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Kollektiv trafik – længere frem i lyset

1. Projekttitel
Kollektiv trafik – længere frem i lyset

2. Baggrund
Siden 2013 har Hedensted Kommune været aktiv med afprøvning af adskillige alter-
native løsningsforslag/projekter til forbedring af den kollektive trafik i yderområ-
der. De fleste af projekterne er blevet afsluttet uden det ønskede resultat, hvorfor 
Hedensted Kommune af flere omgange har undersøgt årsagerne, bl.a. Wilkerapport; 
2016 og Alexandrainstituttet; 2018.

Med baggrund i ovenstående er det vores klare opfattelse, at det ikke er nye app el-
ler ruter, der i første omgang efterspørges, men derimod en målrettet, lokal informa-
tion om de eksisterende mobilitetstilbud. De eksisterende tilbud om bus, såvel regio-
nale som lokale, Flextur, Flexbus m.v. opfylder faktisk langt de fleste borgeres behov 
for at komme rundt. Den store udfordring er, at der ikke er ret mange borgere, der 
kender til disse tilbud.

Derfor har Region Midtjylland og Hedensted Kommune i perioden februar 2019 - fe-
bruar 2020 gennemført pilotprojektet ”Kollektiv trafik – frem i lyset”, hvor fokus har 
været på kommunikation. Pilotprojektet har: 

1) systematisk opsøgt og kortlagt forskellige målgruppers behov for informa-
tion om kollektiv trafik

2) fundet og fortalt gode historier om kollektiv trafik på forskellige platforme
3) udviklet en række informationsmaterialer designet specifikt til målgrupper-

nes behov.

Resultatet af pilotprojektet er øget kendskab til og afledt øget brug af den kollektive 
trafik i Hedensted Kommune. Resultatet er også en ny og positiv (begyndende) for-
tælling om kollektiv trafik og mobilitet i kommunen. 

3. Formål
Kollektiv trafik – længere frem i lyset er en videreførelse af pilotprojektet i He-
densted Kommune. Vi ønsker at afprøve, om positiv historiefortælling og megamål-
rettet information kan påvirke brugen af og snakken om den kollektive trafik i andre 
kommuner end Hedensted. Samtidig ønsker vi systematisk at samle og dele kommu-
nikations-erfaringer med mobilitets-kolleger i alle midtjyske kommuner, fx ved 
hjælp af en fælles ”fortæller-værktøjskasse”.

Projekt Kollektiv trafik – længere frem i lyset har altså til formål at:
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 Påvirke den kollektive trafiks samlede image med henblik på øget brug/øget 
interesse

 Finde og fortælle de gode historier om kollektiv trafik lokalt for at påvirke 
diskursen om kollektiv trafik generelt 

 Skabe en fælles ”fortæller-værktøjskasse” til alle midtjyske kommuner, der 
ønsker at udbrede kendskabet til kollektiv trafik.

4. Projektets indhold
Fire midtjyske kommuner med vidt forskellige profiler ønsker at deltage i projektet. 
Skanderborg, en bybuskommune med egen togstation og nærhed til Aarhus. Viborg, 
en landdistriktskommune med en voksen centerby og et stort opland. Hedensted, en 
landdistriktskommune med langt mellem huse/busstop og stor orientering mod 
større byer i nabokommunerne. Og Lemvig, hvor der (måske) er endnu længere af-
stande mellem busstop og byer. 

Vi forventer, at der vil være stor læring i et tvær-kommunalt samarbejde. Alene fordi 
kommunikationsbehov, målgrupper, produkter (kollektiv trafik) og formidlingsme-
toder vil være forskellige i de fire deltagende kommuner.
 
Med udgangspunkt i de fire deltagende kommuners lokale udfordringer, ønsker og 
produkter har projektet følgende overordnede indhold:

 Grundresearch og opsøgende arbejde i Skanderborg, Viborg og Lemvig kom-
muner

o Kortlægning af målgrupper og informationsbehov
o Udpegning af primærmålgrupper og indsatsområder

 Drift og effektmåling i Hedensted Kommune (Benchmark)
o Videreførelse af igangsatte informationstiltag med henblik på overle-

vering til nøglepersoner på Kørselskontoret
o Fortsat effektmåling på igangsatte initiativer (Benchmark)
o Ad hoc opgaver

 Udvikling af målrettet information om kollektiv trafik i Skanderborg, Lemvig 
og Viborg

o Baseret på udvalgte målgruppers behov og kontekst
o Test og tilpasning i en iterativ proces med nøglepersoner, fx lokalom-

råder
o Produktion og test kan både foregå lokalt og tværkommunalt

 Løbende historiefortælling om produkter/initiativer lokalt (udpeges af den 
enkelte kommune)

 Løbende videndeling i projektgruppen og i regionale fora

Arbejdet koordineres lokalt af projektleder med hjælp fra ressourceperson(er) i 
hver kommune. Arbejdet forankres lokalt med henblik på videreførelse af igangsatte 
initiativer efter projektets ophør.

5. Effekten af projektet
Vi forventer, at projekt Kollektiv trafik – længere frem i lyset vil:

 Skabe positiv omtale af kollektiv trafik lokalt og regionalt
 Højne kundernes interesse for lokale og regionale produkter/indsatser in-

den for mobilitet 
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 Styrke samarbejdet mellem nøglepersoner i kommunerne og på tværs af 
kommunerne

 Gøre det lettere for projektets parter og øvrige kommuner i Region Midtjyl-
land at fortælle gode historier om kollektiv trafik i fremtiden

Projektets specifikke succeskriterier fastsættes af projektgruppen ved projektstart.

6. Projektorganisering
Projekt Kollektiv trafik – længere frem i lyset gennemføres i samarbejde mellem 
Region Midtjylland, Skanderborg Kommune, Lemvig Kommune, Viborg Kommune og 
Hedensted Kommune. Midttrafik stiller sig desuden til rådighed som ekstern spar-
ringspartner.

Projektet forankres i Hedensted Kommune, hvor projektleder Lotte Kristiansen er 
ansat i Fritid & Fællesskab. Projektlederens tid fordeles ligeligt mellem de fire delta-
gende kommuner. 

Projektlederens rolle er opsøgende og koordinerende. De deltagende kommuner 
stiller viden, netværk og arbejdsplads til rådighed for projektlederen efter aftale.

Evt. produktion af informationsmaterialer foretages af den enkelte kommune eller 
evt. i samarbejde med Midttrafik.

7. Foreløbig tidsplan
Projektets samlede varighed er 12 måneder.
Projektstart er 1. marts 2020.

Foreløbig tidsplan er vedlagt.

8. Projektets finansiering
Projektets samlede omkostninger er på 770.000 kr. der finansieres:

 Region Midtjylland 58 %
 Hedensted Kommune 22 %
 Skanderborg Kommune 6 %
 Viborg Kommune 6 %
 Lemvig Kommune 6 %

Budget er vedlagt.


