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Referat fra møde i SCA – mobilitetsgruppe møde 26. april  

 

 
1. Velkomst  
2. Nye deltagere  
3. Referat fra sidste møde – kommentarer? 

http://cleancluster.dk/test-side-smart-city/smart-city-aktivitetsudval-

get/ 
4. Innovationsplatforme – oplæg v/CLEAN 
5. Innovationsmetoder – oplæg v/Erik Jespersen 
6. Piloter 

a. BRA – samkørsel 
b. Movia – kollektiv trafik 

7. Finansiering - drøftelse 
8. Eventuelt 
9. Næste møde – i Aarhus 19. maj.  

 

Deltagere: 

Anders Kofod-Petersen, Michael Alstrøm, Nadja Tønder Andersen, Anette 

Enemark, Jarl Zinn, Søren Hilberg, Martin Brynskov, Michael Johansen, So-

phia Grane R. Schroeder og Hanne Storvang (ref). 

 
Ad 1 + 2)  Navnerunde og velkomst 

Der blev budt velkommen til Michael Johansen fra CLEAN, Søren Hilbert fra 

Lundgreen og Martin Brynskov. 

 

Ad 3) Referat 

Der var ingen kommentarer. 

 

Ad 4) Innovationsplatforme v/MJ 

Innovative udbud eller intelligent, offentlig efterspørgsel er en åben metode. 

Der stilles ikke en præcis kravsspecifikation. Man gør mere ud af problemde-

len frem til et punkt, hvor der kan laves et egentlig udbud. Konkurrencepræ-

get dialog. 

 

Hovedpointen: markedet og den offentlige spiller kan have en co-creation 

proces. Dialogen med markedet kan give nye perspektiver og løsninger, 

som byder havde forestillet sig fra starten. 

 

Det oplæg, som er sendt med ud, kan justeres. Det er CLEAN åbne for at 

ændre i.  
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Der var følgende kommentarer: 

- AE: Er i tvivl, om det er en god proces. Måske er der behov for en mere 

veldefineret proces. Der er mange partner i projektet. Drive/eje? Vilkår 

den skal fungere på – kommercielt, offentligt eller en blanding? Data ind 

og ud?  

- MB: Det er de samme udfordringer andre steder. Der er ved at blive defi-

neret specifikationer andre steder.  

- SK: De organisatoriske barrierer er vigtige. Der skal tages fat i Trans-

portministeriet, som regulerer lovgivningen for alle aktører på området. 

Hvordan forbereder vi os så bedst mulig: Første hurdle kan man fore-

stille sig, at hele den fastlåste organisatoriske samarbejdsform kan løses 

på anden vis? Det skal arbejdes igennem på en måde. Måske se på 

scenarier, som vi kan lægge ud sammen med udbuddet. Den anden er-

faring fra det, vi har lavet indtil nu. Vi mangler den tætte brugerdialog. 

Folk skal gøre noget andet. Startet med Alexandra Instituttet. Hvorfor 

gør de, som de gør? Og hvorfor gør det ikke noget nyt? Testet nogle ting 

af. Afdækning af dogmer og barrierer. Der kører noget i Nordjylland, vi 

vil noget i Aarhus og Movia vil lave pilot.  

- AE:  Vi kan ikke lavet en test i København, hvis ikke alle mobilitetsudby-

dere er med.  

- JZ: Innovationshøjde. Tænker vi bredt nok? Hvad skal vi losse til myre-

tuen med?  

- AE: Tror bare vi skal ud at prøve det. Vi kan drukne i, at vi ikke tør fejle. 

- AKP: 1,7 mio. kr. Skal det ikke i udbud? En test vil max en halv mio. Be-

tænkelig ved en stor forkromet proces.  

- MB: Det er vigtigt at kigge på dem, der allerede er i gang. I Eindhoven 

og Antwerpen. Vi skal kigge på dem, der har samme udfordringer som 

os selv.  

 

Ad 5) Innovationsmetoder v/EJ 
Hvordan finder vi ud af, hvad vi skal udbyde? Metodevalg: Prototyper, pilo-

ter. Bruges til at skaffe sig erfaringer. Det er godt, for det at skulle kunne 

træffe beslutninger. Giver tryghed i beslutningerne. 

 

Hvad er det så for en miniproces, man kan tænke sig inde i de enkelte pilo-

ter? Adfærd?  Organisering? En dims?  

3 steps: retning – model – implementering … formentlig frem og tilbage i loo-

pet igen. Vi skal være i stand til hurtigt at kunne måle på dem for at se, om vi 

skal igennem loopet igen. Devisen er de tre F’er; Fejl ofte, Fejl hurtigt, Fejl 

billigt. 

 

Der var følgende kommentarer: 
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- MB: Vi kommer til at få et større kendskab til de håndtag, som vi 

har at trække på, så vi kan knalde et stort udbud af senere. Så 

vi ikke ender med Los Angeles. 

6a) Pilot – BRA v/SK 

I Jylland er der flere biler end cyklister, skinner og kollektiv trafik. Vi har en 

ineffektiv personbilssektor. 1 i stedet for 5. Kører 1 time om dagen. Infra-

struktur bruges 20%. Skaber trængsel i myldretiden og ellers ikke. Stort 

energiforbrug. Større omkostningsforbrug end nødvendigt. Udgangspunktet.  

 

Vi vil gerne flytte flere sammen i tog, busser og biler. Mere effektivt. Hopper 

mere mellem hinanden. Både få noget mere billigt, reduceret CO2 og sjo-

vere …  

Arbejder sammen med andre kommuner i Business Region Aarhus. De bor-

gere, der ikke har biler her og heller ikke har adgang til kollektiv trafik – de er 

lost. Ind i hinandens biler. Hvad skal der til for at få folk til at dele? Prøvet 

flere gange. Ikke lykkedes endnu. Denne pilot skal lykkes ved at give convie-

nice, at det er on the go – og ikke nødvendigvis flere dage i forvejen. Køre 

sammen. Vi tænker, at vi skal have dette it-system, der gør det muligt. Real-

tid. Vi har talt med kommuner, Midttrafik, Go more (lidt længere planlæg-

ningshorisont) og senest FDM (har selv været i gang med udvikling af denne 

realtidsapp – det skal gerne pakkes sammen til en test). Derudover har vi 

talt med Trine Plambech om en før- og efter-analyse. 

Der var følgende kommentarer:  

- MB: Masser af platforme. Hvad med Coop? Kan vi parre med commodi-

ties – med billetter? 

- Pendlerfradag  - alle får.  

- Hvordan kan man fremme incitamenterne til at tage med op?  

- Kunne vi bygge byen anerledes? Tæt og blandet. Skabe transportbehov 

begge veje, så vi får en mere jævn trafik.  

- EJ: Det organisatoriske? Er det vigtig for os at se på dette lige nu? Kan 

vi i løbet af de næste måneder blive klogere på, om MBs forslag om hub 

tankegangen er vigtigere. Vi skal have fat i en prototype for at få de 

mere genstridige aktører med?  

- AKP: Er det et enten eller? 

- Vi skal ikke koble en hub up på, at der er en skål med guld for enden. 

Hubben er en udgift. Det er købet af en service, der bliver en udfordring i 

dette system. De to værdiskabende elementer.  

- 17 hhv. 1 billet model. Trykke Trine lidt i maven. Hvor sikker kan hun 

blive i konklusionen? Det er vigtigt at få stillet en række hovedspørgs-

mål? Hvilken teknisk ting? Hvad skal kunne købes?  
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Ad 6b) Pilot – Movia v/AE 

Fokus i den københavnsk pilot er det geografiske område. Det tætte Køben-

havn. Dem, der bevæger sig i det geografiske område. Ikke kun dem, der 

bor der.  

Den store udfordring i København er organisatorisk. Det vil kræve en ’dims’ 

at gøre dette med.  

 

Fokus: dataplatform med flere forskellige udbydere.  

Målgrupper (bud): en app-udbyder med fokus på bil-light brugere (dem med 

bil, der kun bruger dem i weekenden), de pendlere, der bor ude i forstæ-

derne (ikke nødvendigvis kun kollektiv trafik og delebil) og erhvervsrejser  

(f.eks. green mobilitet provider). Hvordan får vi rullet det der ud til virksomhe-

der? 

Vi vil sådan set gerne slippe innovationen for at få fat i de forskellige mål-

grupper.  

Der var følgende kommentarer: 

- AKP: En tyggegummi- og gaffaløsning + Trine Plambechs analyse. 

- MB: Vil vi have en platform? Hvorfor det?  

- AE: Vi vil have adgang til vores data.  

- Martin: Sikring af adgangen til data skal ske i lovgivningen. På EU-plan. 

- EJ: Vi skal sikre, at vi får stillet de ’frække spørgsmål’. Innovations-

spørgsmålene.  

- MB: Lave en analyse af, hvad man allerede ved i byer med tilsvarende 

udfordringer. Hurtig omgang på det. Austin eksempel. SynconiCity – for-

mål at skubbe til lovgivningen. Det ser man på i Eurocities Mobility fo-

rum. 

- MS: Teknologien er der. Problemet er governance/styringen. Transakti-

onsomkostninger. Vigtigt i en pilot er at se på, hvordan de forskellige ak-

tører kan vinde på dette. Se på de enkelte aktører og se på, hvordan de 

tjener deres penge. 

- EJ: Kan man lave prototypingen inden for dette organiseringsfelt? Tese: 

de folk, der er bange for det ene eller andet, kan få deres frygt for at mi-

ste noget, gjort til skamme. Anskueliggøre, at det de mister ikke har no-

gen værdi for dem. Analysere i bund: Hvad er lovgivningen? Skære det 

væk, som er ulovligt.  

- JZ: Der nogle mekanismer, der kører bag ved om pengene. En cirkel, 

der fanger os selv. Vi skal italesætte det på en god måde. Få sagt, at ka-

gen bliver større for alle.  

- AKP: Fælles fjender? Privatbilen. Hvis man kan vise med en vis evidens, 

at der er en bedre kontrakt her, så pendler ind + brug af bil til fritid for 
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københavnere. DSB skal masseres. Grundlæggende frygt hos operatø-

rer, hvis de kun bliver det. De kan miste eksistensberettigelse. Det kan 

være skjulte kræfter imod.  

EJ summerede op. Vi holder os i første omgang til vores 2 prototyper. Trine 

Plambech kommer med ind over. Vi venter lidt med aktørhåndtering.  

Det blev aftalt, at der udarbejdes modelbeskrivelser for de 2 to piloter. Be-

skrivelserne udsendes inden mødet den 19. maj.  

 

Ad 7) Finansiering 

Midler i 2017. Har vi dem?  

SK har nogle midler i regi af BRA. I 2017-18 kan Climate-Kic søges 1 mio. 

kr. FDM kan finde 0,5 mio. kr. Go More er formentlig med for 0 kr.  

Der er behov for, at økonomi beskrives i de to pilotbeskrivelser.   

 

Ad 8) Eventuelt 

Der var ingen kommentarer under eventuelt. 

 

Ad 9) Næste møde 

Næste møde er Aarhus den 19. maj kl. 10.00-13.00 i VIP lokale på DOKK1. 


