Undgå KLASK!
Tryghed i mødet med bussen
Evaluering af kampagneindsats
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Et samarbejde mellem:

Baggrund
Cyklistforbundet i Aalborg, Aalborg Kommune, Nordjyllands politi og Nordjyllands Trafikselskab gennemførte i
2017/2018 et pilotprojekt. Fokus for projektet er de utrygge
situationer der opstår i mødet mellem busser og cyklister
ved busstoppestedet. Projektet var støttet af Trygfonden.
Projektet er igangsat som følge af en problemstilling, der
er rejst blandt buschauffører i Aalborg by. Chaufførerne
oplevede dagligt utrygge situationer i deres møde med
cyklister. Særlige utrygge situationer opstod, når bussen
holder ind ved et busstoppested i forbindelse med en
cykelsti. Projektet har derfor fokus på netop denne problemstilling.
Buspassagerer og cyklister er forvirrede over hvem der skal
holde tilbage for hvem når bussen stopper ved en cykelsti. Sammenstød mellem cyklister og buspassagerer sker
ofte, men registreres sjældent i uheldsstatistikken. Derudover er der observeret en generel uopmærksomhed
på hinanden i trafikken særligt når folk har travlt med at
komme fra A til B.

Formålet med projektet var at:
Påvirke cyklister og buspassagerer til en vedvarende
hensynsfuld og tryghedskabende adfærd, når de møder
hinanden ved busstoppestedet.
Færdselsreglerne på området er følgende:
Færdselsloven §27 - forpligtigelser overfor gående Stk. 4:
Ved busstoppested eller letbanestoppested, beliggende
ved kanten af cykelsti, hvor passagererne ikke optages
fra eller afsættes på et areal, der er særligt indrettet for
dem, skal de kørende på cykelstien holde tilbage og om
fornødent standse for på- eller afstigende passagerer.
ALTSÅ...
Hvis der er et helleanlæg som buspassageren kan træde
ud på, skal buspassageren holde tilbage for cyklisten.
Hvis buspassageren stiger direkte ud på en cykelsti skal
cyklisten holde tilbage for buspassageren.

Igennem en kampagne og implementering af forskellige
fysiske tiltag blev der sat fokus på færdselsreglerne på
området.

PARTER I PROJEKTET
• Cyklistforbundet, Aalborg
• Aalborg kommune
• Nordjyllands politi
• Nordjyllands Trafikselskab
• Arriva

Projektets indhold og
aktiviteter
Projektet havde fokus på at lave et adfærdsdesign, der
førte til øget hensyntagen mellem buspassagerer og cyklister i mødet ved busstoppestedet. Derfor var projektets
aktiviteter tilrettelagt således, at der var initiativer rettet
mod begge målgrupper.

• Keolis
Med støtte fra Trygfonden
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Indhold og aktiviteter
Røde markeringer på cykelstierne
Formålet med dette tiltag var at gøre cyklister og buspassagerer opmærksomme på hinanden ved stoppestedet.
De røde markeringen og valget af den røde fave var et
ønske om at skabe et markant skifte i belægningen, for at
skabe opmærksomhed. I cykelfeltets start er der skrevet
”vis hensyn”. Et adfærdsregulerende tiltag for at sænke
cyklisternes hastighed og øge opmærksomheden ved
begge målgrupper.
ERFARING
Dette initiativ har vist sig at have en god effekt. Videoevaluering af før- og efter situationen viser en ændret
adfærd, særligt ved cyklisterne, der sænker hastigheden
når de når det røde cykelfelt. 66% af de adspurgte med
kendskab til projektet svarer, at de røde cykelstier har
haft en særlig god effekt, og de adspurgte borgere har
lagt særligt mærke til netop dette initiativ.
Igennem foranalysen blev de særligt problematiske
stoppesteder udpeget af borgere og chauffører. Derfor
blev de røde markeringen implementeret fem centrale

steder i Aalborg by. Dette var ved JFK plads (banegården),
Vestbro, Ved stranden, Kastetvej og ved Sofiendalskolen.
Alle steder med en kompleks trafiksituation og mange
udstigende passagerer.
Stoppestedsforholdende er varrierende de fem steder.
Nogle steder er der helleanlæg til udstigende passagerer,
hvoraf nogle dog er meget smalle, mens passagererne
andre steder stiger direkte ud på cykelstien. Erfaringen er,
at begge situationer kan være farlige, særligt hvis helleanlæget er smalt og trafiksituationen kompleks. Generelt er
det at foretrække, at der altid etableres et bredt helleanlæg
som passageren kan stige ud på, for at orientere sig inden
cykelstien krydses.
I projektet er de røde markeringer gennemført som et
pilotforsøg, og det kræver tilladelser hvis tiltaget skal gøres
permanent. Det bør overvejes, om det permanente tiltag
har den bedste effekt, eller om opmærksomheden i højere
grad bibeholdes ved at markeringerne løbende ”flyttes”
mellem særligt konfliktfyldte steder i byen.

Informationsfilm
Blev vist på infoskærme i busser, tog, ventesal og på
YouTube samt andre relevante medier såsom Facebook.
Filmen forklarer færdselsreglerne på området og kan
ses her.
https://www.youtube.com/watch?v=s9QaLGVp69g
ERFARING
Filmen forklarer på en enkelt facon færdselsreglerne på
området. Filmen vurderes at have haft en god effekt, da
kendskabsgraden til færdselsreglerne fra før til efterundersøgelser er øget blandt både buspassagerer og cyklister. Filmen vil også kunne anvendes som et element til
undervisning i grundskolen.

Speak i bussen
Der er indsat et speak i bussen ved de fem særligt problematiske stoppesteder i Aalborg by, samme steder
som cykelstierne er malet røde. Speaket afspilles inden
bussen ankommer til stoppestedet og gør buspassagerene
opmærksomme på, at de skal holde øje med cyklister når
de stiger ud af bussen. Lyden af en ringeklokke er koblet
til speaket, for at skabe en særlig opmærksomhed og
association ved passageren. Speaket er kun koblet op
til de fem særligt udpegede stoppesteder. Dette er for at
skabe en særlig opmærksomhed netop her, og sikre at
tiltaget ikke mister sin effekt, fordi speaket gentages ved
samtlige stoppesteder.
ERFARING
Speaket har haft en god effekt, der er en høj kendskabsgrad
til dette tiltag. Chaufførerne nævner, at dette har haft en
god effekt i praksis hvor de oplever en øget opmærksomhed blandt passagerene.

RINGEKLOKKE
”Vær opmærksom på cyklister når
du stiger ud af bussen”
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Direct mail til Aalborg Universitet
Blev udsendt for at få besvarelser til før og efterevalueringen, og for at skabe opmærksomhed omkring
projektet.

Informationsmateriale i bussen
I nogle af de busser der passerede de fem udvalgte stoppesteder blev der indsat klistermærker på dør og gulv.
Formålet var at gøre buspassagerene opmærksomme
på at de skal holde øje med cyklister når de stiger ud af
bussen, lige før de træder ud

ERFARING
Denne metode henvender sig til en central målgruppe
i projektet, de studerende der ofte er cyklister og/eller
buspassagerer. Metoden har haft en god effekt både i
forhold til at formidle budskabet om kampagnen og for
at indhente besvarelser til før og efterundersøgelser. I
praksis kan der være udfordringer med at få adgang til
denne informationskanal.

ERFARING
Dette element er ikke specifikt evalueret med indgår som
en del af de samlede aktiviteter i bussen.

Facebook kampagner og konkurrencer
Facebook blev brugt til at gøre opmærksom på færdselsreglerne og projektet generelt. Der blev afholdt en konkurrence om kendskabet til færdselsreglerne. Opslag blev
distribueret på følgende Facebook sider: Aalborg cykelby,
Nordjyllands trafikselskab og Cyklistforbundet Aalborg.
ERFARING
Facebook er et meget velegent medie til at kommunikere
med projektets målgruppe, og konkurrenceelementet har
haft en god effekt.

Bagrudestreamers på busser
Målgruppen er cyklister der bliver gjort opmærksomme
på udstigende passagerer når bussen holder ved stoppestedet.
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Pressemeddelelser
For at skabe opmræksomhed omkring projektet
ERFARING
Pressen har vist interesse i projektet og problemstillingen er meget nærværende for borgerne. TV2 Nord og
P4 Nordjylland har formidlet historien. Kommentarerne
fra borgerne til begge indslag har været meget positive.
Oplevelsen igennem projektet er, at det er et emne borgerne mener det er vigtigt at sætte fokus på.
Kommentar til TV indslag:
”Jeg oplevede engang en buschauffør bruge sidespejlene, og først åbnede dørene for de
passagerer der skulle af bussen, da cyklisterne på cykelstien havde passeret bussen. Og
en anden bus som jeg engang var med, oplyste chaufføren over højttaleren, da han gjorde
holdt ved et busstoppested: der kommer cyklister. Og på den måde undgik de første af
passagererne der skulle af bussen, at de bagerste i køen skubbede på, da dørene blev
åbnet. En rigtig god service, som jeg alt for sjældent oplever”
”Skide godt. Det er virkelig tiltrængt. Nogle skrigende farve markeringer på henholdsvis
perron og cykelsti, kunne skærpe opmærksomheden. Spændt på se hvad I finder på”

Kommentarer fra Facebook
”Dejligt at der kommer ekstra fokus
på det, selvom det burde være almen
viden”
”God ide - det er lidt farligt at være
cyklist i nærheden af busstoppesteder og buspassagererne tænker
sikkert det samme”
”Lækkert tiltag”
”Det det ligner faktisk at det er cykelisten som skal holde tilbage og ikke
fodgængeren.
Det tror jeg vil virke som at cykelisten skal vise hensyn, fordi cykelisten
kører på ”farlig område”.
På det billede burde striben være
grøn. Og hvor der ikke er helleanlæg
burde den være rød, så cykelisten ved
at nu kører man ind i farligt område
hvor cykelisten skal være opmærksom på at de skal holde tilbage”.
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Presse
TV2 Nord - P4 Nordjylland
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Information til og involvering af chauffører
Problemstillingen er rejst blandt chaufførene i Aalborgs
bybusser, og de er de ”daglige øjne i trafikken”. Derfor har
der løbende været orientering til chauffører om projektet,
de tiltag der er gennemført og information om færdselsregler. Dette er sket bl.a. via Viazonen NTs chaufførportal,
hvor også chauffører har kunnet deltage i konkurrence
om kendskab til færdselsreglerne. Chauffører fra Arriva
og Keolis har deltaget i projektgruppen og har bidraget
med ideudvikling af de tiltag der er gennemført.
ERFARING
Projektet har haft positiv klang blandt chaufførerne der
udtrykt tilfredshed med at der tages hånd om en konkret
udfordring om tryghed og sikkerhed trafikken, utrygheden
præger også chaufførernes dagligdag, og de spiller en
væsentlig rolle i forhold til at bidrage til at afværge potentielt farlige situationer på de sætter passagerne af bussen.
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EVENT - opstart af kampagne
I starten af maj blev der afholdt et event, der skød projektets tiltag officielt i gang. Tidspunktet var valgt for at
gennemføre projektet på en årstid hvor flest borgere
cykler og problemstillingen derfor er særlig aktuel. Alle
kampagneelementer blev implementeret lige op til eventet
for at skabe størst mulig effekt og synlighed for sammenhængen mellem alle projektets elementer. På dagen
uddelte projektes parter chokoladeboller og flyers ved
to af de udpegede stoppesteder, og var massivt tilstede
i morgentrafikken for at gøre opmærksom på projektet.
ERFARING
Der blev opnået en stor synlighed i projektet og en rigtig
god synergi mellem projektets og kampagnens initiativer.
Både cyklister og buspassagerer bliver ”nudget” til en
mere hensynsfuld affærd ved busstoppestedet. Der var
også på dagen mulighed for at gå i dialog med borgerne
om problemstillingen og tilbagemeldingen var meget
positive. Eventet opnåede også pressedækning på dagen
af P4 Nordjylland.
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Effektmåling - metode
Effektmåling i forhold til målgrupper

Undersøgelserne blandt buspassagerer er gennemført
som manuelle interview ved de fem særligt udpegede
stoppesteder, der også har været genstand for projektets
adfærdsregulerende initiativer.

Effektmålingen blev gennemført som en før- og efterundersøgelse af både buspassagerer og cyklisternes viden
omkring færdselsreglerne og deres tryghedsoplevelse i
forbindelse med af- og påstigning.

Antal besvareser
Ved den manuelle initerviewundersøgelse er der et
samlet antal besvarelser på 122 i førundersøgelsen og 95
i efterundersøgelsen.

Der blev samtidigt foretaget videooptagelser på udvalgte
lokaliteter (konfliktpunkter) for at analysere passagernes
og cyklisternes adfærd før og efter tiltagene er implementeret.

70%

Undersøgelserne blandt cyklister er gennemført som
webbaserede spørgeskemaer som er distribueret via
følgende kanaler:

Chaufførerne har haft mulighed for at evaluere projektets
tiltag og effekt, dels igennem deltagelse i projektgruppen
og dels via Viazonen, NTs chaufførportal.

• Cyklistforbundet Aalborg (Facebook og mail)
• Aalborg cykelby (Facebook)
• Studerende AAU (mail)

Brugerundersøgelse
Undersøgelserne er gennemført som spørgeskemaundersøgelser rettet mod både cyklister og buspassagerer,
med bevisthed om at målgruppen naturligvis overlapper
hinanden i mange tilfælde.

af de adspurgte på Web (cyklister)
har kendskab til kampagnen

Ved den webbaserede undersøgelse er der et samlet
antal besvarelser på 374 i førundersøgelsen og 178 i efterundersøgelsen, hvilket vurderes som et tilfredsstillende
grundlag til at vudere effekten af projektet. Mængden
af besvarelser i efterundersøgelsen er lavere, formegentlig pga. sommerferieperiode op mod projektafslutning
og pga. den faldende nyhedsværdi i projektet.

Undersøgelserne omhandler viden omkring færdselsreglerne, samt oplevelsen af tryghed i forbindelse med
af- og påstigning. I efterevalueringen er der spurgt ind til
kendskabet til, og effekten af kampagnen.

60%

Kendskab til tiltag i projektet -web

af buspassagerne har kendskab
til kampagnen, 74% af disse føler
at kampagnen har bidraget til en
øget tryghed

Røde markeringer på cykelstien
Facebook
Infoskærme i bussen
Speak i bussen
NTs website (Nordjyllandstrafikselskab.dk)
Lokale medier /presse
Venner og bekendte
Flyer og chokoladebolle til event
Cykelsadelovertræk
Bagrudestreamere på bussen
AAU mail
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Succeskriterier

Projektets målgruppe

Målsætningen
Projektets forventede resultat var en markant øget og
skærpet bevidsthed om egen adfærd og spillereglerne for
samfærdsel mellem buspassagerer og cyklister.
Forventningen var, at denne øgede og skærpede bevidsthed blandt passagerer og cyklister ville få en blivende
virkning på langt sigt, løftet og hjulpet på vej af kampagnegentagelser med passende årlige cyklusser.
Problemstillingen er ikke kun aktuel i Aalborg, derfor var
målsætningen også et projet og en kampagne, hvorfra
erfaringerne kan anvendes nationalt. Målsætningen var
også at dele af kampagneelementerne skulle være velegnet som undervisningsmateriale i grundskolen.

Resultatet
Målsætningen med projektet er i meget høj grad indfriet.
Evalueringen viser, at bevistheden om færdselsreglerne
er skærpet og både cyklister og buspassagerer er blevet
mere opmærksomme på, hvordan de skal forholde sig i
mødet ved busstoppestedet.
Projektet har regionalt fået en god pressedækning
(TV2 Nord og P4 Nordjylland), og på denne måde er
buskabet i projektet delt med borgerne.
Kampagnen og særligt filmen, er velegnet som materiale
til grundskolen, så elever kan lære færdselsreglerne på
området.

I hvor høj grad blev målet med projektet indfriet?
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I MEGET RINGE GRAD
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I MEGET HØJ GRAD

Projektet havde estimeret en forventet målgruppe på
50.000 borgere. Målgruppen er i praksis reelt højere, da
alle buspassagerer og cyklister der færdes i Aalborg by er
en del af målgruppen.
Dagligt fragtes ca. 50.000 buspassagerer rundt i
Aalborgs bybusser, og ca. 11.000 cyklister færdes til dagligt
i Aalborg by.
Projektets tilgang har været, at alle målgrupper er fælles
om opgaven med at udvise hensyn og skabe tryghed, det
er ikke kun en målgruppe der bærer et særligt ansvar.
Kampagnen har haft fokus på den helhedsorientede
indsats overfor alle målgrupper.

Buspassagerer

En anden central målgruppe for projektet er chaufførerne,
der dagligt gør en stor forskel i forhold til problemstillingen. I forbindelse med projektet fortæller chauffører
at de ofte bruger spejlene til at orientere sig i forhold til
cyklister, inden de lukker passagerene ud ved en cykelsti.
Derfor har det været centralt at skabe opmærksomhed
på problemstilligen blandt cahuffører, herunder også
kendskab til færdselsreglerne, og mulighed for at de kan
dele de gode fif og erfaringer med hinanden. Helt konkret
er dette sket via NTs chaufførportal Viazonen hvor der har
været afholdt konkurrence om færdselsreglerne.
Projektet har opnået god effekt ved alle projektets
målgrupper og de aktiviteter der er implementeret
igennem projektet har i høj grad været de rette til at indfri
projektets målsætninger.

Buschauffør

TrygFondens strategiske mål på området: Sikker i trafikken
TrygFonden arbejder for, at færre kommer alvorligt til skade eller dør i trafikken. Gennem undervisning, træning,
debat og kampagner sætter vi særligt fokus på børn og unge, da ulykkerne stiger blandt 15-24 årige.
PROJEKTETS REALISERING AF TRYGFONDENS MÅL PÅ OMRÅDET:
Projektets resultater viser, at en særlig indsats med adfærdsregulerende tiltag gør en forskel i praksis. Via evalueringen (videoregistrering) ser vi en ændret adfærd blandt både buspassagerer og cyklister. De røde cykelfelter får cyklisterne til at sænke hastigheden og gør buspassagerene opmærksomme i det de træder ud. Samtidigt minder speak i
bussen buspassagerne om, at de skal orientere sig inden de træder ud af bussen.

Cyklister

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?
I hvor høj grad har I bidraget til TrygFondens mål på området?
1
I MEGET RINGE GRAD
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Projektets målgruppe
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I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?
1

2

3

4

5

I MEGET RINGE GRAD

Videndeling
Videndeling er et centralt element i projektet, dels under
selve afviklingen af projektet (som er afdækket tidligere i
rapporten), men i høj grad også efter projektets afslutning.
De vigtigste erfarings og læringspunkter er indsamlet i
denne rapport som formidles bredt. Da projektet er gennemført som et partnerskab, er viden om projektet allerede
forankret og delt lokalt, og det er et godt udgangspunkt
for en bred videndeling igennem de respektive partneres
netværk.
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Forankring
Erfaringerne fra projektet formidles igennem denne afrapportering af projektet som distribueres igennem følgende
kanaler

Kampagnen og tiltagene er tilrettelagt således, at de kan
gentages i en årlig cyklus. Der kan også implementeres
tiltag ved nye stoppesteder hvor der opleves en utryghed.

•
•
•
•
•

Parterne i projektet er enige om fortsat at arbejde sammen
om at sætte fokus på problemstillingen, ved gentagelse
af de relevante tiltag.

Relevante faglige tidsskrifter (Trafik og veje mv.)
Konferencer (cyklisme, kollektiv trafik, mv.)
Partnernes Facebook, Linked-in, Twitter, instagram osv.
Pressemeddelelse om projektets resultater
Rådet for sikker trafik

Da problemstillingen ikke alene er relevant i Aalborg, vil
det være oplagt at overveje en national kampagne om
problemstillingen. Erfaringerne medtages i dialog med
”Rådet for sikker trafik” og andre relevante fora hvor
erfaringerne kunne videreføres.
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Hovedkonklusioner evaluering
FØR

EFTER

Buspassagerer

Buspassagerer

•

Knap 40% af de adspurgte buspassagerer føler sig
utrygge i forhold til cyklister når de stiger ind og ud
af bussen

•

Knap 30% af de adspurgte buspassagerer føler sig
utrygge i forhold til cyklister når de stiger ind og ud
af bussen

•

Ud af de 40% oplever 67% dagligt eller ugentligt at der
er utrygge situationer ved ind og udstigning af bussen

•

Ud af de 30% oplever 80% dagligt eller ugentligt at der
er utrygge situationer ved ind og udstigning af bussen

•

58% mener at de kender færdselsreglerne når de
stiger ind og ud af bussen ved en cykelsti

•

66% mener at de kender færdselsreglerne når de
stiger ind og ud af bussen ved en cykelsti

•

Men 70% svarer forkert når de bliver spurgt hvem der
skal holde tilbage når man stiger direkte ud på en
cykelsti (her er det cyklisten der skal holde tilbage)

•

Men 51% svarer forkert når de bliver spurgt hvem der
skal holde tilbage når man stiger direkte ud på en
cykelsti (her er det cyklisten der skal holde tilbage)

•

17% har været involveret i eller har været vidne til
et uheld når passagerer stiger ud af bussen ved en
cykelsti

Cyklister

Cyklister

•

81% af de adspurgte cyklister føler sig utrygge når de
cykler forbi et busstoppested

•

75% af de adspurgte cyklister føler sig utrygge når
du cykler forbi et busstoppested

•

Ud ad de 81% oplever 64% dagligt eller ugentligt at
der er utrygge situationer når de passerer et busstoppested på cykel

•

Ud ad de 75% oplever 55% dagligt eller ugentligt at
der er utrygge situationer når de passerer et busstoppested på cykel

•

71% mener at de kender færdselsreglerne når de
passerer et busstoppested på cykel

•

89% mener at de kender færdselsreglerne når de
passerer et busstoppested på cykel

•

Knap 80% svarer rigtigt når de bliver spurgt hvem der
skal holde tilbage hvor hvem

•

Knap 91% svarer rigtigt når de bliver spurgt hvem der
skal holde tilbage hvor hvem

•

13% har været involveret i eller har været vidne til
et uheld når passagerer stiger ud af bussen ved en
cykelsti

Konfliktpunkter med særlig utryghed ved
begge grupper
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•

JFK plads foran banegården og ved Kennedy arkaden

•

Jomfru Ane gade /Ved Stranden

•

Vesterbro

•

Kastetvej/Borgergade

•

Stop hvor adspurgte har været involveret i eller været
vidne til uheld

•

JFK plads foran banegården og ved Kennedy arkaden

•

Jomfru Ane gade /Ved Stranden

Chauffører
”Jeg kan tydeligt se på passagererne at de ser sig extra
meget for, når de først har hørt speaket over bussens
højtalersystem.”
” Effekten kan mærkes på kunderne som er mere obs
når de skal stige, tjekker om der kommer en cyklist det
har nogen effekt på kunderne, mange af dem er mere
opmærksomme når de stiger ud. Det har hjulpet rigtigt
meget ved Jomfru Ane gade.”
”Jeg synes det har været et godt tiltag, og tror og håber
at det kan hjælpe vores passagerer. Jeg synes det ser
ud som vores passagerer ser sig mere for når de stiger
ud af bussen, så mangler vi bare at de cyklende også
vil tage mere hensyn end de gør, når vores passagerer stiger ud af bussen på cykelsti, hvor de skal holde
tilbage for passagererne.”
Hovedkonklusioner

• ”Jeg kan tydeligt se på passagererne at de ser sig extra
meget for, når de først har hørt speaket over bussens
højtalersystem.” Arriva, chauffør

19

