaler ikke
parkering

Har bilen alligevel betaler 1000 kr./md
i parkering

Kan undvære bilen
- betaler ikke
parkering4

30 km.

1200 kr.

2200 kr.

3700 kr.

75 km.

3000 kr.

4000 kr.

5500 kr.

2

Kilde: FDM ”Biløkonomi 2016” i Motor [1:2016] angiver variable udgifter til 1,07-1,60kr/km for biler med nypris fra 100.000–350.000 kr. De 1,00 kr./km, vi anvender, er således et konservativt skøn.

3

Kilde: FDM [op cit.] angiver meget præcist de årlige faste udgifter inkl. værditab og renteudgifter til 31.404 - 74.136 kr., svarende til 2.617- 6.178 kr./mdr. for biler med nypris fra 100.000 –350.000 kr.

4

Kilde: Ifølge FDM (op. cit.) er besparelsen ved at undvære den ene bil, mellem 2.617 og 6.178 kr./md - i vores beregninger har vi, for at være på den sikre side, nøjes med at bruge 2.500 kr./md”
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LØSNINGSFORSLAG
SHOW ME THE MONEY
Synliggør de økonomiske udgifter
ved pendling
Gør det nemt at beregne pendlerens
gevinst ved samkørsel
Visualiser gevinsten ved samkørsel
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Løsningsforslag 4

Luft i hverdagen
En enkelt og konkret måde at vise pendlerne gevinsten ved samkørsel er en simpel
app eller et website, som omregner samkørsel til fleksibilitet og familietid. Pendleren indtaster sin adresse og sin arbejdsadresse, hvorefter app’en eller websitet
udregner antal daglige kilometer og den mulige besparelse. Herefter ”oversætter”
app’en besparelsen til noget, der giver pendleren luft og tid hverdagen.
Gevinsterne kan være alt fra rengøringshjælp, børnepasning, ekstra uger i sommerhuset eller om man eventuelt kan opgradere eller forlænge den årlige campingferie i Italien. Alle med familie og tid som omdrejningspunkt.
Beregneren synliggør udgifterne og visualiserer de potentielle gevinster på en
nem, overbevisende og attraktiv måde.
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Løsningsforslag 5

Gratis-parkering for samkørende
En anden og mere direkte måde at give samkørere værdi på, er at etablere gratis
parkering for alle biler med mindst 2 voksne på kommunens eksisterende betalingspladser. Udover at overføre noget af kommunens gevinst ved mindre trafik
til de borgere, som skaber den, er ordningen en relativ enkel måde at fjerne biler
fra morgentrafikken.
Rent praktisk administreres ordningen ved, at samkørere kan udskrive en formular på kommunens hjemmeside, som, i underskrevet stand, bekræfter at man har
været 2 i bilen på den pågældende dato. Formularen lægges i bilens forrude som
en almindelig p-billet. Denne løsning vil fungere fint sammen med samkørselspladserne i næste kapitel.
Fordelen ved denne løsning er, at den tager fat i en udgift som pendleren allerede
er klar over, og leverer direkte på den uden behov for mellemregninger.
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Løsningsforslag 6

Sponsor-kilometer
Den mest direkte måde at vise værdien ved øget samkørsel er at give den selv.
Ved at sponsorere (fx 25 øre pr. samkørt kilometer) til et velgørende formål, skabes
de økonomiske og miljømæssige gevinster ved samkørsel – samtidigt med, at man
støtter et godt formål og sikrer lokale virksomheder en sponsorplads.
Konceptet køres af Kolding Kommune, men kilometerne sponsoreres af private
virksomheder. For hver gang tilmeldte pendlere samkører, vil deres fælles kørte
kilometre blive sponsoreret.
Et lille system sørger for at sende løbende notifikationer til de brugere, der vil være
med i projektet – Fx “Dine Red Barnet kilometre var i dag sponsoreret af MADE –
hav en rigtig god dag!”.
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DET FØRSTE SKRIDT
Mød Marcus
Marcus er 30 år og arbejder som projektleder i LEGO Engineering. Han bor
i Hasselager, lidt udenfor Århus, med
sin kone Anette og sønnen Sylvester.
Marcus har haft mange samkørselsaftaler i sine 6 år på LEGO, og har
kørt med nogen alle årene. På det
seneste har han dog droslet lidt ned
pga. hente-bringe tider i vuggestuen,
men han kører stadig med folk fra
Hasselager 2 gange om ugen.
For Marcus bliver samkørselsturen
næsten til en taxatur, hvor man kan
sove og slappe af i bilen. I hans tidligere kørselsordning havde de puder og tæpper med i bilen, og tog
en øl på vejen hjem om fredagen.
De primære fordele ved samkørsel
er dog stadig, at man sparer penge
og mindsker kørselsbyrden ved ikke
at skulle køre selv hver dag.
Nogle gange kan det opleves som lidt
af et pres at skulle gå til tiden, når
man godt kunne bruge 10-15 minutter mere, men LEGO har en ”Planet
promise”-kultur, hvor LEGO skal være
miljøvenlig – og samkørsel er en del
af den pakke.

Samtidigt gør LEGO meget ud af medarbejdernes work/life-balance, og der
er bred accept af, at man kører klokken 16.00.
Marcus havde ikke selv bil det første
års tid, men har senere købt en for at
få mere frihed i fritiden. Samtidigt var
det fedt at kunne tjene 8.000 kr. på at
have 4 studerende med i en måned.
Der er flere samkørselssystemer på
LEGO, og Marcus bruger det, som
hedder LEGO-Shareride. Systemet er
udviklet af en medarbejder, som selv
har fundet timer til at strikke systemet
sammen. Der er ca. 300 profiler i systemet, hvoraf lang de fleste arbejder
i Billund.
Der er 400-500 LEGO-ansatte bosat
i Århus, og den store volumen sikrer
en kritisk masse af pendlere til samkørselsordningerne. På LEGO er der
en konsensus om, at det koster 50
kr. hver vej mellem Århus og Billund,
og det er primært pengene og den
reducerede tid som chauffør, som gør,
at Marcus pendler – Men det er også
sjovere at køre med andre og tiden
går meget hurtigere.

Samkørsel opleves som ekstra
kompliceret, når man ikke har
prøvet det

”Vi skal over den tærskel, hvor vi
tror at det er superbøvlet!”
- Niels, medarbejder hos Smurfit-Kappa

Lad det være sagt med det samme:
Samkørsel kræver mere koordinering
end bare at tage sin egen bil, og de
færreste travle hverdagsfamilier har
brug for flere ting, der skal passes ind
i en i forvejen hårdt pakket hverdag.
Samkørsel står ikke øverst på nogen
to-do lister.
Når man spørger folk, der ikke kører
sammen, så elsker de friheden, det
giver at køre hjem når de har lyst,
til at kunne handle under vejs og til
lige at tage en tur i sommerhuset.
Men når man ser på, hvordan de rent
faktisk kører, så kører de typisk hjem
på samme tidspunkt, handler efter
hjemkomsten, og de tager meget
sjældent spontant i sommerhus.
Alligevel vil man gerne have friheden,
om ikke for andet, så bare for at have
den.

37

Som Susanne på 54 år udtrykker det:

”Følelsen af bare at kunne gå ned
og køre – den er rar at have!”.
Spørger man derimod de mennesker,
der hver dag kører sammen med andre – dem som rent faktisk gør det i
virkeligheden, så er det overraskende
nemt at få til at fungere. Tidspunktet er nemt at koordinere, og flere af
vores interviewpersoner udtrykker, at
samkørsel gør dem mere effektive på
kontoret. Man går til tiden og kommer før hjem til familien. Man sætter
hinanden af ved supermarkedet, og
får købt ind på hjemvejen. Skulle der
være en enkelt dag, hvor den ene part
skal noget ekstra, kører man jo bare
hver for sig den dag.

Den synlige kritiske masse

Som Jan, der er systemadministrator,
siger:

Hvis Peter går ind på GoMore mandag eftermiddag, så ligger der ikke
umiddelbart nogle ture fra Lone bare
fordi hun bor i nærheden og overvejer
samkørsel. Selv hvis Lone onsdagen
efter også går ind på GoMore, opretter en bruger, og lægger køreture op
for de kommende 3 uger, så kræver
det, at Peter igen går ind på samme
tjeneste, indenfor de samme 3 uger,
før der opstår en forbindelse mellem
Lone og Peter. Ellers støder de aldrig
på hinanden derinde.

”Vi aftaler bare hvem der kører.
Benzin og så videre - det går vi
ikke op i, og vi har jo begge fået
fartbøder, så man kan sige vi er
enige om at køre efter forholdende!”
For dem, der ikke har prøvet det, opleves samkørsel mere kompliceret end
det er i virkeligheden. Det afholder
mange pendlere fra overhovedet at
afprøve samkørsel.
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Hvis man kunne lokke flere til at tage
det første skridt, kunne man uden tvivl
få flere til at køre sammen.

”Man behøver jo ikke køre sammen
hver dag, kommer jeg til at tænke
på nu!”
-Lotte, Regnskabsmedarbejder i Kolding Kommune

En variation af den udfordring, der
er omkring ”Det første skridt” er, at
selv hvis Peter og Lone bor i samme
kvarter, arbejder i samme bygningskompleks, møder og går på samme
tidspunkt, og begge overvejer samkørsel, så kan de godt have svært ved
at finde hinanden.

Selvom både muligheder og behov
er til stede, og selvom biler fra Peter og Lones kvarter nærmest kører
i konvoj til Kolding hver morgen, så
er der er stadig behov for koordinering og synliggørelse. En af nøglerne
til øget samkørsel ligger derfor i at
skabe denne samtidighed – i at sørge
for at Peter og Lone ser og finder
hinanden. Gerne på en måde, så man
kan opnå kritisk masse uden at behøve at arbejde på LEGO eller andre
kæmpe-arbejdspladser.

”Forpligtelsen” føles større end
man aftaler
Forpligtelsen – eller rettere følelsen
af forpligtelse og afhængighed – afholder mange fra samkørsel, og alene
fornemmelsen af at være gensidigt
afhængige af hinanden, er den største
mentale enkeltfaktor i valget om at
køre selv.
Hvad gør man, hvis kalenderen pludseligt ændres? Hvad gør man, hvis man
har lyst til at tage tidligt fri? Og hvad
sker der med mig, hvis min makker
pludselig skal noget? Som Lotte siger:

”Hvad hvis min pendlermakker er
syg – man skal have vished for at
kunne komme på arbejde!”

Men også her gælder, at når først man
er kommet i gang, så bliver forpligtelsen mindre.
Som Boe, der hver dag kører med firmaets regnskabschef fra Sønderborg
til Kolding, siger:

”Vi kører til tiden og det kommer
os begge til gavn, at vi kommer
hjem i ordentlig tid. Man skal over
den der hurdle med afhængighed
og det, at skulle have én med – det
er fis i hornlygte.
Man ved oftest hvornår man skal
arbejde over, og så kører man jo
bare ikke sammen den dag. Man
behøver jo ikke køre sammen hver
dag, og det har man friheden til at
sige.”
Vi kunne derfor skabe nogle
gode løsninger, hvis vi kunne…
Give pendlerne det første skub i
retning af samkørsel
Synliggøre og aktivere den ”kritiske” masse
Gøre ”forpligtelsen” mindre
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DET FØRSTE SKRIDT
Give pendlerne det første skub i
retning af samkørsel
Synliggøre og aktivere den ”kritiske” masse
Gøre ”forpligtelsen” mindre
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Løsningsforslag 7

Arbejdsplads-kampagne
Et løsningsforslag, som leverer bredt på alle udfordringerne med ”Det første skridt”,
er Arbejdspladskampagnen - Samkørselseksperimentet. Store arbejdspladser er
oplagte steder at starte – både fordi man har den kritiske masse uden at skulle
involvere andre arbejdspladser, og fordi, at det er meget nemmere når man kun
skal koordinere internt, i én virksomhed.
Samkørselseksperimentet fungerer som en konkurrence, hvor deltagende medarbejderes adresser kortlægges. Herefter sættes de oplagte samkørere sammen,
kigger i deres respektive kalendere for den måned, hvor konkurrencen løber. Ud
fra dette udfylder de et såkaldt ”aftalekort” med de dage, hvor samkørsel kan lade
sige gøre. Når måneden er gået, tæller man hvor mange ture der lykkedes, og der
udtrækkes en præmie, hvor hver tur tæller som et lod i konkurrencen.
Samkørselseksperimentet aktiverer hele arbejdspladsens kritiske masse samtidigt,
og giver alle et lille skub i retning af øget samkørsel. Den relativt korte varighed gør
samtidig ”forpligtelsen” overkommelig – man kan altid stoppe når konkurrencen
er slut.
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Løsningsforslag 8

Logo og kampagne-identitet
Et mere indirekte skub i den rigtige retning er det lille grønne ”Brug Bilen”-logo,
der fungerer som anker for den positive identitet omkring samkørsel.
Identiteter er svære at skabe – og logoet gør det naturligvis ikke alene, men ”Brug
Bilen”-logoet sikrer, at den energi man bruger på samkørsels-tiltag bliver ”samlet
op” i et fælles og genkendeligt udtryk, så den ikke går til spilde.
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FÅ TIDEN TILBAGE
Mød Niels
Niels er udviklingschef i Smurfit Kappa’s danske hovedkontor, en stor og
verdenskend emballageleverandør
med ca. 45.000 ansatte på verdensplan.
Niels bor i Bredballe, i Vejle, og har
to teenagebørn. Han har 32 km til
arbejde, og bruger 25-40 minutter
hver vej, afhængigt af tidspunktet.
De 40 minutter er maksgrænsen for
Niels, som ville ikke kunne pendle
længere væk.
Niels prøver at få noget ud af transporttiden, og lytter meget P1. Han
elsker at køre i tog, hvor man kan
udnytte tiden, men det er simpelthen
for bøvlet fra Bredballe og tager alt
for lang tid.
Niels læser en MBA i Århus, og synes
det kunne være genialt, hvis man i det
mindste kunne lytte til litteraturen
under transporten. Indtil videre er det
dog ikke en mulighed.
Han kører nogle gange med en kollega
fra Horsens, hvis der er noget praktisk
med bilen, men ellers kører han selv

– det er rart med tiden i bilen til at
reflektere over, hvad man skal i løbet
af dagen eller hvordan dagen er gået.
Transporttiden er sådan set okay,
men at holde i kø er ren spildtid, og
Niels har rigtig mange andre ting han
skal bruge tiden på. Niels har faste
referencepunkter i trafikken, som
han navigerer efter for at mindske
kø-kørslen:

”Hvis jeg kan se kø ved OK-tanken,
tager jeg en snydevej gennem villakvarteret, men jeg er ikke meget for
at sige, hvor det er, for så begynder
alle jo at tage den vej!”, smiler han.

miljømæssigt rigtigt, men det bliver
hurtigt for ufleksibelt når man skal
passe sig ind efter andre. Det er rart,
at kunne tage dagen som den kommer
og ikke være afhængig af aftaler og
tidspres.

Tid er hovedargumentet

”Jeg bor lige ved banegården og
burde taget toget – Det er min dårlige samvittighed: Biltid er spildtid.
Jeg kan godt savne tiden i toget,
hvor man kan få lavet noget, men
jeg tager alligevel bilen.”
-Anette, bibliotekar, IBC

Af og til kan den tunge trafik blive
direkte farlig, som når der eksempelvis er kø helt ud på motorvejen ved
tilkørslen. Her kører Niels simpelthen
videre til højre, af sikkerhedsmæssige
hensyn. Han kan sagtens se idéen med
mere spredning i arbejdstiderne, men
som også han siger:

Næsten uanset hvem man spørger, så
er tid hovedargumentet når man fravælger samkørsel. Vores interviewpersoner understreger, gang på gang,
betydningen af tid, og hvor vigtig tiden
er for dem. Bo, som dagligt pendler
mellem Århus, Kolding og Viborg,
siger det direkte:

”Alle vil jo møde kl. 8.00!”

”Økonomi betyder ikke noget – Det
er tiden, som er den vigtigste parameter!”

Han har overvejet at pendle med andre
– det er både samfundsmæssigt og
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Når tid er den vigtigste parameter, er
det oplagt også at bruge tiden som
argument for samkørsel. Brug tiden
man får – tiden i bilen – til at lave
noget, som man ellers skulle have
gjort i sin fritid. På den måde kan
man frisætte tid til den fritid, man
prioriterer.
Passagerer kan bruge tiden mere effektivt end chaufføren, og den mail,
man får ordnet i bilen, eller den lille
lur, man kan tage undervejs, sætter
jo tid fri andre steder.

”Okay tid” og ”ikke-okay tid”

”Hvis jeg kan se, at de holder i kø
ved Pakhuset, kører jeg ind ad Buen
i stedet for. Jeg ved ikke om det
kan betale sig rent tidsmæssigt,
men det føles bedst, når man bevæger sig.”
- Peter, chefkonsulent i Trekantområdet

Det tager tid at pendle. Lang tid.
De fleste pendlere har truffet et aktivt
valg i forhold til bopæl og arbejde,
og har indregnet en vis transporttid
under det valg. Men det er de færreste
pendlere, som også har indregnet tid
til koordinering, kø-kørsel osv.
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Man kan sige, at der er to slags tid på
spil – en ”okay tid”, og en ”ikke-okay
tid”.

Vi kunne derfor skabe nogle
gode løsninger, hvis vi kunne…

Okay-tiden er den tid, som køreturen
minimum tager fra A til B – den tid,
som står på GPS’en. Det er tid, som
det er okay at bruge, og den tid, de
fleste pendlere affinder sig med. Pendler man fra Århus til Kolding, som i
eksemplet ovenfor, er okay-tiden ca.
1 time.

Gå fra passiv chauffør til produktiv
passager

Ikke-okay tiden er den uforudsete ekstra-tid, som, teoretisk set, er unødvendig. Den er typisk meget kortere end
okay-tiden, men føles lang og mere
indgribende i hverdagen. Så mens det
er okay, at sidde 1 time i bilen fra
Århus til Kolding, er et ikke okay at
sidde 5 minutter i kø på Fynsvej – heller ikke selvom der altid er en smule
kø på Fynsvej om morgenen, selvom
man har kørt turen mange gange før,
og selvom man burde kunne regne
det ud, inden man kørte hjemmefra.

Reducere ikke-okay tiden på de
enkelte ture

Det er ikke den time, man sidder på
motorvejen, som folk brokker sig over
– det er de 5 minutter man sidder i
køen på Fynsvej.

Give tid som belønning for samkørsel
Gøre samkørselstid til gen-erobret
familietid

Få tiden tilbage
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LØSNINGSFORSLAG
FÅ TIDEN TILBAGE
Gå fra passiv chauffør til produktiv
passager
Giv tid som belønning for samkørsel
Gør samkørselstid til gen-erobret
familietid
Reducer ikke-okay tiden på de enkelte ture
Få tiden tilbage
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Løsningsforslag 9

Samkørsel P-zone
Tiden er hovedargumentet når det gælder samkørsel, og samkørsels p-pladser er
en måde at give samkørere mere tid end de har, hvis de vælger at pendle alene. I de
fleste andre løsningsforslag får samkørere lidt mere besvær til gengæld for nogle
– primært økonomiske – fordele. Med samkørsels p-pladserne får de simpelthen
bare mindre besvær. Ved at dedikere centrale p-pladser i byen til samkørere, skabes værdi direkte på den centrale parameter – tiden. Pendlerne skal ikke længere
lede efter en p-plads og kommer hurtigere på arbejde.
Samkørsels p-pladserne er i tidsrummet 07.00-09.00 reserveret til samkørere, og
må kun benyttes af biler med mindst 2 voksne. Parkering med ankomst på dette
tidspunkt er gratis og gælder dagen ud. Ved ankomst på andre tidspunkter skal
pladserne benyttes efter normale regler. Pladserne administreres af alm. P-vagter.
Samkørselspladserne giver tid som en direkte belønning for samkørsel – både
ikke-okay tiden, som man sparer ved ikke at skulle lede efter ledige P-pladser, og
selve tidspunktet, fordi samkørere nu ikke behøver, modsat alle andre pendlere,
at køre tidligt for at være sikret en P-plads.
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Løsningsforslag 10

Fordelskampagne
Fordelskampagnen er en kommunikationskampagne, som synliggør fordelene
ved samkørsel, og især tager fat i aspektet omkring tid og ”tid til familien”.
Samkørsel kan omdanne pendler-tid til arbejdstid, hvilket gør, at man kan komme
tidligere hjem til familien. Samkørsel giver økonomisk luft i hverdagen, og kan give
det lille ekstra økonomiske skub, som gør at ferien med familien kan forlænges
eller opgraderes.
Kampagnen fremhæver, hvordan man får tiden tilbage – både ved at bruger pendlertiden produktivt og ved at omsætte den økonomiske gevinst til familietid.
Den kører, ligesom løsningsforslaget omkring samkørsels p-pladserne, direkte på
den centrale tids-parameter, og på, hvordan man som samkører faktisk kan få mere
tid i stedet for mindre.
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Kilder
Undersøgelsen er baseret på 34 kvalitative dybdeinterviews med pendlere i
og omkring Kolding. Alle gennemført
i April-Maj 2016 af designbureauet
MADE.
De biløkonomiske beregninger og data
stammer fra FDM’s”Biløkonomi 2016”,
i publikationen ”Motor” [1/2016].
Data på pendling er trukket på
www.statistikbanken.dk under pendlerstatistik [PEND100].
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MADE LEVER AF AT DESIGNE FORRETNINGSMULIGHEDER
FOR OFFENTLIGE OG PRIVATE ORGANISATIONER, OG HAR
FRA SIN BASE I KOLDING HJULPET EN LANG RÆKKE
VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER MED AT
DESIGNE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE PROBLEMSTILLINGER.
VIDENSPLATFORMEN BAG ’BRUG BILEN’ ER SKABT I
SAMARBEJDE MED KOLDING KOMMUNE OG DE DELTAGENDE PENDLERE – OG ER DEN PLATFORM, SOM EN RÆKKE AF
DE FREMTIDIGE LØSNINGER PÅ TRAFIKOMRÅDET
DEFINERES UD FRA.
VED AT OFFENTLIGGØRE ’BRUG BILEN’, STILLER KOLDING
KOMMUNE DENNE VIDENPLATFORM TIL RÅDIGHED FOR
KOMMUNER OG ANDRE INTERESSENTER PÅ TRAFIKOMRÅDET.

