Fremtidens
trafikanter
Morten Heegaard Christensen, Roskilde Kommune
Anne-Kirstine , Via Trafik
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Lidt forhistorie…
• Cykelandel faldet
• Mange unge benytter bil (høj belægning på p-pladser)
• Vi vidste meget lidt om de unges rationaler for transportvalg
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Proces og faser

VIDEN

Øge viden om unges
transportvaner transportundersøgelse
(forår 2021)

UDVIKLING

Inddrage de unge i
udvikling af konkrete
løsninger
(aug-sep. 2021)

TEST

EVALUERING

Pilotprojekter og test af
løsninger (f.eks. kampagner
og fysiske tiltag)
(efterår 2021/forår 2022)

Resultater og
muligheder for
skalering
(løbende + sommer 2022)

Fase 1: Viden
Kvantitativ viden – hvad, hvordan?
• Survey på alle ungdomsuddannelser i Roskilde
Kommune (svarprocent: 33% = 1.755 elever)
• Gennemført under COVID-19 nedlukning i foråret 2021
• Klasser belønnet for høj svarprocent
Kvalitativ viden – hvorfor?
• 3 digitale fokusgruppeinterviews - unge fra gymnasier,
teknisk skole, handelsskole, tiendeklassecentret
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Fra aktiv transport til bus, tog og bil
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• Større opland  længere afstand
• 18 år og mulighed for kørekort
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Hovedårsager til ændret adfærd
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En kombination
af flere
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Bus
40%

• Martin: “Jeg tager bilen nu. Det er meget nemmere
end bussen. Den var tit rigtigt proppet. Nogle gange
var den så fyldt, at den ikke kunne tage nogen med.
Så det var usikkert. Der er nærmest slåskamp ved
busserne for at komme med, så man var tit nødt til
at gå til skolen fra stationen.
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Gang

17%

Cykel
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Folkeskole (7.10.klasse)

Ungdomsudd.

Forskellig kultur, forskelligt
valg af transportmiddel
• Store forskelle på tværs af
uddannelsesinstitutioner – særligt ift. cykel
og bil

”Nu går jeg på Handelsskolen …. Der holder

sindssygt mange biler….. Det er sejt på
Handelsskolen. Det er lidt essensen af at gå
på Handelsskolen. At man har en bil. Der er
også mange, der låner fars Mercedes eller
Porsche og lige skal have den med. De går
ikke op i miljøvenlig transport. Overhovedet.
(Molly, Roskilde Handelsskole)

• Årsager:
afstand - men lige så meget kulturforskelle

”

Nu går jeg på Amtet. Vi er kendt som
hippiegymnasiet. Der er faktisk overraskende
mange, der har elcykler. Det er der ikke nogen, der
kigger skævt til. (Emma, Roskilde
Gymnasium/Amtet)
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“Det skal jo ikke være løgn. Det er bare federe at køre bil” (Martin,
Roskilde Handelsskole)
• Bilen rangerer højst i de unges
værdisæt
• cykel og gang rangerer også højt
• Store interne forskelle på tværs
af uddannelsesinstitutioner

Respondenternes rangering af transportformerne efter hvor nice eller nederen de er at bruge.
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Begrundelser og fortællinger
Gennemblødt

At blive voksen
Uafhængighed
Spare tid
Fleksibilitet

Elcykel = dyr og kikset

Svedig

Træthed og dovenskab
Høj status at være chauffør

Motion og energi

Alenetid

Et eksklusivt socialt rum

Fleksibilitet

Oplevet tids- og aktivitetspres

For mindreårige
Dyrt
En kamp at komme med bussen
Lave lektier

Stress

Ufleksibelt

Mulighed for at sove
Altid proppet

Rart i sommerhalvåret

Ikke til at regne med
Tidskrævende

Snakke med venner

Frisk luft
Følges med venner
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Forandringspotentialer
Særlige OBS-punkter:

27% villige til at gå mere

• Unge opfatter transportmiddelvalg som eget ansvar – kommunen
og uddannelsesinstitutionerne skal ikke ”blande sig”

• Mathed i forhold til voksnes tiltag
• Unges valg afhænger af deres venners valg

20% villige til at
cykle mere

• Miljøhensyn spiller ikke nogen stor rolle

21% villige til at benytte
mere kollektiv trafik

Fase 2: Udvikling
Skitseret designtænkningsforløb for fire
ungdomsuddannelser – forventning om total deltagelse af
ca. 100 unge
Udfordringer:

• Afsætte tid i undervisningen
• Rekruttering til forløb uden for skoletid
 Én HTX-klasse (meget engageret!) deltog i forløbet i
skoletiden
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Designtænkning med de unge
Fernisering og udstilling på Søjlepladsen på Musicon
medio september
Projekter inden for:
• Fokus på ruten fra Roskilde St. til uddannelserne på
Musicon – alternativer til overfyldte busser

• Apps/gamification med belønningssystem
• Cykeludlån
• Markeringer af stier i byrummet: street
art/optegning
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De unges projektforslag

Fase 3: Test
Vi arbejder vi videre med:
• Studiestartskampagne + info om transportmuligheder i
velkomstbreve (sommer 2021 + 2022)
•

Styrke samkørsel gennem kampagner (efterår 2021)

•

Skiltning/markering af ruter i byrummet fra stationen til
uddannelsesinstitutioner (efterår 2021/forår 2022)

•

Bycykler reserveret til elever (forår 2022)

•

Evt. test af elcykler blandt unge (forår 2022)

•

Kampagne/gamification med fokus på transportadfærd og
fællesskaber – fx kickstart gennem ‘fix your bike’ (forår 2022)

