
11. september 2019Kollektiv mobilitet

Samarbejde om lokale løsninger



Kollektiv mobilitet

Med kollektiv mobilitet uden for de større byer arbejder Movia for afhjælpe nogle af de 

mobilitetsudfordringer der er i områderne uden for byerne. 

• Kommunerne slås med affolkning i landområderne og en kommunal økonomi der gør det 

stedse sværere at opretholde rutedrift i de tyndere befolkede områder.

• Der er derfor behov for, at tænke i alternative transportløsninger således, at den kollektive 

transport kan løse kommunernes og borgernes transportbehov – også uden for de store byer. 
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Kollektiv mobilitet 

er den mobilitet vi deler med hinanden –

passagersædet eller delebilen for eksempel.



Formålet med puljen

• Puljen yder økonomisk bidrag til at teste og udvikle lokale mobilitetsløsninger. 

• Løsningerne skal være bæredygtige også ud over forsøgsperioden, og derfor skal der være en plan for 

hvordan løsningen lever efter testperioden, både organisatorisk og økonomisk (fortsættelse/drift).

• Løsningerne skal have et perspektiv for at kunne skaleres og udbredes til flere områder og kommuner. 

Derfor skal der være en plan for evaluering og opfølgning. Ligesom det kan være en styrke at en gruppe af 

kommuner står bag ansøgningen, så viden bliver delt. 

• Kommunerne bærer projekterne fx som testkommune, bidrager til at udvikle eller gennemføre løsningen, 

eller som følgekommune. 

• Movia støtter op om arbejdet ved at støtte projekterne økonomisk, rådgiver kommunerne, agere 

videnscenter på tværs af projekter og aktiviteter, samt facilitere erfaringsudveksling på tværs af projekter og 

kommuner. 
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Mange bække små

• Der er behov for, at tænke i alternative transportløsninger og på tværs af transportformer. 

• Koblingen mellem lokale og alternative mobilitetsløsninger og den eksisterende kollektive trafik 

skal styrkes. 

• Tæt samarbejde med kommuner, lokalråd og landsbylaug, for at implementere løsninger der 

supplerer, understøtter og skaber sammenhæng.

• Målet er i fællesskab at udbrede løsninger der  

• Er lokalt forankrede 

• Er bæredygtige 

• Er skalerbare 

• Fungerer i samspil med den kollektive transport
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Indsatsområder

Ungeliv. Transport til uddannelse er et vigtigt og velkendt område, men kun en del af livet som ung, men 

hvordan man kommer rundt i sin fritid er en mindst lige så stor udfordring. Hvordan understøtter vi livet som 

ung på landet?

De tomme bilsæder. Samkørsel – organiseret såvel som spontan – kan være med til at lette livet uden for de 

store byer. I myldretiden er det blot hver tiende bil hvor der sidder mere end 1 person – hvordan udnytter vi 

de mere end 2 millioner tomme sæder der kører Sjælland rundt hver dag?

De gode skift. Gode skifteforhold er med til at tiltrække flere passagerer. Adgang til nye services ved 

stoppestedet giver flere kunder i bussen.

Fleksible løsninger. Landsbybusser og -biler, plustur og tilsvarende løsninger der er med til at løfte 

mobiliteten lokalt. 
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Erfaringsopsamling og udbredelse
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Ungeliv

De gode skift

Fleksible 

løsninger

De tomme 

bilsæder

ErfaringsopsamlingEvalueringsmodel

Strategisk plan for udbredelse



Ungeliv

• Adgang til uddannelse

• Adgang til store 

(ungdoms)arbejdspladser

• Fritidsliv
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Fleksible løsninger

• Borgerdrevne løsninger hvor der i dag 

er ingen eller lav kollektiv dækning
• Landsbybusser 

• Lokale delebilsforeninger

• Adgang til ungdomsuddannelse
• Studieflex

• Plustur
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De gode skift

• Superskift
• Bedre parkeringsforhold for cyklister

• Multiskift
• Nye services ved stoppestedet – fx 

• Delemobilitet 

• Pakkeboks

• Mødefaciliteter

• Aktiviteter 
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De tomme bilsæder

Hvordan fylder vi dem op?
• Samkørsel

• Blafning
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Ansøgningsmateriale

Ansøgningsmaterialet kan findes her:
https://www.moviatrafik.dk/om-os/videncenter-movia/mobilitet/ansoeg-til-movias-pulje-kollektiv-mobilitet-uden-for-de-stoerre-

byer

Kontakt Søren Fischer Jepsen (sje@moviatrafik.dk / 361 316 14) for yderligere information om puljen, og 

projektudvikling
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