
INNOVATION:

FÅ FLERE UNGE TIL 
AT BRUGE BUSSEN

BAGGRUND
FN’s verdensmål 11.2: Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til 
sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en overkom-
melig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge den 
kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolknings-
grupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.

NYTTIG INFO
Prognosen siger, at antallet af biler fortsat vil være voksende i fremtiden 
og der forudsiges en samlet vækst i den indenlandske personbiltrafik 
på 16 % og 61 % mere tid i trængsel i perioden 2015-2030. Det fører 
til samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser, mere trafikere-
de veje, øget trængsel og problemer med at finde parkeringspladser. 
Specielt de centrale dele af de større byer som Odense forventes over 
de næste 10-15 år at opleve væsentlige udfordringer. For at imødegå 
denne udvikling er det afgørende, at den kollektive trafik i specielt disse 
områder øger markedsandelen af trafikarbejdet markant. I Odense vil 
implementering af letbanen understøtte denne udvikling, men busdrif-
ten spiller fortsat også en meget stor rolle i at opnå dette.
Hvad skal der til for at ændre adfærden og dermed flytte transportarbej-
de fra bil til bus? 
I projektet er der fokus på studerende og uddannelsessøgende. For det før-
ste har de typisk en god busbetjening til deres uddannelsessted og for det 
andet er der typisk udfordringer med overbelagte parkeringsarealer ved 
skolerne. 
For unge mennesker er det typisk et ønske at skifte fra den offentlige 
transport til selv at køre bil, så snart de får kørekort. De har ikke de øko-

nomiske styrker til at købe, drifte og vedligeholde bilerne, derfor er det 
oftest forældrene, som kommer til at betale for det. De unge menne-
skers adfærd og transportvaner er en udfordring på landsplan og direk-
te øver trængselsproblemer på parkeringspladser ved skolerne.

OPGAVE:
FÅ FLERE UNGE TIL AT BRUGE BUSSEN 
I jeres projekt skal I tage stilling til:

• Hvordan I inddrager ’innovation’ i jeres projekt? Det kan handle 
om hele rejseforløbet og infrastruktur – Information inden rejsen, 
ved busstoppesteder, ind i bussen eller teknik omkring rejse (di-
gitale løsninger).

• Potentielle målgrupper: Unge/Studerende (13-24 år), Forældre
• Potentielt indhold: Pendlertjek, Rejseplanen, Image, Loyalitet, 

”Studerende fra bil til bus”-rapport, Sporadiske og fritids rejser
• Hvad vil jeres projekt koste?
• Hvad er samarbejdspartnere, som skal involveres i projektet?
• Hvad er succeskriterier og effektvurdering for projektet?

KONTAKT
Patrycja Anna Zieba
Markedskonsulent - FynBus
Email: PAZ@FynBus.dk
Tlf.: 63112292 / 52760124


