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1.0 Projektets omfang
Med vedtagelsen af budget 2016 har Byrådet besluttet, at der skal arbejdes med mobilitet i Billund
kommune. Budgetforliget lægger vægt på, at arbejdet sker som et led i en styrket landdistriktsindsats:
”Mobilitet er et tilbagevendende tema i de senere års budgetforlig. Der er en bred erkendelse af, at den
offentlige transport kunne forbedres, men også en erkendelse af, at der skal tænkes i nye innovative
løsninger, hvis det skal lykkes at forbedre mobiliteten internt i kommunen. Det seneste budgetforlig har ført til
en klar styrkelse af den offentlige transport mellem Billund og Grindsted, men der skal mere til. På den
baggrund er det forligspartiernes holdning, at styrkelsen af landdistriktsindsatsen også skal bruges til at
udtænke nye initiativer i forhold til at øge mobiliteten internt i kommunen”.
(Uddrag af budgetforlig, 2016)

1.1 Aktører
Billund kommune
Lokalområderne og landdistriktsrådet
Mona Hvid, Landliv a/s (ekstern konsulent)

1.2 Formål
Formålet med projektet er at fremme den interne mobilitet i Billund kommune gennem såvel etablerede som
nye initiativer eller ordninger med lokal forankring.
Målgruppen er lokalområder og ressourcepersoner, der kan bidrage til løsning af dette projekt
De mulige løsninger skal have særligt fokus på at fremme forbindelserne fra omegnsbyerne til centerbyerne
Billund og Grindsted med henblik på tilgængeligheden for ungdomsuddannelserne.

1.3 Succeskriterier
1. Den lokale forankring ses som afgørende for projektets succes. Arbejdet har derfor været tilrettelagt
således, at lokale interesseorganisationer og ressourcepersoner har været repræsenteret.
2. Ressourcer i lokalmiljøerne skal mobiliseres og bidrage til at identificere såvel behov som ideer til
løsningsmuligheder, som de vil være motiverede for at benytte i fremtiden.
3. Med særligt fokus på, hvilke andre greb (end kollektiv trafik), der kan øge mobiliteten i
landdistrikterne.
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2.0 Beskrivelse af projektets forløb
2.1 Metoder
2.1.1 Succeskriterie 1: Den lokale forankring
Der er blevet arbejdet med mange metoder for at sikre den lokale forankring, tæt samspil med
landdistriktsrådet og de lokale organiseringer, samt anvendt mange kanaler til at komme i kontakt med
borgere og organisationer – lokalrådsmedlemmer har arbejdet på at mobiliseret lokale aktive, indgået aftale
med redaktøren for Jyske Vestkysten, der samtidig ville sikre, at artikler blev bragt i de lokale gratisaviser,
anvendelse af sociale medier Facebook (FB), dels med egen side ”Transport på landet” og blevet medlem af
lokale FB-grupper. Brugt forskellige formidlingsformer herunder video, for at flere kunne deltage.
Projektet har særligt fokus på adgangen til ungdomsuddannelserne, hvor der har været etableret et
samarbejde med gymnasierne om mulighed for, at konsulenten kunne kontaktes på et bestemt tidspunkt på
de to gymnasier. De unge har været for optaget af den forestående eksamen til, at det har været muligt at
skabe f.eks. en workshop, hvor de unge kunne bidrage til fremtidens løsninger. Ligeledes var det heller ikke
muligt at give de studerende direkte tilbagemeldinger på deres input, og hvilke løsningsmuligheder, der
umiddelbart er (læseferie og eksaminer).
For at mobilisere, så skal borgere / organisationer opleve et problem / et behov, der ikke bliver dækket.
På trods af, at det har været svært at finde udfordringer, der ikke løses i dag, har især landdistriktsrådet og
lokalråd etc. samarbejdet meget konstruktivt. Og der har været kontakt til og møder mange rundt om i
kommunen – både officielle møder og møder i private hjem.
Det er primært borgere fra Skjoldsbjerg, der har kontaktet konsulenten direkte, samt enkelte seniorer, der vil
fortælle, hvordan de løser transport i deres område, samt borgere, der har vanskeligheder med at blive med
at tog og busser ikke passer sammen og Flextur udenfor kommunegrænsen.

2.1.2 Succeskriterie 2: Afdække behov og eksisterende løsninger
Projektet var planlagt til først at afdække behov, og dernæst løsninger, men alting vokser, når vi sætter fokus
på det – også problemer og behov.
Derfor er der ikke anvendt spørgeskemaundersøgelser eller fokusgruppeinterview (projektets budget vil ikke
kunne dække sådanne aktiviteter) for at afdække behov. Men det vil heller ikke være formålstjenligt, da man
i sådanne undersøgelser vil få svar, der ikke matcher virkeligheden: de fleste vil gerne have kollektiv trafik
(KT), men vil kun benytte sig af det, når bilen skal på værksted eller det er dårligt vejr.
Midtvejs i projektet – efter at der var blevet en ret stor indsats med efterlysning af seniorer, der havde et
udækket transportbehov igennem aviser, video, FB, spørgeramme til ældrecentre m.m. formidlet gennem
lokalrådsrepræsentanter – blev fokus vendt imod eksisterende løsninger.
”Vi finder ud af det – men det behøver du ikke skrive om” Borger i projektet

2.1.3 Succeskriterie 3: Nye løsningsforslag, som vil blive benyttet i fremtiden
Vores hjerne vil altid pege på noget, den kender: flere busser, og det har også været det første bud i alle de
sammenhænge, hvor projektet er blevet drøftet - også hos de unge på gymnasierne.
Ved at fortælle om den eksponentielle acceleration (at forandringshastigheden hele tiden fordobles f.eks. på
den teknologiske udvikling) og ikke mindst dens betydning for udviklingen af mobilitet, er der skabt rum til at
tænke nyt. Men det tager tid at fordøje disse fremtidsperspektiver for alle, og den jyske eftertænksomhed
skal der også være plads til. Så det er kun i begrænset omfang, at der er kommet helt nye ideer på bordet.
Men frøene til nye transportløsninger er blevet sået, og er begyndt at blive drøftet, men det kræver fora i den
kommende tid for at få disse til at vokse.
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Det har været vigtigt for konsulenten at medvirke til, at der skabes et produkt, der giver mening og har et
formål. Ikke bare i dag, hvor vi ville kunne konstatere, at der er ganske få konkrete problemer, men at
mobilitet sættes ind i flere perspektiver:
 Er de eksisterende løsninger hensigtsmæssige?
 Kan de ved justeringer bedre dække behov, tage hensyn til socialøkonomien (styrke fællesskabet,
inklusion af de, der er udenfor) miljøet og økonomien?
 Fremtidsperspektiv – forandringshastigheden på transportområdet vil blive voldsom
I modsat fald er risikoen, at lokalområder og Billund Kommune bruger mange ressourcer - både
menneskelige og økonomiske på at løse problemer på noget, som morgendagens teknologi vil løse.

2.2. Proces
Projektet er gennemført i tæt samarbejde med styregruppe og landdistriktsrådet.
Fase A Research
Kommunal arbejdsgruppe: afdækning af nuværende ressourcer og muligheder for bedre udnyttelse
Fase B Feltarbejde
I forbindelse med afholdelse af ildsjæleværksted om mobilisering af frivillige og siden på Landdistriktsrådets
årsmøde er mobilitet sat i perspektiv i forhold til den eksponentielle acceleration – hvilket har løftet dialogen
meget.
Der har været flere runder med møder i lokalområderne – først med lokalrådsrepræsentanter, siden med
andre lokale aktive – forskelligt fra sted til sted.
2 lokalområder meldte ud, at de ikke havde behov for at deltage i projektet andet end igennem
landdistriktsrådet. Stenderup-Krogager har pt så mange busser igennem deres område, og Urup har fundet
lokale løsninger, da de ikke har været forvænt med at blive serviceret af KT.
Der blev indgået aftale med den daværende redaktør på Jyske Vestkysten om at de bragte historierne, og
han ville sikre, at de kom til de respektive gratis aviser. Der har været bragt historier i Billund Online
På de sociale medier er det Facebook (FB), der er blevet anvendt. Der er oprettet en side ”Transport på
landet” og konsulenten er blevet medlem af lokale FB-grupper, så der også her er efterlysninger, videoer
m.m. slået op.
Der er blevet lavet flere videoer, der dels er blevet distribueret på FB, dels er sendt via adresselisten til
Landdistriktsrådets medlemmer.
Vedr. de unge er deres behov og løsningsforslag blevet efterlyst via de sociale medier, og Campus har
annonceret, at konsulenten vil komme på besøg for at høre om deres udfordringer med transport. Det
overraskende var ikke, at mange kørte i bil, men at de ikke tænkte i samkørsel og kendte f.eks. ikke GoMore
”Nå ..findes der sådan noget”. Ingen nævnte FlexUng, men den var kun vedtaget, og ikke sat i værk på det
tidspunkt.
Vedr. seniorer har det været svært at finde frem til nogen, der går glip af noget pga. transportproblemer. De
er blevet efterlyst i medierne – avis og Facebook, både som tekst og som video. Hverken Ældreråd eller
Ældresagen kendte til problemer i forhold til mobilitet for seniorer i landdistrikterne. Senere har lokalrådene
skabt kontakt til ældrecentre og frivillige med et lille spørgeskema med tre spørgsmål, men man finder lokale
løsninger.
Meny i Sdr. Omme forsøgte i efteråret 2015 at starte en lokal landsbybus, som samlede borgere op, og der
blev budt på kaffe og kage i butikken, men kunderne havde fundet løsninger, så det var ingen succes.
En person i Sdr. Omme har stillet sig til rådighed, så seniorer kunne ringe til hende, hvis de havde brug for
transport – ingen henvendelser.
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Der er fundet én person, der mente, at hun gik glip af noget pga. manglende transport, men hun
konstaterede, at det måske mere var en følelse, som hun havde end realitet, da hun altid kunne få nogen til
at køre for sig – men hun havde et ønske: ”Hvis bare de ville tage lidt for det”
Byrådet blev i maj orienteret om de foreløbige resultater.
Dialogmødet mellem Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget og Landdistriktsrådet arbejdede med de 3
hovedtemaer, som arbejdet har vist:
1) Smart samkørsel
2) Samskabende trafikplanlægning
3) Udnyttelse af kommunens kørsler og køretøjer
Derudover har konsulenten løbende haft sparring med trafikforsker Niels Agerholm, Aalborg Universitet, og
projektet er blevet vendt med landdistriktsforsker Hanne Tanvig. Har deltaget i Syddansk Universitets
konference om Smart trafik på landet. Anvendt Landlivs netværk indenfor landdistriktsudvikling og transport,
ikke mindst Henrik Olsen, Mors, samt selvfølgelig læst både danske og internationale artikler om emnet, og
om konsekvenserne af den eksponentielle acceleration set i forhold til mobilitet.
I arbejdet med at finde frem til andres tiltag, så har der været kontakt med flere kommuner og projektholdere:
Nyborg vedr. Dele-By, Vesthimmerlands Kommune vedr. selvkørende biler og busser, Guldborgsund
Kommune vedr. undersøgelse og samskabelse af KT, Sønderborg Kommune vedr. landsbybusser,
Hedensted Kommune vedr. borgerbiler, Norddjurs Kommune og Morsø Kommune vedr. el-cykler, IkastBrande Kommune vedr. gratis KT, Slagelse Kommune vedr. internetløsninger, Ung-Landsbylift, Min
Landsby, GoMore, Fonden Autonomous, Ældre-sagen - lokalt og nationalt m.fl.
Ikke mindst har mobilitet været drøftet på andre af Landlivs arrangementer for at finde frem til – måske ikke
nye tiltag, men nye måder at tænke mobilitet på.
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3.0 Projektets resultater
3.1 Kortlægning af hvad vi har
En samlet oversigt over Billund Kommunes eksisterende kørselsordninger kan ses i Bilag 1.Derudover kan
der i Bilag 2 ses et kort over busruter i kommunen.
En arbejdsgruppe bestående af fem nøglepersoner, der arbejder med transport bredt i Billund Kommune,
har gennemgået de lukkede kørselsordninger for at afdække, hvad der skal til, for at ordningerne kan
”åbnes” og anvendes bredere til glæde for flere borgere.
Lukkede kørselsordninger i rute
Åbning af de lukkede kørselsordninger, der kører i en fast rute, vil kræve ændrede kontraktforhold med
vognmand. I nogle tilfælde vil der også være etiske hensyn til borgere med særlige behov, som benytter de
lukkede kørselsordninger. Kontrakten med den nuværende vognmand løber til juli 2018, med mulighed for
forlængelse i 2 x 1 år. Der er dog mulighed for at indgå tillægsaftaler til nuværende kontrakt, hvis det ikke
strider mod udbudsreglerne.
Lukkede kørselsordninger ad hoc
Åbning af lukkede ad hoc-kørsler rummer et lille og ustabilt potentiale for en bredere anvendelse, da
kørslerne afhænger af, om der er borgere, der skal køres til fx træning eller bad. Der er i øjeblikket meget få
borgere, der får bevilliget denne kørsel. Samtidig er der egenbetaling på 62 kr. tur/retur.
Potentialet for en bredere anvendelse af Billund Kommunes eksisterende kørselsordninger centrerer sig om
kommunens handicapbusser, hjemmeplejebiler og ungdomsskolens knallerter.
Handicapbusserne bookes i dag via fælles online bookingsystem (kalendersystemet). Der er ikke som
tidligere en bus til rådighed på hvert ældrecenter, men et færre antal busser udnyttes bredere og mere
fleksibelt. Busserne vil kunne bookes af en bredere målgruppe – eventuelt indgå i en pool af flere biler.
Hjemmeplejens biler. Hjemmeplejen har 28 biler, som er fordelt på de otte plejecentre. Flertallet af bilerne er
i brug døgnet rundt. Der skal i aften- og nattetimer være biler til rådighed ved akutte situationer.
Potentialet for at åbne op for udlån til borgere vurderes umiddelbart som lille og vil primært være i
tidsrummet kl. 16-07.
Ungdomsskolens knallerter bruges i dag til undervisning af elever otte gange om året, som foregår over to
weekender pr. kursus. Ungdomsskolen råder i dag over ca. 15 knallerter, hvoraf de 12 bliver brugt i
undervisningen. Der er et potentiale for at knallerterne vil kunne lånes ud til unge der mangler befordring i
skole. Der skal dog op til hver undervisningsgang afsættes tid til servicetjek.

3.2 Afdækning af problem /behov
3.2.1 Børn til fritidsaktiviteter
De fleste forældre er indstillet på at løse denne opgave: ”Vi har valgt at bosætte os på landet med dets
fordele, så må vi også køre vores børn i fritiden”
Holdningen er anderledes de steder, hvor en tidligere busrute er blevet nedlagt.
I Skjoldbjerg er det et problem, at det ikke altid er muligt at få kammerater med hjem for at leje, da
skolebussen kun kan rumme ekstra børn, hvis der er nogle Skjoldbjerg børn, der er syge etc.
Omfanget af behovet er ikke afdækket (og er også svært at afdække). En forældre fortæller, at hendes datter
3 gange har oplevet ”det pinlige” når eleverne skal finde ud af, hvem der skal stå af bussen, når der ikke er
plads til alle.
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En familie med 4 børn har sat deres hus til salg, de kan ikke overskue at blive boende i Skjoldbjerg uden
bus.

3.2.2 Unge til ungdomsuddannelserne
4 unge fra Skjoldbjerg, hvoraf de to er blevet kørt af deres forældre det sidste år
6-7 unge fra Kærbækvej - usikkert om nogle af dem bor i Varde kommune. Hidtil dispensation og kørt med
skolebus til Sdr. Skole, men disse har nu ændret ringetid efter sidste time og derfor kan eleverne ikke altid
komme hjem
1 ung fra Wilhelmsmindevej, der køres af sin mor
De unge nævner også, at de har ventetid, når de har fri kl. 14.50 og bussen f.eks. til Vorbasse først kører kl.
16.35

3.2.3 Unge til fritidsaktiviteter og fritidsjob
De unge og deres forældre har fortalt om behovet for at blive i Grindsted og lave noget sammen med
kammerater, behovet for at kunne deltage i fritidsaktiviteter, og behovet for at kunne komme på arbejde både
i Legoland og i lufthavnen.

3.2.4 Seniorer
Der er et problem for nogle seniorer i skoleferier, hvor skolebusserne ikke kører f.eks. i Vesterhede.
Problemer med, at Flextrafik ikke kører i kommuner, der ikke har aftale med Flextrafik f.eks. Ikast-Brande. Et
landsdækkende problem.

3.2.5 Turister i landdistrikter
Lokalrådene efterlyser transportløsninger, så turister, der er fløjet til Billund kan komme ud i landdistrikterne.
B& B i Skjoldbjerg har tidligere haft en del turister, der benyttede den nu nedlagte bus, og er ked af, at KT
ikke længere er et tilbud til deres gæster. De har ikke oplevet nedgang i antal af overnatninger efter, at
busruten er nedlagt.
Der har været en del frustration og vrede over, at der ikke har været busser fra Skjoldbjerg til
Vorbassemarkedet, selvom de var blevet lovet det. ”Vi føler, at vi bliver mere og mere koblet af”
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3.3 Konkrete løsningsmuligheder
3.3.1 Bedre koordinering og bedre udnyttelse af ressourcer
Der bliver kørt meget i Billund Kommune, og det er ikke usædvanligt, at familier råder over tre biler
”De får en gammel bil, når de bliver 18”
Der er meget forældre/bedsteforældrekørsel til fritidsaktiviteter, og de unge kører til Campus,
fritidsaktiviteter/jobs.
De, der ikke har bil i landdistrikterne, får lavet aftaler med enten familie, venner eller andre fra lokalområdet,
når der skal købes ind, deltage i arrangementer, lægebesøg m.m.
Dette kunne koordineres, hvilket vil betyde bedre udnyttelse af ressourcer. Det vil ikke bare kunne løse
mange af de faktiske behov, men vil også kunne styrke fællesskaberne i lokalområderne, og vil styrke
lokalområdernes evne til at tackle de mange nye udfordringer, der vil opstå i de kommende år. Derudover vil
det være godt for miljøet og pengepungen.
”Jeg har aldrig tænkt over på, at vi kunne tage andre med - og der er faktisk to andre, der bor ikke langt fra
os” (studerende, der kører i egen bil til Campus - en kommentar, der er kommet i mange variationer i
projektet)
Konkrete forslag til bedre koordinering
Bedre og tilgængelig koordinering af forældrekørsel og unges kørsel til børn/unges fritidsaktiviteter / fritidsjob
og kørsel til ungdomsuddannelser.
Forventningen er, at når koordinering bliver normalen, så vil flere, der kører på arbejde / ud at handle m.m.
(som ikke har børn og unge, der skal transporteres) også tilbyde at være en del af dette. Ligeså kan seniorer
benytte sig af en koordineret lokal kørsel. ”Hvor lyder det smart, hvis vi brugte sådan en app” (senior, der har
brug for at køre med)
Koordineret samkørsel kan også, hvis det markedsføres, blive et godt tilbud til turister – turister vil gerne
Aktører
Lokalrådene/lokalområderne vil få en vigtig rolle med at skabe engagement, så der kan etableres stærke
”indpiskere” / tovholdere, for det bliver et langt sejt træk og kræver en vedholdende indsats, da det er et brud
på vaner. Opgaven kan også uddelegeres til f.eks. en forening, men lokalrådet som overordnet tovholder
Til gengæld ved vi, at når det lykkes, så skabes der stærkere bånd lokalt, og tilliden vil blive styrket og
hjælpsomheden vil blive mere legal og selvfølgelig. Når vi deler kørsel, så bliver det også mere naturligt at
dele andet. Der er i forvejen en tradition for at dele, nu er det blevet genopfundet i byerne, og kaldes
deleøkonomi – og det er blevet nemmere, da det kan gøres via internettet.
Det kan også anbefales, at der reageres hurtigt, hvis nogen misbruger tilliden f.eks. har der tidligere været
kørselsordninger fra Sdr. Omme til Grindsted, ”men nogen glemte at betale, og så gik det i sig selv.”
Campus kunne lave arrangement på tværs af Campus opdelt efter lokalområder (kørselsruter), så de unge
får kendskab til hinanden fra lokalområdet, og bliver bevidste om mulighederne for samkørsel, hvor der
samtidig gives orientering om FlexUng.
Kommunen kan bidrage med oplysning og f.eks. medvirke til, at der laves lokale arrangementer, hvor
borgere får oplysninger om systemet og evt. bliver tilmeldt (når først man er tilmeldt, er brugen ofte let).
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3.3.1.1 Koordineringsmetoder
1. Nogle ting vil egne sig som opslag i den lokale butik, f.eks. udbrede kendskabet til en ugentlig
kørselsordning til Grindsted til lægebesøg m.m.
De følgende løsninger kræver stabil mobildækning, hvilket ikke findes alle steder.
2. Mail og SMS-lister – Fejø har gode erfaringer med det igennem mange år – både kørsel på øen og på
fastlandet = Lolland
3. Lukkede Facebook-grupper.
Ulempen ved 2 og 3 er, at de er ekskluderende, mens app er tilgængelige.
Apps (kaldes Smart Samkørsel) er der flere muligheder. Landlivs erfaring er, at det skal være en app
- der ikke kræver lokal tilpasning og vedligeholdelse
- der skal være vedholdende informationer om mulighederne, og fortælling af de gode historier, og minde
hinanden på det (der skal brydes vaner).
Der er apps, der er afprøvet f.eks. GoMore.dk, der er DKs mest brugte. Kan bruges fra computer eller
Smartphones. Det er nødvendigt, at flere bruger dem, ellers fungerer det ikke.

Oplysninger om GoMore.dk
Mindste - pris
Max pris
Fortjeneste til udbyder
Afprøvet
Lukket kreds
Antal medlemmer
Rating – bedømmelser af
chauffør og passager

Kr. 0
- til andel af faktiske udgift
Betales online
0% – 10 %
Ja fra 2005, start i DK, nu i flere Europæiske lande
Nej
483.100 i DK
Gennemsnitlig medlemsrating 4,8 af 5
GoMore oplyser den 12.maj pr. mail
Vi har ikke haft nogen alvorlige sager, hvor en bruger har
følt sig forulempet
GoMore vil gerne hjælpe kommuner med kommunikation

Landliv har sammen med Aalborg Universitet lavet spørgeskema undersøgelser i to landdistrikter –
henholdsvis i Jylland og på Sjælland, der viser, at man gerne vil samkøre. Det er en forholdsvis lille
undersøgelse, men viser stort set samme fordeling som tidligere undersøgelser.

Undersøgelse i 2014
Vil tage passager med t/f arbejde
Fritidskørsel

Voldum – Jylland
55,8 %
76,8 %

Fuglebjerg - Sjælland
52,4 %
71,0 %

3.3.2 Børn Skjoldbjerg – en større skolebus vil løse noget af problemet (Der bør forinden overvejes, hvor
stor en udgift dette vil medføre – og ud fra det, afgøre om det reelle behov kan afdækkes)

3.3.3 For meget ventetid – kan det løses gennem trafikplanlægning? (evt. afdæk problemets omfang
forinden)

3.3.4 Unge til gymnasium – vil der kunne ske en koordinering med ringetider med Sdr. Skole vedr.
eleverne fra Kærbækvej?
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Afdække ofte er problemet at studerende ikke kan komme hjem?
Vil FlexUng evt. uden køb af ungdomskort anvendes for de studerende i Skjoldbjerg? (FlexUng kræver at
der købes et ungdomskort, der ud over skal der betales ½ af Flextur-tariffen – ligeledes bør det undersøges,
hvordan man kan bruge ordningen med fordel for 4 studerende).
Vil kommunens 3-15 knallerter kunne lånes / lejes ud? Vil El-cykler kunne blive en del af løsningen?
Vil det være muligt at koordinere kommunens handicapkørsel, så studerende kan køre med?

3.3.5 Seniorer – Der efterlyses mere information om FlexTrafik. Der er rigtig mange myter om, hvad
FlexTrafik kan og ikke kan, og hvad det koster m.m. Der efterlyses information, der gør, at man bliver
opmærksom på det.
F.eks. siges der i Sdr. Omme, at de fleste kun læser LyngPosten. Problemer landskendt, så der er brug for
at tænke kreativt – tænke nye formidlingsmåder og nye kanaler.

3.3.6 Samskabelse om trafikplanlægning –

se nedenfor under Erfaringer fra andre kommuner,
hvordan Guldborgsund Kommune er gået i gang med dette.
Det kræver
- Nytænke borgerinddragelse f.eks.at der lyttes til dem, der brokker sig, og derfor kan det være svært
at komme til orde for de, der har noget konstruktivt ”Vi kender jo alle hinanden” (i betydningen af, at
det derfor kan være svært at sige noget andet end de, der råber højt). At kunne samarbejde med et
lokalområde så ansvaret bliver fordelt ligeligt, er en svær proces.
- At politikere og chefer holder fast i vision og mål
- At lokalområder og borgere tør tage ansvar.

3.3.6 Brug bilerne bedre – det er i dag så let at leje sin private bil ud, hvor forsikring er inkluderet, og hvor
biler og lejere bliver vurderet gennem rating-systemer. En bil bliver i gennemsnit brugt én time i døgnet, så
der skulle være store muligheder. Der er flere platforme til dette – men det kræver også en
holdningsændring.
Det er et ønske fra lokalområderne at kunne få turisterne ud i landdistrikterne. Dette handler ikke kun om
transport, men en udnyttelse af det potentiale, der er – især at tænke på, hvad turister forventer: de fleste vil
ikke blot betragte tingene, men vil være aktive – ikke bare i noget, der er arrangeret for turisterne, men noget
der giver mening i tæt samspil med lokalbefolkningen.
Samtidig ønsker turisterne fleksible løsninger, hvor man kunne forestille sig, at der blev oprettet en
virksomhed evt. socialøkonomisk, der modtog borgernes biler, når de kom til lufthavnen i Billund, tilbød dem
(mod betaling) at rengøre dem, samt leje dem ud evt. via en af de eksisterende platforme, og sikre, at de var
klar til de næste turister eller står nypudsede, når ejerne kommer hjem – der måske også får udbetalt
lejeindtægt fratrukket servicen.
Ligeledes vil smart samkørsel (via app) være en mulighed for turister, da de dermed vil få lokal kontakt.

3.3.7 Erfaringer fra andre kommuner
Den selvkørende bil. 1.september kører de første selvkørende mini-busser
i Vesthimmerlands Kommune.
»Jeg tror, at landdistrikterne bliver frontløberne, når det gælder selvkørende
biler. Her er de bedste forretningscases,« siger Henrik Schärfe, direktør for
Fonden Autonomous, som Vesthimmerlands kommune har taget initiativet til
at stifte. Det er den samme melding, der kommer fra PostBus i Schweiz,
fordi de selvkørende busser er billigere i drift, og derfor ikke behøver så
mange passagerer, og de kan køre på smalle vej. De er uafhængige af
chauffører, og derfor kan de være meget mere fleksible.
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Det følgende er uddrag fra et telefoninterview med Henrik Schärfe:
Der er lavet et stort analyse arbejde i Fonden Autonomous, før beslutningen om at indkøbe førerløse biler og
busser.
Analysearbejdet har ikke taget udgangspunkt ønsket om teknik og selvkørende bilen, men ”Hvad vil vi gerne
være bedre til?”
Vesthimmerland står overfor både store demografiske og geografiske udfordringer.
Mere end 2 % af kommunens samlede driftsbudget bliver anvendt til transport.
Udover, at der er bilflåde, der skal vedligeholdes, tilbringer mange medarbejdere, der er uddannet og ansat
til noget andet, megen tid til at køre bil.
Så opgaven har bl.a. været
- Udnytte det enkelte køretøj bedre
- Konvertere køretid til noget bedre
Planen er at gennemautomatisere transportsektoren:
1. case: Den kommunale kørsel (der køres 6,5 kommunale km om året i Vesthimmerlands Kommune)
2. case: Flextrafikken
Vesthimmerland udliciterer 80.000 ture om året – visiteret flextrafik er en stor økonomisk udgift, men også
Flextrafik er kostbart.
I den visiterede flextrafik er der en række uhensigtsmæssigheder, som vil kunne erstattes med nye mønstre
f.eks. børn med særlige vanskeligheder, hvor transporten i dag overlades til taxachauffører, som ikke altid er
optimalt, i stedet kunne chaufføren sparres og pædagogen kunne fortsætte arbejdet under transporten
3. case: Almindelige borgere
Gevinsten ved billigere boliger på landet bliver ofte anvendt til flere biler.
I Vesthimmerland har man analyseret på den private bilkørsel, og set på trafikken fra mandag til fredag: Det
er som i Billund Kommune meget logistikken ifm børnenes aktiviteter. Ved at kunne tilkalde en selvkørende
bil via en app, så vil børnene selv kunne transportere sig.
Ligeledes vil transporten af andre grupper f.eks. blinde, seniorer løses med de selvkørende biler.
Mennesker med sociale angst o.lign., der ikke kan tage offentlig transport, er stigende. Der er i dag ikke
noget tilbud til denne gruppe, da visitering kræver en fysisk lidelse.
Der vil være store økonomiske, miljømæssige og sikkerhedsmæssige fordele ved de selvkørende biler.
Uhelds-statistikkerne viser bl.a. at en tung del af ulykker pga. spritkørsel ligger i landområderne. De
samfundsøkonomiske udgifter alene til ulykker pga. spritkørsel er beregnet til at udgøre 5,5 mia. kr. om året.
Forskning, der har set på trafikken i Lissabon, både offentlige og privat, har beregnet at det vil betyde en
reduktion af bilflåden på 90 % i byen (der kan ikke forventes en lige så stor reduktion i landdistrikterne).
Autonomous arbejder også med de mentale forandringer: mødet mellem person og bil, og betydningen på
det samfundsmæssige plan. Der er ikke nogen, der endnu har kunnet undersøgt f.eks. sammenhængen
mellem bekymringer og det, der reelt sker.
Ligeledes vil der blive forsket i, hvad de selvkørende biler vil betyde for arbejdspladsen og dets miljø. Hvad
vil det betyde for medarbejdere, som f.eks. hjemmehjælperne, der mange steder i praksis ikke har pauser og
mangler tid til at udveksle information og erfaringer, hvis der bliver mulighed for at mødes på tværs i den
selvkørende bil?
Konsulenten er vidende om, at et par andre kommuner (må ikke oplyse hvilke) er i gang med at indkøbe
selvkørende busser.
Der er fortsat mange ting, der skal afprøves og klares f.eks. er lovgivningen endnu ikke på plads, men det
forventes, at der er 10 mio. førerløse biler i 2020 (Mandag Morgen, den 8.8.2016)
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3.3.8 Dele – og borgerbiler
Landsbybusser og landsbybiler
Sønderborg Tre lokalområder har lejet en 9-personers bus og to af dem også en personbil af Avis. Initiativet
er en demonstration i 8 måneder på baggrund af resultaterne i en rapport, som Insero E-mobility har lavet
ved analyse af behov, ønsker, transportvaner, kendskab til samkørsel/delebiler/flexordninger. Projektet
afsluttes med en evaluering af erfaringerne.
Det er landsbylaugene/landsbyråd, der har lavet al planlægningen i tæt samarbejde med Sekretariat for
landdistrikter. De sørger selv for løbende justeringer samt betaling af lejen hos AVIS.
Finansieringen i projektforløbet sker med 50% fra Trafikstyrelsens ”pulje til alternativ kollektive transport i
yderområderne” og 50% fra Sønderborg Kommune kr. 662.500.
Den ene bil er stillet til rådighed for de studerende på Alsion, Country-Car, så de kan opdage de mange
herligheder i området, og dermed være ambassadører for egnen.
Bilerne kom medio april 2016, så det er for tidligt at vurdere resultaterne f.eks. graden af brug.

Foreningsdrevet landsby-dele-bus
Her er en jungle af love og regler, som man skal være meget opmærksomme på, men det kan lade sig gøre.
Meget afhænger af, hvordan bil/bus er indkøbt, herunder begrænset afgift, men der kan søges om at ændre
bilens status og betale en del af den sparrede afgift.
Hedensted Kommune-biler stilles til rådighed for borgerne om aftenen og weekenden, men de benyttes
ikke. Hvorfor vil blive undersøgt i løbet af efteråret – i oktober forventes resultaterne.

3.3.9 Bløde trafikanter
Opdelingen er nok forældet, da mobilitet også handler om at kombinere forskellige transportmidler herunder også offentligt - privat.

3.3.10 EL-cykler
Forsøg på Djurs og på Mors har vist, at man kan få flere til at bruge dette miljøvenlige transportmiddel.
Samtidig er sundhedsbølgen fortsat over os, så hvis man ved, at man kan få lidt hjælp fra motoren, hvis der
er modvind hjem, så vil det være et godt alternativ.
En forsøgsperson på Djursland overvejer meget at købe el-cykler til sine halvstore børn, så de vil være mere
uafhængige af forældrene ift. fritidsinteresser.
Flere kommuner har tilbud om, at borgere kan låne en el-cykel i en periode, for at de kan få afprøvet,
hvorvidt det er en løsning, før de selv investerer.
El-cykler vil også være et godt tilbud til turister – afprøvet bl.a. i Morsø Kommune.

3.3.11 Sti-projekter
Sti-projekter er også en del af mobiliteten, især er de ved at komme i højsæde, hvis de ikke løber parallelt
med en meget befærdet vej, men den lokale natur udnyttes ved anlæg af disse stier – de kan både medvirke
til at skabe sunde skole- og kørsel-til-arbejde-veje, samt skabe mulighed for at landbefolkningen og
bybefolkningen kan komme ud i naturen. En vigtig parameter for en del potentielle tilflyttere.

3.3.12 Gratis busser i Ikast-Brande Kommune
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At indføre gratis busser skete i den ene
kommune før kommunesammenlægningen, og
blev så videreført til hele kommunen ifm.
strukturreformen. Den oprindelige begrundelse
var, at det var en underskudsforretning at
opkræve betaling.
Der er ikke noget sammenligningsgrundlag, da
der ikke er tidligere opgørelser – et konkret
resultat: at tilstrømningen til gymnasiet i Ikast er
stor, og er øget efter de gratis busser.
Busserne bliver alene tilrettelagt efter
undervisningstid i skoler og gymnasier – dog har
rute 190 mellem Ikast og Brande et par
yderligere afgange. De små byer bliver ikke
serviceret udenfor skolernes tider, dog er der
nogle regional trafik, der ikke er gratis, som kører
nogle steder.
Det kan oplyses, at over halvdelen af
gymnasieelever i Billund Kommune tager deres
ungdomsuddannelse udenfor kommunen

HVOR TAGER UNGE I BILLUND DERES
UNGDOMSUDDANNELSE ? (FEB. 2016)

Syddansk
VUC Vejle CEU Herning
Erhvervsskole, Vejle

Gindsted
Erhvervsskole

Vejle Handelsskole

Rødkilde
Gymnasium

Grindsted
Gymnasium

Rosborg
Gymnasium

Datariet, Vejle

Grindsted
Produk onsskole
Kolding Gymnasium

3.3.12 Samskabelse af ruteplanlægning
Måden vi planlægger KT er beregnet til at transportere mange mennesker fra A – B, hvilket ikke passer til
landdistrikternes behov, hvor der er brug for en helt anden fleksibilitet (udenfor myldretiden) end hvad
traditionel planlægning normalt kan mestre.
Disrupte / udfordre den rationelle logik, der er i trafikplanlægning, hvor f.eks. at ½ times drift giver flest
passagerer – også i landdistrikterne. I dag kan vi ved hjælp af apps er det let finde frem til, hvornår den
næste bus kører derhen, hvor man skal til. Det kræver, at mobildækning og borgere lære at bruge disse
enkle funktioner, som app-en kræver. I et samfundsøkonomisk perspektiv er det vigtigt at få flere og flere til
at give slip på teknologi-forskrækkelse og teknologik-dovenskab, så flere kan se fordele ved at bruge enkle
redskaber på SmartPhones.
”I storbyen er bussen et tilvalg, på landet et fravalg. Der er ingen på landet, der går og længes efter at blive
kørt fra stoppested til stoppested” Henrik Scharfe
Guldborgsund Kommune har skabt sig et økonomisk fundament ved at lave deres egen trafikundersøgelse
(studerende, der lavede statistik og interview i 2 uger i busserne).Ud fra
dette kunne trafikplanlæggeren spare kr. 6.7 mio årligt uden væsentlige
klager(20% af deres køb hos trafikselskabet).
Denne besparelse skal første år bruges til at lave forsøg med mobilitet –
herunder samskabelse af busruter.
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Et lokalforum (lokalråd) gik ind i forhandlinger med
trafikplanlægningen, da deres busrute, der kostede
1 mio skulle nedlægges. Det har resulteret i en
meget anderledes busrute, der kører rundt mellem
de små landsbyer, og samtidig har medført en
besparelse, da ruten nu koster kr. 600.000, er gratis
og passagertallet er fordoblet. Guldborgsund
Kommune er blevet spurgt om nærmere beskrivelse
af disse oplysninger, som kan blive relevant, hvis
Billund vælger noget tilsvarende.
Anbefalingerne fra Guldborgsund Kommune er, at
man skal vide, at det er krævende for alle parter
bl.a. kræver det at politikere og chefer holder fast i
vision og mål, og lokalområder og borgere skal
turde tage ansvar.

3.3.13 Samkørsel og apps
Der er beskrevet længere oppe en hel del om apps. Der findes flere, hvor der pt. arbejdes med udvikling af
GoMore sammen med Dele-by-projektet, og via Min landsby. Derudover arbejder andre på at skaffe midler til
UngLandsbylift.

3.3.14 Transport af varer
Forventes ikke at være / blive et problem. Dette er et væsentlig del af mobilitetsbehovet især hos seniorer.
Der er allerede mange lokale løsninger, internethandel er i fuld gang, og det forventes, at robotbude vil køre
på danske fortove i 2017, og i andre lande eksperimenteres med udbringning af varer med droner.
I Hejnsvig har lokalrådet foreslået, at der blev lavet en indkøbsordning som i Sorø, hvor frivillige køber ind til
områdets pensionister, men der er ikke behov for dette, ligesom Meny, Sdr. Omme hurtigt opgav bussen, der
samlede borgere op i lokalområdet for at komme til Meny for at handle, da borgerne selv havde fundet
løsninger.
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4.0 Samlet vurdering (konklusion)
Set i forhold til projektets formål kan projektet ikke kunne dokumenteres et større udækket behov i
mobiliteten i landdistrikterne – på trods af, at der er brugt mange forskellige kanaler til at opspore disse.
Der er nogle enkelte områder, som kræver handling:
11-12 unge har transportudfordringer til Campus.
Derudover er der beskrevet følgende
- Børn til fritidsaktiviteter (Skjoldbjerg problemer med at få legekammerater med hjem)
- Nogle unge har udfordringer med at komme til fritidsaktiviteter /- jobs
- Enkelte seniorer har problemer, når skolebussen ikke kører
- Skjoldbjerg vil gerne fortsat have en bus (det har ikke været muligt at afdække konkrete behov
udover børn og unge)
- Lokalområderne oplever, at turister, der er fløjet til Billund lufthavn, kan have svært ved at komme på
landet
Projektets målgrupper: lokalområder og ressourcepersoner bidrager i høj grad til at finde løsningerne, der
stort set altid findes lokalt - forældre/bedsteforældre kørsel, de unge kører selv, seniorer kører med andre fra
lokalområde ect.
”Vi er jo nødt til at klare os, og derfor må vi også snakke sammen” Anna Sørensen, Vesterhede
Derudover er formålet, at de mulige løsninger skal have særligt fokus på at fremme forbindelserne fra
omegnsbyerne til centerbyerne Billund og Grindsted med henblik på tilgængeligheden for
ungdomsuddannelserne. Lige nu er denne opgave at sikre transport for 11-12 unge til Campus, men
landdistriktsrådets udmelding på det sidste møde med konsulenten, at de ønskede at tænke mobilitet i
helheder, altså finde løsninger, som er til gavn for alle målgrupperne.
Konklusionen er i forhold til projektets succeskriterier, at det er lykkedes i nogen grad at inddrage
lokalområderne og ressourcepersoner, og hvis man skal vurdere inddragelsen set i forhold til ”problemets”
omfang, så er det lykkedes i høj grad. Ligesom at lokalområder og ressourcepersoner har bidraget til at
afdække behov, eksisterende løsninger, samt der er en begyndende interesse i at tænke nyt og anderledes
for at finde andre løsninger (en interesse, der skal vedligeholdes, hvis man ønsker, at det skal give effekt).
Men det er ikke sikkert, at det er de mest hensigtsmæssige løsninger hverken
- Socialøkonomisk (udnytter ikke mulighederne optimalt for at styrke lokalsamfundet / fællesskabet,
eksisterende løsninger er ekskluderende, da man skal være ”indenfor” for at kende dem - uanset
alder)
- Miljømæssigt
- Økonomisk
- ej heller set i et fremtidsperspektiv
Konklusionen er også, at der lige nu sker så megen udvikling i mobiliteten i landdistrikter – som det er
beskrevet, er der mange tiltag i gang rundt om i landet (udenlandske tiltag er ikke undersøgt, men her sker
også meget).
Tendensen er, at mobilitet i landdistrikterne er ved at vende fra at være et problem, men kan i stedet være
kilden til udvikling af fællesskabet og lokalområderne – og kan fungere som katalysator og løftestang for
andre udfordringer.
Rapporten viser også, at der er mange forskellige virkemidler, som man kan arbejde med. Samt at den høje
forandringshastighed vil kræve nye måder at samarbejde på, der er fleksible, så nye landvindinger hurtigt
kan inddrages.
”Man vil aldrig blive udfordret på samme måde ved at bo inde i en by, som vi gør herude. For der er hele
tiden noget, som vi skal klare og klarer det sammen,” Svend, Hejnsvig
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5.0 Anbefalinger
Det anbefales, at byråd evt. i samarbejde med landdistriktsråd beslutter ambitionsniveauet:
1) Finde løsninger på de aktuelle problemstillinger
2) Udnyt ressourcerne bedre gennem nytænkning og koordinering
3) Udvikle samkørsel til samtalekørsel, hvor man kombinerer tid og muligheder til en styrkelse af
landdistrikterne, og forbereder sig til at køre med selvkørende biler.
4) Selvkørende biler.
”Lad os sætte overliggerende højt”
Ligeledes anbefales det, at der tænkes i flere bundlinjer, når arbejdes på løsninger, som minimum:
- Økonomisk
- Bæredygtighed
- Socialøkonomiske (det er dyrt, når nogen er udenfor, ikke mindst børn og unge – at vænne sig til at
tage til Grindsted styrker lysten til at tage en ungdomsuddannelse, men også ”nomader” og seniorer,
der ikke nemt kan deltage i det sociale liv).

5.1 Niveau 1: Løse konkrete udækkede behov
Unge til gymnasierne - løsningsforslag er beskrevet side 10.

5.2 Niveau 2: Udnyt ressourcerne bedre
Projektets fokus er unges adgang til ungdomsuddannelserne: Det kan undersøges, hvorvidt gratis busser a
la Ikast-Brande kommune vil kunne medføre, at en større andel af de unge vil søge til
ungdomsuddannelserne i Grindsted, hvor det i dag er knapt halvdelen, der tager sin ungdomsuddannelse
lokalt.
Udover de udækkede behov er der en række ønsker til forbedringer, der i nogen eller høj grad vil kunne
løses igennem de følgende forslag:
Udnyt busserne bedre – undersøg eksisterende KT, udfordre vanetænkning i planlægning. Lave
samskabelse med borgerne ved trafikplanlægning.
Koordinere samkørsel
– her kan tales om 3 niveauer:
a. Samkørsel, den meget samkørsel gøres tilgængelig for flere
b. Smart samkørsel, hvor teknologien bruges til samkørsel (Landliv og andre vil
kunne bidrage med metoder til at komme i gang)
c. Samtalekørsel, hvor tiden og mulighederne ved samkørsel udnyttes til fælles
bedste (Dette hører til niveau 3 og er beskrevet i Bilag 3)
Lej privatbilerne ud
P-pladsen ved Billund lufthavn er fyldt, ikke mindst i sommerperioden, hvor der
samtidig er turister, der måske gerne vil leje en bil for at komme til
landdistrikterne.

Anvende kommunal transport bedre
Det anbefales, at der arbejdes videre med at anvende den eksisterende koordinering af handicapkørsel til
også at omfatte andre målgrupper.
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Ligeledes anbefales det, at der arbejdes videre med anvendelse af de kommunale knallerter.
Mens anvendelse af kommunens biler i om aftenen og i weekender anbefales at afvente undersøgelserne
vedr. Hedensted Borgerbil, og resultaterne af landsbybiler / busser i Sønderborg. Hvis man senere vil
overveje denne løsning, foreslås det, at et sådant projekt starter med et konkret behov eller en gruppe af
borgere, der gerne vil udnytte disse muligheder.

5.3 Niveau 3: Udvikle samkørsel til samtalekørsel
Konsulenten anbefaler dette. Hvis lokalområderne ikke vænner sig til, at transport kan være stedet, hvor
man mødes på tværs af (usynlige) skel, vil der være risiko for, at individualiseringen øges, når de
selvkørende biler kommer lige om lidt: Det er jo nemt at bestille en bil og køre alene.
Det er en kulturændring, men det vil støtte fint op om landdistriktspolitikken om at skabe unikke rammer for
det gode familieliv.
Det vil især være et problem i landdistrikterne, hvor de naturlige mødesteder på tværs af grupperinger
mange steder er ved at forsvinde. Samtidig beskriver 1/3 af DKs befolkning, at de føler sig ensomme –
uanset alder og social position.
Landdistrikternes værdi er meget betinget af, at der er fællesskaber, der evner at byde indenfor og være
inkluderende – vigtigheden af at kunne skabe og vedligeholde relationer er en kompetence, som flere og
flere synes er svær.
Mange lokalområder (ikke hørt i Billund Kommune) mangler reelle fællesskaber, hvor man kan mødes om
andet end socialt samvær (som også er værdifuldt, men der er personkredse, der aldrig vil blive en del af de
sociale arrangementer). Samtidig er problemerne i lokalområderne, at det er svært at engagere og
mobilisere andre end Tordenskjolds soldater, hvor samkørsel er anledningen til at skabe drøftelser om, hvad
der rør sig.
I en tid med store forandringer, så stiger vigtigheden af at være sammen med andre, end dem, man plejer,
da vi har brug for forstyrrelser af vores tankesæt, for at kunne rumme det nye. Derudover er lokalområderne
vigtige i forhold til at skabe resiliens (der i DK oversættes med robusthed, det betyder ”at komme igen og
ryste tingene af sig”), hvor fællesskaber er vigtige, når der sker store uforudsete hændelser.

5.4 Niveau 4: Selvkørende biler
Det vil være muligt at starte arbejdet med at få selvkørende biler til Billund Kommune, og hvis man vil det, vil
det være muligt allerede i 2017 at have starten af en bilflåde. Flere kommuner er som sagt på vej – hvorvidt
disse arbejder sammen med Fonden Autonomous vides ikke, men det kunne være en mulighed at afholde
møde med denne fond for at få afklaret muligheder.
Billund har nogle gode forudsætninger for at gå ind i dette arbejde – kommunens økonomi og ikke mindst
beliggenhed. I har og ligger tæt op ad mange arbejdspladser, og vil kunne øge jeres position som
bosætningskommune, hvis I var blandt de, der gik foran og medvirkede til at skabe nye løsninger på
mobiliteten i landdistrikterne.

5.5 Nye samarbejdsformer
Det anbefales at finde måder, hvor lokalområder, embedsmænd og politikere kan arbejde sammen meget
fleksibelt – og eksperimenterende!!!
Herunder være åbne overfor skrå-gængere og de, der evner at kortslutte systemer og får ting til at ske
hurtigere.
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5.6 Den Europæiske Mobilitetsuge
KL opfordrer alle kommuner til at afholde borgerrettede arrangementer og initiativer under mobilitetsugen
den 16.-22. september 2016. Årets tema er ”Smart mobility, Strong economy” eller ”Smarte
mobilitetsløsninger gavner økonomien”.

6.0 Afrunding
Til slut vil jeg takke for muligheden for at arbejde med dette mobilitetsprojekt!
Det har nok været det vanskeligste, da virkeligheden og mulighederne hele tiden overhaler processen inden
om. Samtidig er det sjældent, at jeg ikke har kunnet være helt klar i mine anbefalinger, for I står overfor et
valg om hvilket niveau, som vil løse mobiliteten og måske også bruge dette som løftestang til de fremtidige
udfordringer. Billund Kommune er en privilegeret kommune med privilegerede borgere, så problemerne er
små.
Tak for det gode samarbejde med styregruppe, landdistriktsrådet og byrådets lydhørhed.
God arbejdslyst
Den 30. Juli 2016
Mona Hvid
Direktør
Landliv a/s
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Bilag 1 - oversigt over befordring
Kørselsordning

Kørselsleverandør

Kørselskontor/kørselsplanlægger

Lovbestemt

Bestiller

Kontrakt

Åben/lukket

Skolekørsel - brækket ben kørsel
Udgifter til buskort
Skolekørsel - lukket
Specialbørnehaven Brinken
Kørsel til Værkstedet Nymarksvej og Lindegården
Kørsel til daghjem
Kørsel til bad
Kørsel til Træningsenheden
Kørsel til læge
Kørsel til genoptræning,
Kørsel til afprøvning af hjælpemidler
Flextur - Visiteret
Flex ung
Handicap kørsel
Befordringsgodtgørelse Læge kørsel
Befordringsgodtgørelse Genoptræning
Befordringsgodtgørelse Afpr. hj.midler
Flextur - støttet
Regionale busruter
Tværkommunale lokalruter
Lokale Busruter/skolekørsel
Shuttlebus - billund
Kørsel til demens til dagcenter

Sydtrafik
Sydtrafik
Blåvandshuk
Blåvandshuk
Blåvandshuk
Blåvandshuk
Blåvandshuk
Blåvandshuk
Sydtrafik
Sydtrafik
Sydtrafik
Sydtrafik
Sydtrafik
Sydtrafik
over 25 kr.
over 25 kr.
over 25 kr.
Sydtrafik
Sydtrafik
Sydtrafik
Sydtrafik
Sydtrafik
Ældreplejen

Flextrafik
Sydtrafik
Blåvandshuk
Blåvandshuk
Blåvandshuk
Blåvandshuk
Blåvandshuk
Blåvandshuk
Flextrafik
Flextrafik
Flextrafik
Flextrafik
Flextrafik
Flextrafik
Egen transport
Egen transport
Egen transport
Flextrafik
Sydtrafik
Sydtrafik
Sydtrafik
Sydtrafik
Ældreplejen

Folkeskoleloven
Folkeskoleloven
Folkeskoleloven
Serviceloven

Forvaltningen
Skolerne
Skolerne/forvaltningen
Brinken

Løbende samarbejdsaftale

§ 117 serviceloven
§ 117 serviceloven
§ 117 serviceloven
§170 Sundhedsloven
§170 Sundhedsloven
§ 112 serviceloven
Frivillig kørselsordning
Frivillig kørselsordning
§11 lov om trafikselskaber
§ 170 Sundhedsloven
§ 170 Sundhedsloven
§ 112 serviceloven
Frivillig kørselsordning
Lov om trafikselskaber
Lov om trafikselskaber
Lov om trafikselskaber
Frivillig kørselsordning - gratis for passager
§ 117 serviceloven - kan opgave

Ældreområdets visitator
Ældreområdets visitator
Træningsenheden
Sundhed
Sundhed
Kropsbårende hjælpemidler, ældreområdet

Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Åben
Åben
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Lukket

Team hjælpemidler, bil og bolig
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Teknik og Miljø
Region syddanmark
Teknik og Miljø og nabokommuner
Teknik og Miljø
Teknik og Miljø
Ældreområdet visitator

Udbud år 2013-2018 (2020)
Udbud år 2013-2018 (2020)
Udbud år 2013-2018 (2020)
Udbud år 2013-2018 (2020)
Udbud år 2013-2018 (2020)
Udbud år 2013-2018 (2020)
Løbende samarbejdsaftale
Løbende samarbejdsaftale
Løbende samarbejdsaftale
Løbende samarbejdsaftale
Løbende samarbejdsaftale
Løbende samarbejdsaftale

Løbende samarbejdsaftale
Løbende samarbejdsaftale
Løbende samarbejdsaftale
Løbende samarbejdsaftale
Vedtaget budgetforliget 2013

borgeren får refunderet udgiften over 25 kr.
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Bilag 3

Mona Hvid, Landliv a/s

Koordinere samkørsel og udvikle det til samtalekørsel
En indsats i forhold til samkørsel/ smart samkørsel / samtalekørsel vil omfatte flere indsatsområder
i landdistriktspolitikken: Det gode familieliv i landdistrikterne: identitet, forpligtende fællesskaber,
småskalaturisme, natur/kultur/fritid, mobilitet og bosætning

Vi er vant til vores bil alene, det er en selvfølgelighed, at vi har den luksus, den magelighed, at vi
bare kan gå ud at tage vores bil og køre.
Det er også for mange forbundet med frihed, som har været en af de største værdier i vores kultur,
efter at vi ikke længere var afhængige af at hjælpe hinanden (men det har også en bagside –
ensomhed)
Hvordan får vi motivationen til at tage dette medansvar og invitere nogen med i bilen eller foreslå
samkørsel?
Det er vigtigt at gøre samkørsel legalt, da det er en værdi, at man ikke må nasse på andre.
Derfor er det også vigtigt, at der bygges prestige og frem for alt en højere mening ind i at køre
sammen med andre!

Mobilitet set ikke som et problem, men en ressource
Hvis vi ser på, hvad mobilitet indebærer, så er det: tid – lejlighed – anledning.
Vi har tiden, mens vi kører, og det giver en lejlighed, hvor vi kan være sammen med andre, og en
anledning til at få samtaler.
Mobilitet rummer i dag helt nye muligheder, hvis vi vil se dem og turde gå efter dem: bevidst bruge
mobilitet til at skabe værdi, og være med til at finde løsninger på samfunds- og lokalsamfundenes
problemer, og samtidig give en værdi for den enkelte.
Der er brug for processer, hvor man præsenteres for nogle af fremtidsperspektiverne og
mulighederne, efterfulgt af tid til jysk eftertænksomhed, før man kan komme tilbage og se på
muligheder. Processer, der er startet i det små igennem projektet, som skal følges op med flere
tiltag.
Mobilitet kan skabe sammenhænge
Vi har brug for, at mennesker har mere tid til at mødes og skabe værdi sammen.
Kan mobiliteten blive et nyt mødested mellem menneske? Det kan blive et centralt aspekt og
krydderi for vores demokratidannelse.
Vi er i dag kendt for cyklerne i DK. Vil det også være en ide, hvis vi bliver kendt for ”Samtalekørsel”, hvor vi deler refleksioner, bekymringer, innovation, hjælp og meget andet. En mulighed,
der vil styrke integration af de, der er udenfor, lette arbejdspresset fra Tordenskjolds soldater,
forebygge ensomhed m.m.
Og som beskrevet i rapporten er dette en vigtig mulighed for at forberede os på de selvkørende
biler og alle de andre nye ting.
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Samfundsproblemer:
Miljø og klimaproblemer
Sociale og velfærdsproblemer
Kræve-mentalitet
Hvordan øges
borgerinddragelse og
samskabelse?
Den høje forandringshastighed

Mona Hvid, Landliv a/s

Lokalsamfundets udfordringer:
Tordenskjolds soldater
Svært at involvere og engagere
flere
Vi bliver indspiste manglende innovation
Manglende tid til møder
Den høje forandringshastighed

Der er brug for flere, og meget gerne forskellige tiltag + vedholdenhed – uanset, hvilket niveau der
vælges.
Der er apps, der er afprøvede og som kan anvendes allerede i dag. I vil senere kunne tage stilling
til, om der vil være brug for en særlig app til børn og unge.
Selvom I beslutter, at I vil udnytte tiden og lejligheden til samtalekørsel, så er det ikke
ensbetydende med, at man altid skal snakke, når man kører sammen, det er muligt at vælge noget
andet.

Det er forskellige processer afhængigt af jeres grad af samkørsel: a, b eller c, men der er nogle
metoder, som kan benyttes , som en start. At lave samtalekørsel kræver nytænkning og er et
projekt i sig selv.
a. Sørg for, at samkørsel ALTID på den ene eller anden måde er en del af dagsordenen.
b. Brug 10 minutter på brainstorm om, hvad er der af eksisterende uformelle løsninger, og få en
snak om, hvordan de kan bruges bedre - eller hvordan man kan finde en afløser til ham, der på en
fast ugedag kørte til Grindsted, så man vidste, at det var den dag, der skulle bestilles tid hos læge,
tandlæge osv., og det var den dag, at man kunne få bud med til Grindsted.
c. Altid oprette et link til samkørsel, når man indkalder til møder, arrangementer, fester, eller
Sønderjysk kagebord i Urup Forsamlingshus, også bankospil, selvom der er mange kørehold til
dette. Det er ikke sikkert at linket bliver brugt de første 30 gange, men i stedet begynder nogen at
ringe / sms / maile / FB for at foreslå samkørsel.
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d. Start altid mødet med at høre om der er nogen, der har lavet samkørsel, og hvordan det blev
arrangeret
e. Brug 3 minutter på at vise, hvor nemt det er at arrangere samkørsel på en Smartphone. Næste
gang kan det være, at I laver et lille værksted i pausen, hvor flere bliver dus med at bruge appén.
At lave værksted i pauserne er nok nødvendigt at gøre ofte – i starten måske hver gang, og
derefter med jævne mellemrum. Derudover er det en god ide, at der er nogle der tilbyder sig som
frivillig, der lige kommer forbi i 10 minutter for, at borgeren kan lære det – og det er ikke alene
seniorer, der har brug for den hjælp. I det hele taget slip kreativiteten løs, så det bliver selvfølgeligt,
at man ikke kan finde ud af alt it, og det bliver legalt at bede om hjælp. Gør det nemt at få hjælpen
– et hjørne i Brugsen lørdag formiddag som it-værksted ….
f. Hvad virker hos jer i andre situationer? Analyser på det, og se om I kan overføre det til
samkørsel. Er det konkurrencer eller væddemål? Er det vandrerhistorier, så sæt nogen i gang.
d. Fortæl historier om, hvordan udviklingen er i gang, og hvis I ikke selv vil følge med, så tilmeld jer
Landlivs nyhedsbrev http://www.landliv.dk/nyhedsbrev/, hvor I en gang om måneden vil få tilsendt
nyheder om, hvad der sker på området (og om andre emner, der er relevant for lokalområder).
Landliv vil med stor glæde dele jeres erfaringer, der er mange lokalområder, der skal igennem det
samme.
e. DEL – DEL - DEL At rose og prale hører ikke så meget hjemme hos jer, men fortæl alligevel de
gode historier, ikke for at rose eller prale, men for at give inspiration til andre. Landdistriktsrådet
eller deres FB-side vil være et oplagt sted at hente og give hinanden inspiration.
f. Gøre det til noget let, sjovt og meget gerne impulsivt, for vi er oppe imod selvfølgeligheder og
vaner, en luksus og en komfort bare at gå ud og starte sin egen bil uden at tænke på andre.

Uanset hvilket niveau der vælges, så brug erfaringer fra tidligere projekter og gå all-in. Der er en
del eksempler på det, der ikke duer f.eks. en region troede, at man kunne få medarbejdere og
borgere til at samkøre via en indsats fra et reklamebureau.
Der er ikke udtænkt og beskrevet, hvad det kræver at indføre samtale-kørsel, da det er noget helt
nyt.

