
Evaluering af Park and Share (18.september 2020)  
Miljøpunkt Indre & Christianshavn afholdte Park and Share med forventningerne om           

at skabe mere opmærksomhed omkring de forskellige grønne mobilitetsformer som          

findes i byen - især deleordninger. Samtidig ønskede vi også at synliggøre de             
positive effekter der opstår, når man vælge grøn mobilitet – blandt andet mindre støj,              

trængsel og forurening. Selvom vi var udfordret af Covid-19 restriktionerne, som           
løbende blev fremsat, så formåede vi at tilpasse arrangementet til          

omstændighederne.  

 
67 personer kom forbi Park and Share, hvor de kunne besøge vores rekreative loung              

med Hush Experience, se og afprøve den nye version af Bycyklen, se en masse              
forskellige ladcykel fra Bicycle innovation lab, høre en masse om elbiler fra FDEL og              

høre om deleordninger fra Let’s Go. De kunne også se vores udstilling, som             

eleverne fra 5.klasse på Øster Farimagsgade Skole havde lavet, og selv komme            
med deres bud på en grønnere by. Løbende kunne de forbipasserende også følge             

med i resultaterne fra vores støj- og luftmåler. 
 

Offentliggørelse af resultater 
Først og fremmest har vi delt vores deleordningsbrochure på de sociale medier og             
den er tilgængelig på vores hjemmeside. Brochuren indeholder en liste over de            

mange deleordninger, som findes i København, samt interviews omkring         
deleordninger af ladcykler, cykler og biler.  

 

Derudover har vi delt nogle af de resultater, som vi fik indsamlet den 18.september.              
Blandt andet har vi delt de forbipasserendes bud på en grønnere by, samt elevernes              

udstilling. Vi er igang med at færdiggøre en rapport, som belyser de områder vi har               
fokuseret på til Park and Share arrangementet, herunder; deleordninger, grøn          

mobilitet, grøn by, ren luft og støj. Rapporten bliver offentliggjort den første uge i              

november og indeholder resultater fra de støj- og luftmåler som vi målte på dagen.  
 
Opslag på facebook: 

● Opslag fra den 13.oktober nåede ud til 400 personer og blev delt tre gange.  

● De tre opslag fra den 18.september nåede ud til i alt 404 personer. 



● Opslag den 28.oktober nåede ud til 134 personer.  
 

Opslag på instagram: 
● Opslag den 13.oktober nåede ud til 225 personer 

● Opslag den 18.september nåede ud til 600 personer.  

 
Vi har desuden delt vores resultater i vores nyhedsbrev. 

 
Målgruppe og eksponering  
Med Park and Share har Miljøpunkt formået at skabe opmærksomhed og nå ud til              

flere borgere. Det kan vi blandt andet se på det stigende antal nye følgere på               
Facebook og Instagram. Vi synes, at vi har formået at skabe synlighed omkring grøn              

mobilitet og deleordninger, men også omkring det arbejde vi laver hos Miljøpunkt            
Indre By & Christianshavn. Til arrangementet, kunne vi mærke at de           

forbipasserende, grundet Covid-19, var mere tilbageholdende. Hvilket var forståeligt,         

og derfor har vi delt lidt ekstra meget på de sociale medier.  
Det indsamlet empiri og målinger, viser os at der blandt borgerne, er en generel              

efterspørgsel på mindre trafik og flere grønne opholdssteder i byen.  
Målingerne fra støjniveauet på Dronning Louises bro, var oppe på 74 dB(A), hvilket             

er langt over den danske grænseværdi på 58 dB(A). Det var især de tunge              

trafikanter, som lastbiler og varevogne, der gjorde de største udslag på luft- og             
støjmåler. Vi mener derfor, at det er relevant også at arbejde videre med             

deleordninger og grøn mobilitet til erhverv, butikker og restauranter.  
 
 
 


