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1. Indledning
Hvorfor skal du læse
denne vejledning?
Bor du i et landdistrikt? Oplever du umulige mobilitets- og tilgængelighedsforhold? Vil du gøre noget
ved situationen? Hvis svaret er "ja", så er denne
vejledning til dig. Den giver vejledning i, hvordan
græsrodsaktører og den offentlige sektor kan arbejde sammen om at håndtere mobilitetsudfordringer i deres landdistrikter. Et sådant samarbejde kan give dig mulighed for at:
z Opnå en dybere forståelse af beboernes behov
z Maksimere og udnytte de ressourcer, der er til
rådighed for aktører i græsrødder og den offentlige sektor
z Udvikle mere kreative, effektive og omkostningseffektive mobilitetsløsninger, der finder anvendelse og er bæredygtige på lang sigt
Uanset om du forsøger at igangsætte, koordinere
eller implementere en løsning til mobilitetssamarbejde, vil denne vejledning hjælpe dig ved at vise,
hvordan du kan gøre det.

Hvad er MAMBA?

Med faldende og aldrende befolkninger i mange
landdistrikter i Østersøområdet bliver det stadig
vanskeligere at opretholde den offentlige transport og andre tjenester, der er afhængige af mobilitet, såsom pleje i hjemmet og udbringningsordninger. Denne begrænsede adgang til tjenester

påvirker livskvaliteten for de mennesker, der bor
uden for bycentrene.
Udsigterne for sådanne regioner synes ved første øjekast dystre. Negative, selvforstærkende og
indbyrdes afhængige processer (f.eks. aldrende
befolkning, udvandring, ugunstige økonomiske forhold, anstrengte kommunale budgetter) trækker
mange fjerntliggende regioner over hele Europa
ind i en selvforstærkende ond cirkel med tilbagegang, der har en negativ indvirkning på livskvaliteten i landdistrikterne. Hvis man ser nærmere på
det, er der imidlertid rigeligt skjult potentiale, der
bare venter på at blive udviklet (i form af eksisterende sociale netværk, ressourcer og infrastruktur), som alle er inden for rækkevidde for aktører i
lokalsamfundet og den offentlige sektor.
MAMBA-projektet har til formål at imødegå
denne udfordring ved at fremme bæredygtige
"people-to-service" og "service-to-people"-mobilitetsløsninger i landdistrikterne. I praksis har
MAMBA-partnerne arbejdet sammen om at forbedre integrationen af eksisterende mobilitetsstrukturer med innovative mobilitetsløsninger
såsom borgerbusser, mobilitetstjeneste (Mobility
as a Service, MaaS) og samkørsel-applikationer.
Deres mål har været at maksimere mobiliteten og
adgangen til tjenester i landdistrikterne og samtidig inddrage brugerne i processen. I sidste ende
viser MAMBA, hvordan små indgreb – baseret
på kreativitet, innovation, engagement og passion – kan påvirke forandringer og modvirke denne
(onde) cirkel.

Hvordan gør MAMBA landdistrikterne til bedre steder at bo?

MAMBA fremmer bæredygtige people-to-serviceog service-to-people-mobilitetsløsninger i landdistrikter i Østersøområdet og inddrager brugerne i
processen. Det treårige projekt havde til formål at
besvare følgende spørgsmål:

Kilde: Wes Hicks/Unsplash.

z Hvordan kan vi organisere mobilitets- og velfærdstjenester i landdistrikterne i fremtiden, så de
når ud til de mennesker, der har brug for dem?

MAMBA
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rural mobility
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solutions

Social and health care
related transportation
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Ostrobothnia, Finland
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Latvia

Transport-on-Demand service and
ride-sharing application in BielskoBiała, Poland. Transport information
and booking services via Bielsko
District Mobility Center

Rural car sharing in Geestland,
Neuenwalde district, Cuxhaven,
Germany, and county-wide transport service information center
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MAMBA rural mobility and accessibility solutions.

z Hvordan kan vi udvikle mobilitetstjenester i
landdistrikterne, der er så nyttige og tilgængelige
som muligt for alle beboere?
z Hvordan kan teknologien anvendes til at støtte
og forbedre mobilitetstjenester i landdistrikterne?
z Hvordan kan brugerne løbende inddrages, så vi
udvikler mobilitetstjenester i landdistrikterne, som
er relevante for dem og opfylder deres behov?
Sammen med et konsortium bestående af 15
partnere fra seks lande undersøgte MAMBA disse
spørgsmål og fremviste mulige løsninger. Konsortiet var med til at skabe mere end 13 interventioner
og engagerede lokale interessenter i fjerntliggen-
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de regioner, byer og landsbyer i hele Østersøområdet. Til tider stod alle disse interventioner over
for deres egne udfordringer – hvad enten de var finansielle, sociokulturelle, organisatoriske, politiske
eller lovgivningsmæssige. Men med mod, opfindsomhed og fleksibilitet er de fleste af udfordringerne blevet overvundet.
Yderligere oplysninger om MAMBA-projektet
findes her: https://www.mambaproject.eu/.
Du kan også finde mange inspirerende løsninger fra MAMBA-projektet i rapporten "Mobilitet
for alle i landdistrikterne: Inspirerende løsninger
fra MAMBA".
.
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2. Charmen og udfordringen
ved samarbejdende
mobilitetsløsninger
Udgangspunktet for MAMBA var erkendelsen af,
at traditionelle former for offentlig transport i visse landdistrikter var blevet stadig vanskeligere at
opretholde. Definitionen af "traditionel" indebærer en klar, kontraktmæssig rollefordeling mellem
tre hovedaktører:
z Den offentlige sektor, som tilbyder og yder tilskud til transport på faste ruter med en mere eller
mindre regelmæssig hyppighed
z Private transportvirksomheder, der leverer disse forbindelser
z Brugere, der betaler en del af omkostningerne
ved at købe billetter
Problemet er, at den offentlige sektor ikke altid (og
tendensen er endda faldende) har økonomisk mulighed for at afsætte mange penge til denne form
for offentlig transport. Desuden flytter mange
mennesker fra landdistrikter til byer – for det meste den unge erhvervsaktive befolkning. Blandt
dem, der bliver tilbage, bruger mange deres egen
bil, hvilket reducerer antallet af brugere af offentlig transport endnu mere. Desuden er dem, der ikke
har noget alternativ, simpelthen ikke tilstrækkelige
i antal til at danne en "kritisk masse" til at opretholde økonomisk levedygtige busforbindelser. Resultatet kan være social udstødelse på grund af
manglende mobilitet. Dette gør nogle landdistrikter endnu mindre attraktive for tilflyttere og fuldender dermed den såkaldte "tilbagegangscirkel".
Men der er håb. I en række tilfælde har landbosamfund taget deres eget initiativ ved at skabe nye, som regel ikke-kommercielle, samkørselsprojekter, delebil-klubber, borgerbusser og andre
ordninger, der ofte er afhængige af frivillige. Et
særligt bemærkelsesværdigt eksempel på et sådant selvorganiseret projekt er Facebook-gruppen
"Valmiera-Riga Ridesharing" i Letland. Gruppen

har udviklet en onlineplatform, hvor over 3.900
mennesker både tilbyder og søger samkørselsmuligheder.
[Fang læserens opmærksomhed med et citat
fra dokumentet, eller brug denne plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække dette
tekstfelt til andre steder på siden.]
I andre tilfælde bidrager lokale organisationer
såsom borgergrupper, andelsbanker, velgørende
organisationer, trosgrupper og andre organer til
lignende selvhjælpsinitiativer gennem levering af
knowhow, køretøjer, personale, plads eller blot en
telefonlinje.
På samme måde er visse tjenesteudbydere,
selv kommercielle, begyndt at genoverveje, hvor
og hvordan de tilbyder deres tjenester. Nogle af
dem forventer ikke længere, at beboere i landdistrikterne rejser til dem, så i stedet bringer de deres tjenester til folket. Dette omfatter biblioteker,
medicinske klinikker, sygeplejetjenester, banker,
detailhandlere og meget mere. Selv om beboerne i
landdistrikterne normalt ikke spiller en aktiv rolle i
initiativer som dette, er det klart, at en sådan model afviger fra den traditionelle rollefordeling, der
er skitseret ovenfor. Der er også en række lovende
eksempler, hvor den offentlige sektor har forstået
at samarbejde med civile aktører kan være en vej
ud af tilbagegangscirklen, og derfor støtter den
visse initiativer på en række forskellige måder –
det være sig gennem nye regler, tilvejebringelse af
plads, kommunikationskanaler, viden, infrastruktur og (i det mindste nogle gange) penge.
Et eksempel på et initiativ af denne type er
"Dörpsmobil" i Klixbüll, Tyskland. Her leaser en
non-profit-forening en lille elbil, som kan bruges
både af kommunen og af offentligheden. Selv turister kan leje den. Denne løsning giver mobilitet
for folk, der ikke ejer en bil. Kommunens (dvs. den
offentlige sektors) anvendelse heraf giver mini-
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Kilde: Janis Bikshe

male forbrugssatser og sikrer dermed ordningens
økonomiske levedygtighed. Et andet interessant
eksempel er samkørselsordningen Mobilsamåkning AB i Sverige (se casestudie på side 26). Dette
projekt samlede mennesker, der havde et nærliggende startpunkt og destination for deres rejse,
og det fungerede simpelthen gennem forbindelser
via fastnettelefoner, computere, SMS og smartphones. Offentlige midler (det europæiske LEADER-program) hjalp ordningen med at komme i
gang.
Udgangspunktet for alle disse ordninger er, at
den traditionelle form for offentlig transport med
den tilhørende stive rollefordeling er blevet erstattet af nye samarbejdsordninger, der involverer en
række aktører: individuelle beboere, borgergrupper, virksomheder (tjenesteudbydere, detailhandlere, transportvirksomheder osv.), NGO'er (herunder velgørende organisationer) og, i langt de fleste
tilfælde, den offentlige sektor. Sidstnævnte er
særlig interessant ud fra et politisk perspektiv. Nedenstående diagram (Figur 1) illustrerer dette ved
at fokusere på samarbejdet mellem den offentlige sektor og andre aktører (fælles benævnt som
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Den offentlige sektor er
fortsat ansvarlig!
Selvhjælpsordninger, der kun involverer
lokale beboere (f.eks. Facebook-gruppen i
Letland), bør også betragtes som løsninger til mobilitetssamarbejde. Men det bør
ikke forstås som en fritagelse fra ansvar
fra den offentlige sektor. Borgergrupper i
sig selv vil sjældent kunne finde løsninger
på alle former for eksklusion i landdistrikterne. Tværtimod har den offentlige sektor
i den grad en rolle at spille: f.eks. som
facilitator, kommunikator, udbyder af plads
og knowhow – og helt sikkert til (med)
finansiering projekterne, dog muligvis med
mindre beløb sammenlignet med traditionel støtte til offentlig transport. Når alt
kommer til alt, vil og bør den offentlige
sektor fortsat være ansvarlig for borgernes grundlæggende menneskelige behov.
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"græsrødder"). Der skelnes mellem en igangsættende og en implementerende rolle, og alle konkrete tilfælde kan "kortlægges" i dette diagram. Det
betyder ikke, at nogen af de fire dele skal ses som
bedre eller værre end de andre, men det understreger, at begge roller er vigtige, og at ægte samarbejde værdsætter begge dele.
Sådanne samarbejdstilgange kan have en særlig charme eller tiltrækning. De kan være forfriskende kreative og føre til utraditionelle løsninger.
De kan bringe mennesker sammen, ikke kun gennem en bindende kontrakt, men også omkring en
idé og en vision for et bedre samfund. De kan opbygge et fællesskab og ofte spare penge.
Sådanne tilgange kan dog også være udfordrende, netop fordi de afviger fra etablerede
mønstre. Nogle mennesker kan for eksempel blive
utrygge, når de ikke længere kan stole på traditionelle rutiner, når der sættes spørgsmålstegn ved
konventionelle roller, eller når mangeårige regler
ikke længere er gyldige. Det kan være en udfordring
for folk, der arbejder i den offentlige sektor, men
også for transportvirksomheder og brugere. Desuden mangler nogle af disse aktører de ressourcer,
netværk og nøglekompetencer (f.eks. ledelse, forretningsplanlægning eller kommunikationsfærdigheder), der er nødvendige for vellykket levering af
en tjeneste. Dette er en anden vinkel, hvorfra det
bliver klart at arbejde sammen giver mening, fordi forskellige aktører har forskellige styrker. Det er
vigtigt at udnytte de styrker, de har – som idégenerator, en troværdig kommunikator, en besidder
af knowhow, en automekaniker, en organisator, en
bidragyder eller fundraiser, en planlægger osv. Dybest set er hele spektret af færdigheder påkrævet,
fra initiativtager til iværksætter.
Samarbejdende mobilitetsløsninger kræver en
åbenhed over for nye idéer, udvikling af nye færdigheder – de kræver måske, at man tilegner sig ny
software, forhandler nye kontrakter og gør tingene anderledes. Den største forandring for den offentlige sektor er at gå fra sin rolle som "udbyder"
til en ny rolle som partner og facilitator, samtidig
med at den bevarer et juridisk og finansielt ansvar.
Civilsamfundet skal også spille en ny rolle – potentielt en meget tilfredsstillende rolle, fordi folk ikke

Implemented by
the public sector

Initiated by the

Initiated by

public sector

grassroots

Collaborative
Mobility Solutions

Facebook

Implemented

ridesharing

by grassroots

group

Figur 1: Diagram, der viser samarbejde mellem den
offentlige sektor og andre aktører og deres roller som
initiativtagere eller iværksættere (Kilde: Ralf Brand,
Rupprecht Consult).

behøver at være passive modtagere af offentlige
tjenester, men aktivt kan bidrage til at skabe bedre mobilitetsløsninger – det være sig som frivillig
chauffør, som "personale" for en mobilitets-hotline, som medlem af bestyrelsen for en ny forening,
som leverandør af nye idéer, som "ambassadør"
for et nyt initiativ osv. Et sådant partnerskab betyder typisk, at den offentlige sektor er nødt til
at "give slip" på en vis grad af kontrol, hvilket kan
være svært. Det skal sikres, at denne nye situation ikke skaber et tomrum med hensyn til beslutningstagning, ansvar eller langsigtet pålidelighed.
Sådanne udfordringer kan ofte overvindes, men de
kræver tålmodighed, kreativitet og hårdt arbejde.
Erfaringer fra MAMBA, og fra de mange andre tilfælde, vi studerede, viser, at det er det værd!
MAMBA-anbefalingen er derfor ikke kun at
være fortaler for en tilbagevenden til de gode
gamle dage, men at arbejde sammen med andre
borgere, borgergrupper, virksomheder og den offentlige sektor i retning af nye samarbejdsløsninger!

MAMBA
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CASESTUDIE

Kilde: MAMBA.

Forbedring af tilgængelighed i landdistrikter,
MarktTreff Schleswig-Holstein, Tyskland
Et eksempel for sådanne nye, kreative og
samarbejdende tilgange til tilgængelighed er
MarktTreff. Denne People-to-service- og service-to-people-løsning blev indledt i 1999 af
delstaten Slesvig-Holsten. Den blev oprettet
sammen med lokalsamfundet i landsbyer i
denne landlige region i Tyskland. MarktTreff
er en one-stop-shop for produkter, tjenester og information, ideer og initiativer. Det
fungerer som et centralt mødested i landsbyerne, bidrager til at fremme samfundslivet og borgerdeltagelse, og til at skabe
arbejdspladser – alt sammen på ét sted. Det
tilbyder typisk følgende "under ét tag":
z En lille købmand, nogle gange også en lille
bistro
z Tjenester baseret på regionens behov,
f.eks. postkontorer, sociale tjenester, turistinformation, medicinske tjenester, uddannelseskurser, genbrugsbutikker, kaffebarer,
AMT'er, frisører, fysioterapi, skønhedssaloner osv.
z Et centralt mødested for lokale beboere.
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En række mennesker fra den offentlige
sektor, lokale virksomheder og lokalsamfundet arbejder sammen om at gøre MarktTreff muligt. Kommunen er ansvarlig for
at gennemføre forundersøgelsen. Når det
er godkendt, yder indenrigsministeriet og
integrationsministeriet økonomisk støtte til
infrastruktur. I implementeringsperioden er
hovedaktionæren i MarktTreff fællesskabet,
mens opstartsboostet kommer fra lokale
folk og virksomheder.
I øjeblikket driver 39 landbosamfund i
Slesvig-Holsten en MarktTreff. Denne særlige innovative løsning har bidraget til at skabe et bredt og robust socialt netværk i disse
samfund. På grund af succesen har andre
lande som Østrig og Finland vist interesse
for at starte konceptet.

En guide til samarbejdede mobilitetsløsninger i landdistrikterne

3. Hvordan kan mobiliteten
og tilgængeligheden i min
region forbedres?
En trinvis vejledning
Hvordan bruger man denne
vejledning?
På de følgende sider lærer du mere om, hvordan du
udvikler og implementerer løsninger til mobilitetssamarbejde i dit område. Kapitel 2 forbereder dig
til at starte denne rejse og beretter om charmen
ved løsninger med fælles mobilitet og de udfordringer, de står over for.
Selv den længste rejse starter med det første skridt. Vi valgte dette som motto for kapitel
3, der er kernen i denne MAMBA-vejledning. Det
er et forsøg på at tage den lange vej mod en vellykket samarbejdsløsning og opdele den i mindre
stykker, så processen bliver mere overskuelig. Det
forekommer først og fremmest nyttigt at skelne
mellem følgende fire hovedfaser:
1.
2.
3.
4.

Forstå din lokale situation.
Formuler en vision og generer ideer.
Planlæg din løsning i detaljer.
Implementer og overvåg din løsning.

Før og efter hver fase fremhæver vi vigtigheden
af en primær beslutning, en grund til at fejre eller markeringen af en vigtig præstation. Vi kalder
disse vigtige tidspunkter "milepæle". Der er fem
milepæle i alt, som du kan se i følgende illustration:
For at gøre tingene endnu tydeligere inddelte
vi hver fase i mindre elementer, såkaldte "trin". I
beskrivelsen af hvert trin, vil du finde tre korte afsnit:
z Den grundlæggende idé og de vejledende
spørgsmål, der er relevante på dette tidspunkt i
den overordnede proces
z Hovedformålene med trinnet
z Opgaver, du skal udføre inden for det givne trin

Sammen med milepælene findes der en tjekliste i
slutningen af hver fase for at sikre færdiggørelsen
af vigtige elementer. Oplysninger om relevante
casestudier og de tip, der gives under kategorien
"Værktøjer", kan være en hjælp, når der iværksættes og gennemføres selvorganiserede mobilitetsløsninger.
Bemærk venligst: Nogle opgaver inden for visse
trin er nummererede, andre er ikke. Dette er for at
signalere, at det nogle gange er vigtigt at gøre visse ting i en bestemt rækkefølge. I andre situationer
er det dog ofte ikke muligt (eller endda tilrådeligt)
at afslutte en opgave, før du starter den næste.
Faktisk kræver det virkelige liv ofte at gøre flere
ting parallelt, eller i en anden rækkefølge. Vi har
derfor afholdt os fra at nummerere visse opgaver.
I praksis skal du blot bruge din egen dømmekraft
og reagere kreativt på den bestemte situation, du
har at gøre med.
Vi kalder stadig dette en “trinvis vejledning”,
fordi vi håber, at den kan inspirere dig og dem omkring dig og vise, at udviklingen og gennemførelsen af samarbejdende mobilitetsløsninger i landdistrikterne ikke kræver magi, men snarere grundig
planlægning, kreative ideer, engagerede partnere,
en god dosis af ledelsesfærdigheder, en bevidsthed
om visse juridiske krav, en forståelse af finansielle
spørgsmål osv. Denne vejledning fører dig gennem
disse aspekter side for side eller trin for trin, så intet vigtigt aspekt overses.
Denne trinvise vejlednings struktur og rækkefølge er inspireret af den systematiske planlægnings- og implementeringstilgang i SUMP-cyklussen.1
Ved første øjekast kan denne MAMBA-vejledning virke lidt kompleks. Men bare rolig - den er
temmelig selvforklarende, når du gennemser de
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Step-by-Step Guide for a Collaborative Mobility Solution
Inception:
Decision to develop
a collaborative
approach

Phase 1:

Milestone 1:
Analysis of the
local context

Understand
your local
context

Phase 2:

Milestone 2:
Visions, objectives
and measures
agreed

Vision building,
generation and
selection of
ideas

Phase 3:
Measuring,
fine-tuning
and
preparation

Milestone 4:

Milestone 3:
Collaborative mobility
approach adopted

Phase 4:
Implementation,
operation and
monitoring

Collaborative mobility
approach is implemented
and monitored

Figur 2: Oversigt over faser, trin og milepæle for en samarbejdsløsning (Kilde: MAMBA-projekt).

forskellige afsnit. Det er faktisk ikke nødvendigt at
læse denne vejledning fra start til slut, eller endda
at tænke gennem de fire faser og 15 trin i rækkefølge. Virkeligheden er altid mere kompleks, end
hvad der kan skrives ned på papir. Det vigtigste er,
uanset hvilke afsnit du læser i hvilken rækkefølge,
at du sørger for altid at "oversætte" alt til din lokale sammenhæng. Kort sagt, er du velkommen til
at gøre denne guide din egen og bruge den på den
mest nyttige måde!
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Milepæl 1: Beslutning om at finde løsninger
på mobilitetsproblemer
Fremragende – du har taget det første skridt til at
forbedre tilgængeligheden i din region! Hele processen starter her. Selv om det endnu ikke er klart,
hvordan netop denne forbedring vil se ud, alt starter typisk med en beslutning om at begynde rejsen. Dette er en vigtig milepæl i sig selv, fordi det
for mange potentielle partnere (dvs. "samarbejdspartnere") er et klart tilsagn fra en "first mover",
og ofte et afgørende signal om overgangen fra
passiv til en aktiv tilstand.

En guide til samarbejdede mobilitetsløsninger i landdistrikterne

Kilde: Arnaud Gillard/Unsplash.

Fase 1: Forstå din lokale situation
Den første fase handler om at lære den lokale situation at kende i detaljer, fordi det er vigtigt at forstå,
hvad er de mest presserende behov, hvad de mest
berørte mennesker tænker, og hvilke muligheder der
findes. Men det er også vigtigt at være opmærksom
på, hvad der er blevet forsøgt før, og spørge, hvilke
risici og problemer der skal tages højde for.
I praksis kan denne fase ikke adskilles fra en diskussion om mulige løsninger – det er naturligvis fint.
Virkeligheden er normalt mere rodet end idealet i en
trin-for-trin “kogebog“. Ikke desto mindre opfordrer
vi dig til at afsætte lidt tid og energi til at reflektere
dybere over den lokale situation. Vi råder dig til at
følge disse fire trin:
z
z
z
z

Identificer hovedproblemet/hovedproblemerne
Få overblik over den lokale kontekst
Vær opmærksom på udfordringerne
Identificer muligheder og styrker.

Trin 1A: Identificer hovedproblemet/hovedproblemerne
Grundlæggende idé:
Grundlæggende idé: en løsning til fremme af mobilitetssamarbejde bør være viljen til at forbedre
den nuværende mobilitetssituation for personer,
der ikke er godt tjent med det almindelige transportsystem. Dette er typisk bygget op omkring
adgang til egen bil som en forudsætning for at
komme til forskellige steder og tjenester centraliseret i større byer. De sociale grupper, der risikerer
at blive ekskluderet i forbindelse med mobilitet, er
derfor ofte ældre, unge, personer med fysiske eller
psykiske handicap, lavindkomstgrupper, omsorgspersoner (ofte kvinder), nylige indvandrere osv.
Det er vigtigt at forstå kernen i problemet for
de vigtigste målgrupper. Dette kunne være ruten
for en bus eller dens frekvens. Det kunne også
være manglen på bestemt udstyr på en bus, eller
svag mobil datadækning i området, eller sproget
i en samkørsel-app, eller mangel på et kreditkort,
når det er en forudsætning for at tilmelde sig til
en bestemt tjeneste osv. Ofte er mennesker, der
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er engageret i at forbedre situationen, ikke selv
påvirket af tilgængeligheds- eller mobilitetsproblemer. I en sådan situation er det derfor endnu
vigtigere at lytte opmærksomt til de mennesker,
der rent faktisk er berørt. Ellers kan en velmenende idé helt overse problemet.
Kort sagt: Prøv at forstå problemerne, som de
opfattes af de berørte mennesker, før der udføres
brainstorming af ideer til løsninger.

målgrupperne. Gør brug af fokusgrupper, undersøgelser og samtaler ansigt til ansigt med enkeltpersoner og med repræsentanter for relevante
grupper samt brugerforeninger, der kender disse
målgrupper godt.
z Tænk også på dine målgruppers specifikke formål med deres ture: Er den største udfordring turen til hospitalet, til dagligvarebutikken, til sociale
interaktioner, til den nærmeste bank, osv.?

Mål
Formålet med trin 1 er at udvikle en krystalklar
forståelse af mobilitetsproblemerne for specifikke
sociale grupper i din region.

Trin 1B: Få overblik over den lokale kontekst

Opgaver
z Tænk over, hvilke sociale grupper du gerne vil
støtte mest – det er typisk de sociale grupper, der
er dårligst stillede eller udelukket fra det eksisterende mobilitetssystem.
z Vurder disse mobilitetsproblemer ved at lytte
til mange forskellige medlemmer af målgruppen/

Grundlæggende idé
Det er vigtigt at kende til alle former for forhold,
der kan betyde noget, enten som en del af problemet eller som en del af løsningen. Det kan for
eksempel være vigtigt, hvad er den gennemsnitlige alder for menneskerne i din region; hvad er bosættelsesmønsteret i området (f.eks. om de fleste
mennesker bor i små landsbyer spredt over hele regionen?), hvordan ser landskabet ud - er det fladt
eller kuperet? Er der mange gode cykelvenlige veje
i området? Er der en stærk følelse af lokal identitet

Kilde: Dylan Gillis/Unsplash.
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CASESTUDIE

North Karelia, Finland:
Undersøgelse af mobilitets
behov (fase 1, trin A1)
I Nordkarelen, et fjerntliggende landområde
i det østlige Finland, havde flere operatører
af offentlig transport længe brugt deres
egne separate platforme til at give beboerne oplysninger om deres tjenester. Med
tiden blev det klart for regionalrådet i Nordkarelen, at de mennesker, der kunne drage
fordel af at bruge disse tjenester, havde
svært ved at finde de oplysninger, de havde
brug for til deres forskellige rejser.
For at forstå den lokale situation og mobilitetsproblemerne gennemførte regionalrådet inden for rammerne af MAMBA-projektet en undersøgelse af de personer, der
bor i området. Onlineundersøgelsen dækkede hele regionen, og en bestemt person var
ansvarlig for at fremme og distribuere den.
Beboerne blev spurgt om deres transportog mobilitetsbehov.
På baggrund af resultaterne og den
generelle diskussion om emnet, besluttede
Nordkarelen at oprette en digital platform
for regional transport. En teknisk løsning,
der kombinerer forskellige former for
offentlig transport på én praktisk digital
platform – et virtuelt "mobilitetscenter",
der giver centraliseret, opdateret information om offentlige og private transportmuligheder i regionen.
De vigtigste steder at besøge
og tjenester at nå (Kort ovenfor)
Respondenterne blev bedt om at markere
deres vigtigste fritidsdestinationer på kortet og beskrive grunden til at besøge dette
sted.
Det samlede antal poster var 65.

Place where the
survey was
carried out
Directions for
leisure time mobility
intensity
N
Regional Council of North
Karelia 2018
Basemap material:
NLS 2015 & YKR/SYKE 2015

Figur 3: Resultater af undersøgelsen af
mobilitetsbehov (Kilde: Skærmbillede taget
fra Lamminluoto, P. (2018): Oversigtsrapport
over mobilitetsmønstre og -behov hos brugere i
landdistrikterne i Nordkarelen og andre Mambaregioner).

Hovedårsagen til fritidsmobilitet var:
z Selvorganiserede udendørs aktiviteter
(32 %)
z Køre ærinder (27 %)
z Besøge en ven (21 %)
z Kulturbegivenheder (5 %)
z Møder i foreninger (3 %)
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Source: MAMBA.

- har folk tillid til hinanden? Det er lige så vigtigt at
se nærmere på den lokale økonomi. Hvor er de vigtigste arbejdsgivere og de vigtigste skoler? Hvad
er arbejdsløshedsprocenten? Hvad er den økonomiske situation i lokalrådet? Disse og mange andre
spørgsmål vil hjælpe dig med at gøre status og afsløre styrker og svagheder i regionen.
Denne statusrapport bør også omfatte en
grundig gennemgang af de forskellige interessenter i din region. Selve navnet "samarbejdende
mobilitetsløsning" antyder, at sådanne løsninger
er afhængige af alle former for partnere. Det er
derfor vigtigt at tænke på, hvem der ellers kunne
være interesseret i at gennemføre en ny løsning.
Tænk på beboere, transportvirksomheder, lokale myndigheder, men også private aktører såsom
lokale virksomheder, interessegrupper, klubber
eller foreninger, velgørende organisationer, religiøse grupper, biblioteker og andre organer – alle
disse og flere bør overvejes fra starten. Kendskab
til "landskabet" af regionale interessenter vil blive
vigtigt i fase 2, når du begynder at danne strategiske alliancer.
Formål
Formålet med trin 1B er at få et meget klart billede
af alle faktorer i din region, der kan være relevante
som en del af problemet – eller som en del af løs-
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ningen. Dette omfatter også indgående kendskab
til de lokale interessenter.
Opgaver
z Overvej alle de faktorer i dit område, der kan
være en del af problemet eller løsningen. Dette
omfatter geografiske forhold, den politiske situation, den sociale og finansielle situation osv.
z Tænk på potentielle partnere – selv tilsyneladende ukonventionelle! Husk: Den klassiske rollefordeling mellem den offentlige sektor, private
operatører og passagerer gælder ikke længere for
løsninger til mobilitetssamarbejde.

Trin 1C: Vær opmærksom på udfordringer
Grundlæggende idé
Hvis du ønsker at implementere en samarbejdsløsning, er der også nogle udfordringer, der skal løses,
og de er lettere at håndtere, hvis du er opmærksom på dem på forhånd. Det er det, der vil blive
taget fat på i dette tredje trin.
Du kan stå over for forhindringer såsom at have
for få penge eller komplicerede regler for en ny
samarbejdende mobilitetsløsning. Hvis løsningen
afhænger af frivillige, kan et problem være, at der
ikke er nok mennesker, der er villige til at hjælpe.
Det hænger også sammen med accepten af en
ny løsning. Passer denne særlige løsning til de men-
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nesker, der bor der? Er løsningen tilpasset deres
vaner? I nogle kulturer/måder at leve på kan f.eks.
det at dele nogle ting være meget almindeligt, og
i andre ikke så almindeligt eller slet ikke almindeligt. Det kunne derfor være en udfordring at finde
en passende løsning på det eller de problemer, der
blev identificeret i det første trin.
Sidst, men ikke mindst skal du huske, at der kan
være en bred eksisterende viden blandt beboerne,
men nogle steder er der stadig behov for ekspertviden. Dette bør også overvejes fra begyndelsen.
På hvilke punkter kan den lokale viden være så begrænset, at der er behov for ekstern hjælp?
Formål
Formålet med trin 1C er at være opmærksom på de
specifikke finansielle, personalemæssige eller andre udfordringer og begrænsninger, der måtte opstå, og at tænke på løsninger til at overvinde dem.
Opgaver
z Nå ud til potentielle interessenter for at få oplysninger om støtte og finansiering af løsninger til
samarbejdede mobilitetsløsninger. Overvej lokale,
regionale, nationale, EU-finansieringsmuligheder
og eksterne finansieringsmuligheder
z Tænk på de grænser, der findes på grund af
mangel på personale eller mangel på penge
z Undersøg potentielle interessenters evner, og
find ud af, hvor der kan være yderligere ekspertise
z Sørg for, at du har et godt tværsnit af alle borgere
z Undersøg ansvar i forbindelse med mobilitet/
transport i dit område
z Vær opmærksom på begrænsninger i din specifikke kontekst

Trin 1D: Identificer muligheder og styrker
Grundlæggende idé
Løsninger til samarbejde om mobilitet er baseret
på hjælp fra borgerne og eksisterende strukturer.
En af de største ressourcer er derfor lokalsamfundet. Med dette mener vi sociale aktører, borgergrupper eller NGO'er. Husk, at de involverede
personer ofte også er brugere af den nye tjeneste.
Dette alene kan være en af grundene til at de bliver
engageret i og motiveret til at ændre noget i deres
eget nabolag.
Desuden vil der allerede være tjenester, der
tilbydes af foreninger, lokalsamfund eller lokale

virksomheder, såsom transportvirksomheder. Disse tjenester kan bruges enten ved at bygge videre
på dem eller ved at aktivere ubrugte ressourcer.
Spørg dig selv: Hvilke institutioner, herunder foreninger eller lokale virksomheder, kan have ressourcer, der i øjeblikket er underudnyttet (eller slet
ikke udnyttet) i dit samfund?
For de eksisterende strukturer er det særlig
vigtigt at undersøge, hvordan kommunikationen
mellem de enkelte aktører hidtil har fungeret. Det
samme gælder for offentlige institutioner. Mobilitet er et emne, der berører mange afdelinger og
derfor skal gribes an på en tværfaglig måde. Kommunikationen mellem forskellige afdelinger bør
undersøges og måske omorganiseres for at sikre
et godt »samfundsflow«.
Formål
Formålet med trin 1D er at forstå potentielle lokale ressourcer og også at forstå relationerne mellem de forskellige ressourcer, så de kan aktiveres i
de følgende faser.
Opgaver
z Identificer beboernes eksisterende lokale ressourcer, lokalt etablerede strukturer og beboernes
vaner.
z Prøv at forudse styrker, svagheder, muligheder
og potentielle trusler (Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats, SWOT) til at udvikle en mobilitetsløsning i din specifikke kontekst.
Tjekliste for fase 1
Her er en nyttig tjekliste til at opsummere de vigtigste ting, der bør gøres i fase 1:
√ Definer hovedmålgruppe(r)
√ Forstå målgruppens/målgruppernes forskellige
behov
√ Identificer destinationer, tidspunkter og formål
med de problematiske ture
√ Forstå den overordnede regionale eller lokale
kontekst
√ Identificer alle typiske interessenter og mobilitetspartnere
√ Start kreativ tænkning om potentielle nye partnere
√ Skab overblik over de økonomiske ressourcer og
ansvarsproblemer
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√ Kontroller, hvem der er og ikke er en del af lokalsamfundet, og om de vil acceptere løsningen
√ Identificer områder, hvor der kan være behov for
yderligere ekspertise
√ Identificer ressourcer og strukturer i lokalsamfundet
√ Identificer underudnyttede eller ubrugte ressourcer, der kan være nyttige i løsninger til samarbejde om mobilitet.
Værktøj
SWOT-analyse: SWOT - nævnt ovenfor - står for
styrker, svagheder, muligheder og trusler. Det
hjælper dig med at planlægge dit projekt strategisk i de tidlige stadier. Målet er at udfylde hver af
kvadranterne (se Figur 2), så du får et klart billede
af dine ressourcer og behov. I sidste ende vil dette
hjælpe dig med at udnytte de ressourcer, der er til
rådighed for dig, så du kan forudse – og afbøde –
de udfordringer, du kan støde på undervejs.

Milepæl 1: Analyse af lokal kontekst
(ressourcer og behov)

(attributes of the
environment)

External origin

(attributes of the
organisazion)

Internal origin

Tillykke - nu kender du til ressourcer og behov i din
lokale kontekst! Du er godt på vej til at finde en
løsning, der vil forbedre livskvaliteten i din region.

Helpful

Harmful

to achieving the objektive

to achieving the objektive

S W
O T

Strengths

Weaknesses

Opportunities

Threats

Figur 4: SWOT-analysediagram (billedkilde: Xhienne / CC
BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5))
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Fase 2: Formuler en vision og
generer ideer
Den anden fase handler om udvikling af en positiv
vision og ideer til løsninger – i første omgang bør
dette ske uden skyklapper (tænkning ud af det blå,
kreativ) for at tilskynde alle til at foreslå kreative
og endda ukonventionelle ideer. Den systematiske
søgen efter inspiration fra andre eksempler på god
praksis er også en del af denne proces. Fase 2 bør
også omfatte en struktureret overvejelse af, hvilke
organisationer, grupper og enkeltpersoner der kan
eller bør inddrages. Hen imod slutningen af fase 2
bør rækken af mulige løsninger indsnævres til én
konkret løsning (eller et sæt supplerende løsninger
som led i en integreret tilgang). Vi foreslår, at du
følger disse fire trin:
z Opret et netværk af interessenter
z Sammen kan I udvikle en vision og tale om
forskellige scenarier for din region
z Udfør brainstorm af ideer
z Vælg den eller de mest lovende ideer

Trin 2A: Opret et netværk af interessenter
Grundlæggende idé
Tiden er nu inde til at henvende sig til de relevante interessenter og overbevise dem om at deltage.
Kan du specifikt tænke på folk fra dit lokalsamfund, der kan være nyttige, og som er motiverede og engagerede i et sådant projekt? Hvem ellers
kunne have ideer, knowhow, kontakter eller andre
ressourcer? Prøv også at tænke på mulige interessenter, som typisk ikke er involveret i mobilitetsspørgsmål, men som kan drage fordel på den ene
eller anden måde og være interesseret i at deltage.
Illustrationen viser almindelige typer af interessenter og kan bidrage til at overveje, hvilke aktører
man skal henvende sig til. Den offentlige sektor
er selvfølgelig den mest oplagte partner traditionelt set. Det er naturligvis godt, men innovative
løsninger kan lige så godt komme fra borgersammenslutninger, individuelle borgere, NGO'er eller
private virksomheder. Hvis du har forskellige interessenter med ombord lige fra starten, kan der
opstå visioner og idéer, som allerede omfatter perspektiverne hos disse forskellige interessenter.
Når et foreløbigt netværk af interessenter er
blevet etableret, er det vigtigt at dele den indsigt,
der er opnået under fase 1, og se, om alle har samme opfattelse, eller om der er ting, der skal tilføjes.
Ordet foreløbigt er vigtigt her, fordi det altid bør
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Figur 5: Diagram over de typer aktører, der er involveret i
løsninger til samarbejde om mobilitet
(Kilde: Ralf Brand, Rupprecht Consult)

være muligt for andre interessenter at være med
på et senere tidspunkt. Dette kan være afgørende,
hvis noget ikke fungerer som planlagt, og hvis en
"plan B" skal aktiveres.
Formål
Formålet med trin 2A er at få et klart billede af dit
interessentnetværk og mobilisere relevante interessenter til at deltage i initiativet og bidrage med
deres unikke bidrag.
Opgaver
z Tænk på potentielle interessenter – typiske og
ikke så typiske interessenter
z Tænk over, hvordan du kan nå ud til potentielle
interessenter
z Kom i kontakt med dem, og inviter til aktive bidrag
z Del og diskuter indsigt fra fase 1 med alle interessenter

Kilde: Ryan Darin/Unsplash.
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Tool
Analyse og kortlægning af interessenter: Først
skal du brainstorme alle de personer (enkeltpersoner eller grupper), der enten kan være involveret i eller påvirket af dit projekt. Kortlæg dem
derefter ved at gruppere dem efter deres in-

teresseniveau i projektet, deres potentielle rolle(r) og deres indflydelsesniveau. (Se for eksempel Figure 3, yderligere oplysninger findes her:
h t t p s : // w w w. s m a r t s h e e t . c o m /
what-stakeholder-analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively).

CASESTUDIE

Kilde: http://www.pro-buergerbus-nrw.de/

“Pro Bürgerbus NRW e.V." paraplyorganisation
– støtter projekter med viden, såsom hvordan man opbygger et
interessentnetværk
Borgerbusser er otte-personers minibusser
drevet af frivillige. De opererer på en fast
rute i landdistrikter og delvis landlige områder i Nordrhein-Westfalen (NRW, Tyskland)
med en fast tidsplan og udpegede stop.
De supplerer det eksisterende offentlige
transportnet i andre områder og på andre
tidspunkter, især hvor en fast busforbindelse ikke ville være økonomisk rentabel.
Der er i øjeblikket over 140 aktive borgerbus initiativer i NRW, og der bliver etableret flere hvert år. En borgerbus ordning
støttes og finansieres typisk af kommunen
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med midler fra NRW's transportministerium, og køretøjerne leveres ofte af den
lokale transportoperatør. Det gør det
afgørende at opbygge hver enkelt borgerbus ordning omkring et tæt samarbejde
mellem disse interessenter og borgergrupper og frivillige. Paraplyorganisationen "Pro
Bürgerbus NRW e.V." yder støtte til denne
form for samarbejde via sine kontakter og
erfaringer.
Yderligere oplysninger:
www.pro-buergerbus-nrw.de
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Figur 6: Skabelon for tilknytning af interessenter (Kilde:
https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-analysisand-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively).

Trin 2B: Du skal sammen med dem udvikle
en vision og tale om forskellige scenarier
for din region
Grundlæggende idé
Når alle centrale interessenter har de samme fakta og en fælles forståelse af den aktuelle lokale
situation, er det på tide at udvikle en fælles, positiv vision. Det kan være meget givende at diskutere – og efterfølgende skrive ned – en vision om,
hvordan mobilitetssituationen for sårbare sociale

grupper kan se ud om fem eller ti år. Visionen skal
give attraktive svar på spørgsmål såsom: Hvor
skal de basale tjenester (købmand, bank, sundhedstjenester osv.) placeres? I hvilken slags kvarter vil du bo? Skal alle have adgang til deres egen
bil, eller skal samkørsel blive mere almindelig? Skal
folk bringe varer til deres naboer?
Hvad der virkelig kunne udløse interessante diskussioner om en fælles vision, er de forskellige scenarier. Nogle kan argumentere for en high-tech-vision med selvkørende biler og andre "smarte"
løsninger. En anden kunne fremme en vision baseret på social interaktion, selvhjælp og frivillige.
Dette kunne tilføje en nyttig kontrast til diskussionen og bidrage til at gøre det klart, hvad folk virkelig ønsker – og hvad de ikke ønsker. Det kan være
nyttigt at få eksterne parter til at skitsere scenarier, f.eks. et lokalt universitet. De kommer normalt
med en vigtig know-how og er typisk accepteret
som neutrale moderatorer.
Formål
Formålet med trin 2B er at nå til enighed med alle
interessenter om en fælles – eller i det mindste
bredt vedtaget – vision, og at vurdere forskellige
scenariers tiltrækningskraft.

Kilde: Briana Tozour/Unsplash
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Opgaver
z Arrangere strukturerede drøftelser med alle
interessenter. Dette kan foregå ansigt-til-ansigt
eller online. En kombination af begge formater er
ofte bedst.
z Udvikle scenarier, så interessenterne kan få en
idé om, hvordan regionen kan se ud om få år. Det
er nyttigt at designe flere scenarier.
z Overvej at bruge ekstern støtte til moderation
af en sådan proces, til at forestille processen, og til
scenarieudviklingen.
z Du må ikke ignorere eller tilsidesætte mindretals synspunkter – sådanne aspekter kan spille en
nyttig rolle på et senere tidspunkt. En tilgang baseret på frivillige kan f.eks. kræve en højteknologisk
komponent (f.eks. en bookingapp).
z Bliv enig med alle interessenter omkring en fælles, eller i det mindste en bredaccepteret, vision.
Værktøjer
z Fremtids workshop: En fremtids-workshop
samler en bred vifte af interessenter (med en
bred vifte af autoriteter, ressourcer, ekspertise
og behov) i ét rum for at indgå i en dialog om et
bestemt emne. Målet er at finde fælles fodslag
blandt deltagerne. Selv om målet er at blive enige om en ønsket fremtid, involverer vejen op til
dette deltagere, der fortæller historier om deres fortid og nutid, som understøtter en gensidig
læringsproces. (Yderligere oplysninger finder du i
http://futuresearch.net/about/methodology/).

Trin 2C: Udfør brainstorm af ideer
Grundlæggende idé
Mens vi taler om visioner og scenarier, kan de første ideer til innovative mobilitetsløsninger allerede være blevet bragt på bane. Nu er det tid til at
(gen)finde den kreative ånd og tilskynde alle til at
formulere "ud af det blå"-ideer. Skab en stemning,
hvor alle kan foreslå enhver idé, selv en vild en. Hvis
du indsamler 100 ideer og 99 af dem viser sig at
være vanvittige, men en er genial, så var det det
hele værd. Sørg også for, at søgningen efter ideer
ikke kun fokuserer på nye måder at få folk til bestemte tjenester. Nogle af de meget effektive løsninger drejer sig om tanken om at bringe tjenester
til mennesker (se kapitel 2).
Der er mange metoder, der kan stimulere en
sådan brainstorming i forbindelse med workshops
eller andre interaktive rammer. Disse arrangemen-
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Kilde: MAMBA project

ter bør inddrage både interessenter og fremtidige
brugere af den nye tjeneste. Du må ikke "frasortere" nogen idé på dette tidspunkt, men snarere dokumentere dem alle grundigt – dette viser, at alle
virkelig bliver taget alvorligt. Som en del af denne proces til at generere ideer er det bestemt en
god ide også at se på, hvad andre samfund andre
steder allerede gør. Du behøver ikke bare kopiere,
hvad de gjorde. Brug dem som inspiration til noget, der kan tilpasses den specifikke situation i din
egen region.
Formål
Formålet med trin 2C er at indsamle mange gode
ideer til innovative/samarbejendee mobilitetsløsninger fra en bred vifte af interessenter og borgere.
Opgaver
z Arranger møder og interaktive workshops eller
andre former for at brainstorme ideer.
z Inddrag interessenter og potentielle brugere i
denne proces.
z Skab en stemning, hvor alle ideer (herunder
ukonventionelle) værdsættes.
z Se på mobilitetsløsninger i andre regioner for at
lære af dem.
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Værktøjer
z En række nyttige former til brainstorming kan findes i SUNRISE Participation Handbook, især på side
23-45. Disse omfatter Citizen Advisory Committee, Citizen Jury, Round Tables, Focus Groups og en
'World Café', for blot at nævne nogle få. Se: https://
civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/
D2.1_Participation-Handbook.pdf.

Trin 2D: Vælg den eller de mest lovende
ideer
Grundlæggende idé
Efter brainstorming om innovative og kreative ideer
til mobilitetsløsninger er det nu tid til også at tænke på praktiske aspekter og gennemførlighed. Kontroller, hvilke idéer der virkelig vil løse de problemer,
der er identificeret i trin 1. Hvilke af de foreslåede
løsninger gør brug af de muligheder, der blev fundet
i trin 4, og undgår de kendte svagheder? Penge er
naturligvis et andet vigtigt aspekt af gennemførligheden. Det samme gælder juridiske spørgsmål og
ansvarsspørgsmål. Tænk også på, hvilken foreslået mobilitetsløsning der kan være sjov eller særlig
spændende på en måde, der kan skabe stærk motivation blandt de vigtigste interessenter til at gennemføre og vedligeholde den på lang sigt.
Det ledende spørgsmål i dette trin er: Hvilke af
disse idéer ville virkelig løse de vigtigste problemer
og mest sandsynligt blive en succes? Nogle gange
består svaret af en pakke af flere løsninger, som
støtter hinanden. Det er imidlertid uundgåeligt, at
en sådan udvælgelsesproces også betyder, at de
fleste af de andre idéer skal kasseres. Det er vigtigt
at gøre dette i samarbejde med andre partnere, så
de forstår og støtter den endelige udvælgelse.
Formål
Formålet med trin 2D er at forpligte sig til en løsning, der kan planlægges og efterfølgende implementeres i de følgende trin med støtte fra alle interessenter.
Opgaver
z Vurder den praktiske gennemførlighed af hver
idé fra trin 2C skriftligt og på en gennemsigtig
måde.
z Tænk på potentielle pakker af løsninger, som
kunne være supplerende elementer i et projekt.
z Bedøm ideerne (eller pakkerne af ideer), med
dem øverst, der er mest tilbøjelige til at fungere.

z Drøft disse opgaver sammen med andre interessenter.
z Bliv til sidst enige om en løsning, der bør gennemføres først.
Værktøjer2
z Meningsmåling "Stem på din favorit": Afstemningsværktøjet giver alle interesserede mulighed
for at stemme online på deres foretrukne projekter eller på de foranstaltninger, der skal gennemføres. Hvis de enkelte tiltag allerede har et prisskilt,
kan de kombineres med indkøbskurven (scenarie-shopping), hvor brugerne kan fylde deres indkøbskurv med mål, indtil et på forhånd fastlagt,
fiktivt budget er brugt.
z Scenarie-shopping: Scenarie-shopping er et
onlineværktøj, der understøtter opdagelsen af
komplekse løsninger og prioriterer de involverede
muligheder. For at prioritere muligheder skal der
udarbejdes generelle scenarier på forhånd. Lige
som med en indkøbskurv kan der føjes forskellige
scenarier eller målpunkter til kurven, indtil opgaven anses for at være fuldført. En træk-og-slip
spillemekanisme er nyttig og motiverende.
Tjekliste – fase 2
Her er en nyttig tjekliste, som opsummerer de vigtigste ting, der bør udføres i fase 2.
√ Kontakt potentielle interessenter
√ Afklar et fælles udgangspunkt for de potentielle
interessenter
√ Opret et netværk af interessenter
√ Udvikl og diskuter forskellige scenarier
√ Hold diskussioner om visionen
√ Bliv enige om en vision
√ Organiser diskussioner og workshops for at finde ideer
√ Udfør brainstorm af ideer
√ Overvej den valgte løsnings gennemførlighed
√ Opret en liste over foreslåede løsninger i prioriteret rækkefølge

Milepæl 2: Aftal hvilken eller hvilke løsninger,
der skal gennemføres i fællesskab
Godt gået! Dette er en stor milepæl, der giver en
god grund til at fejre med dine interessenter. I har
nu indgået en forpligtende aftale om en løsning,
som vil være til gavn for mange mennesker i regionen.
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Fase 3: Planlæg din løsning i
detaljer
Trin 3 er dedikeret forberedelse til gennemførelsen
af den eller de valgte løsninger på et meget konkret
plan. Dette bør føre til en detaljeret ansvarsfordeling, en specifik tidsplan, finansieringsordninger, udbud (hvis relevant), udarbejdelse og underskrivelse
af kontrakter osv. Fase 3 bør afsluttes med en plan,
der er klar til at blive sat i gang, og som formidles på
en gennemsigtig måde til offentligheden. Vi foreslår, at du følger disse fire trin:
z Identificer byggestenene i din løsning
z Overvej sikker finansiering og ansvar
z Udvikl handlingsmæssige opgaver (eller "handlinger") i forbindelse med løsningen/løsningerne
z Kommuniker løsningen til offentligheden

Trin 3A: Identificer byggestenene i din
løsning
Grundlæggende idé
De involverede aktører skal skræddersy følgende trin til løsningen. Det er vigtigt at finde ud af,
hvilke specifikke materialer, infrastruktur og problemstillinger der vil være vigtigst, når løsningen
gennemføres.
De elementer, der er angivet i dette trin, er kun
eksempler og skal tilpasses individuelt til din kontekst. Et eksempel er den plads, der kan være behov for. Hvor kan køretøjerne, der kan bruges til deling, parkeres? Hvilke bygninger kan anvendes, som
ikke er i brug i øjeblikket? Her er det også nyttigt
at se tilbage til trin 4 og overveje, hvilke muligheder der rent faktisk kan bruges. Et andet eksempel
er sæsonudsving. Det nye indgreb er muligvis kun
gennemførligt om sommeren på grund af visse klimatiske forhold, og dette bør tages i betragtning
i planlægningen. På samme måde kan det være
nødvendigt at indhente visse tilladelser. Hvilke tilladelser er påkrævet, og hvem kan udstede dem?
De tre eksempler, der er nævnt her, kan kun gælde
for nogle få løsninger, og de kan være uden betyd-

Kilde: Daniel McCullough/Unsplash.
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ning for andre løsninger. Der vil altid være byggesten, der er vigtige at anerkende.
En løsnings finansielle og juridiske soliditet spiller altid en rolle, og derfor vises disse to aspekter
særskilt i næste trin.
Formål
Formålet med trin 3A er at forstå forskellige komponenter eller elementer af løsningen.
Opgaver
z Identificer og forstå de enkelte komponenter i
løsningen (byggesten)
z Diskuter potentielle byggesten med interessenter og brugere
z Indgå i separate dialoger med personer eller
grupper, der har særlig knowhow, værktøjer, kontakter osv.

Trin 3B: Overvej sikker finansiering og ansvar
Grundlæggende idé
Når der er defineret individuelle byggesten til løsningen, er det nu vigtigt at se på løsningens finansielle og juridiske soliditet.
Det kan være første gang, at nogen i din region implementerer en samarbejdsløsning som denne, så
loven er måske endnu ikke "opdateret" for denne
type løsning eller aktivitet. I så fald kan det være
nyttigt at søge vejledning fra eksterne eksperter
og sikre, at din løsning er i overensstemmelse med
de eksisterende retlige rammer.
Hvad angår finansielle spørgsmål, er det vigtigt
at se på den eksisterende finansiering af offentlig
transport og måske gå med til et samarbejde med
tjenesteudbyderne. Yderligere finansieringsmuligheder kan omfatte støtte fra Den Europæiske Union (EU) samt finansiering på nationalt, regionalt
eller endog lokalt plan. Det er også altid værd at
overveje at have private investorer med ombord. I
sidste ende er det vigtigt at se på, hvordan opsætningen af mobilitetsløsningen kan finansieres på
kort sigt og derefter udvikle en plan for, hvordan
langsigtet finansiering kan sikres.
Formål
Formålet med trin 3B er at lægge vægt på vigtige
elementer for samarbejdsløsningens kortsigtede
og langsigtede bæredygtighed – især finansiering
og de juridiske rammer – samt at finde løsninger
og back-up-planer til disse spørgsmål.

Kilde: Scott Graham/Unsplash.

Opgaver
z Få et overblik over de økonomiske og juridiske
overvejelser, der er relevante for løsningen
z Identificer muligheder for inddragelse af den
private sektor
z Anvend og aktiver de forskellige finansieringsmuligheder, der er overvejet i trin 1C
z Nå til enighed om fordeling af omkostninger og
indtægter mellem kommunale, regionale og nationale myndigheder og offentlige og private aktører
z Få mere at vide om mulige juridiske faldgruber,
der kan være forbundet med innovative mobilitetsløsninger, og søg om nødvendigt ekstern rådgivning

Trin 3C: Skab handlingsrettede opgaver i forbindelse med løsningen/løsningerne
Grundlæggende idé
I dette trin fokuseres der på handlingsrettede opgaver i forbindelse med løsningen/løsningerne.
Løsningen/løsningerne skal opdeles i individuelle,
små handlinger. Specifikke roller og ansvarsområder bør også deles mellem interessenterne. Hvis
det er nødvendigt, kan dette også ske i form af
formelle, underskrevne kontrakter. Uanset formen,
hvad enten det er formelt gennem kontrakter eller
uformelt på anden måde, afhænger ansvarsfordelingen i sidste ende af den enkelte løsning.
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Ved at bestemme disse handlinger definerer
du, hvordan du vil nå de opstillede mål. Implementeringsfasen skal forberedes i detaljer og der skal
identificeres indbyrdes forhold mellem de involverede handlinger. Du skal derefter beslutte, i hvilken
rækkefølge de skal gennemføres.
På den måde får du også oplysninger til tidsplanlægning. Med hensyn til alle de ting, der overvejes i de sidste trin, er det i dette trin vigtigt at
gøre interessenternes engagement obligatorisk.
Hvem vil gøre hvad og hvornår? Alt dette fører til
spørgsmål, såsom: Hvornår vil du starte imple-

menteringen af din innovative mobilitetsløsning?
Er det en pilotordning, der varer uger, eller skal den
planlægges til flere måneder? Hvornår vil din mobilitetsløsning endelig være oppe at køre?
Formål
Formålet med trin 3C er at have en køreklar plan
for gennemførelsen af løsningen/løsningerne.
Opgaver
z Definer løsninger i detaljer ved at opdele dem i
handlinger

Kilde: Skærmbillede fra en tv-dokumentar om NaboGO. Copyright TVS.
Kilde: https://www.tvsyd.dk/

CASESTUDIE

Forskellige metoder til at promovere den nye
mobilitetsløsning i Vejle Kommune
Som en del af MAMBA-projektet indgik Vejle Kommune en kontrakt med den nystartede it-virksomhed NaboGo om at levere en
samkørsel-mobilapp, der er skræddersyet
til regionens behov. Målet var at skabe en
løsning for unge uden kørekort, der rejste
fra Smidstrup/Skærup til Vejle.
For at promovere denne samkørsel-app
var en af de første offentlige aktiviteter en
live-event i det lokale supermarked. Reakti-
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onen var god med hensyn til antallet af involverede chauffører. Der var stadig behov for
at tale med de passagerer, der rent faktisk
ville bruge løsningen. Dette blev gjort ved at
besøge supermarkedet igen, samt ved at gå
til den lokale sportsarena og tale med folk
personligt. Vejle Kommune sender sammen
med NaboGO også løbende oplysninger om
appen på Facebook og den lokale tv-station.
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z Find forholdet mellem de forskellige handlinger,
og overvej på den måde den bedste rækkefølge for
udførslen
z Nå til enighed om en tidsramme, og tildel de
enkelte interessenter klare, specifikke roller og ansvarsområder.

Trin 3D: Kommuniker løsningen til offentligheden
Grundlæggende idé
Planlagte handlinger bør meddeles offentligt, således borgere og interessenter får mulighed for at
give feedback, inden der træffes endelige beslutninger. Det er endnu bedre, hvis lokalbefolkningen
føler sig involveret og kender til den innovative
mobilitetsløsning fra starten, så sørg for at holde
offentligheden informeret i alle faser.
Potentielle brugere af den nye løsning til samarbejde om mobilitet bør målrettes for at sikre, at
den nye tjeneste anvendes. Dette kan opnås gennem lokale kommunikationskanaler, såsom tv, radio, aviser eller møder.
Formål
Formålet med trin 3D er at skabe gennemsigtighed med hensyn til de planlagte handlinger.
Opgaver
z Formidling af handlinger til offentligheden via
lokalt anvendte og gældende kanaler
z Henvendelse til potentielle brugere.
Tjekliste – fase 3
Her er en nyttig tjekliste, der opsummerer de vigtigste ting, der bør gøres i fase 3.

√ Sørg for, at potentielle brugere bliver gjort opmærksomme på mobilitetstjenesten via målrettede kommunikationskanaler.

Milepæl 3: Samarbejdende mobilitetstilgang vedtaget.
Strålende! Nu har du en konkret plan på plads,
plus de rigtige mennesker ombord for at få løst
opgaven.

Fase 4: Implementer og overvåg
din løsning
Fase 4 er tiden for praktisk handling, hvor den valgte
løsning gennemføres i henhold til den plan, der er
fastlagt i fase 3. Dette omfatter anlæggelse af en
fysisk infrastruktur (hvis relevant), køb af køretøjer
(hvis relevant), drift af en ny tjeneste (mobil eller
stationær) osv. Fase 4 omfatter også overvågning
og dokumentation af din løsnings virkninger, og
forhåbentlig af dens succes.3 Det er også meget
vigtigt at sprede dine ideer og erfaringer, så
projektet kan vokse inden for din region og motivere
og informere andre mennesker i lignende situationer,
uanset hvor tæt på eller langt væk de bor.
Fase 4, der er opdelt i separate typer aktiviteter,
består af følgende trin:
z Administrer implementeringsprocessen
z Overvåg processen og evaluer virkningerne af dit
projekt
z Del de lektioner, du har lært, med andre, og
inspirer dem

√ Få et overblik over de forskellige komponenter
i løsningen
√ Udarbejd og bliv enige om finansieringsplaner
blandt interessenter
√ Sørg for, at alle potentielle juridiske spørgsmål
er blevet overvejet
√ Definer og beskriv handlinger i detaljer
√ Identificer og forstå forbindelserne mellem forskellige handlinger
√ Nå til enighed om en tidsplan, roller og ansvar
√ Kommuniker løsninger og handlinger til offentligheden
Kilde: Olga Serjantu/Unsplash
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Kilde: Kaleidico/Unsplash

Trin 4A: Administrer implementerings
processen
Grundlæggende idé
I dette trin omsætter de ansvarlige interessenter
planen til handling. Det overordnede mål er at
overvåge og koordinere disse aktiviteter. Afhængigt af løsningens art kan den faktiske gennemførelse bestå i at bygge fysisk infrastruktur (busstoppesteder, parkeringspladser, cykelstativer,
ladestationer, renoveringsarbejde osv.), eventuelt
køb eller leje af køretøjer, drift af en ny tjeneste
(borgertaxa, mobil lægeklinik, biblioteksbus), eller
hvad det lokale team ellers har besluttet i tidligere
trin. Mange af disse aktiviteter vil koste penge. Det
er derfor vigtigt at vide, hvor midlerne kommer fra.
Det er også vigtigt at tænke på organisationen,
som måske skal justeres i overgangen fra planlægning til gennemførelse. Hvor ofte er det nødvendigt at mødes for at holde tjenesten kørende?
Hvem skal stadig involveres? Gennemførelsesprocessen bør også være så gennemsigtig som muligt
for brugerne, så de til enhver tid føler sig velinformerede og trygge.
Bemærk også, at tidligt i implementeringsfasen skal der normalt justeres et par ting, helst eller
nødvendigvis hurtigt. Vær forberedt på en sådan
finjustering, og gør det klart, hvem der har ansvaret. Der bør indføres en proces for hurtig beslutningstagning.
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Formål
Formålet med trin 4A er at koordinere den faktiske
gennemførelsesproces, samtidig med at der overvejes potentielle risici og justeringer på et tidligt
tidspunkt.
Opgaver
z Sørg for koordinering af alle handlinger
z Overvej potentielle udfordringer og risici, og bliv
enige om en klar ansvarsfordeling for at løse dem
z Gør gennemførelsesprocessen så gennemsigtig
som muligt
z Kontroller brugertilfredsheden, og om der er
behov for små justeringer

Trin 4B: Overvåg processen, og vurder
projektets virkninger
Grundlæggende idé
Mens projektet kører, anbefales det, at du jævnligt
reflekterer over, om noget kunne gøres endnu bedre. Måske helt ny teknologi ville supplere løsningen?
Måske en ny internet-platform er opstået, der kan
nå brugerne bedre end den eksisterende? Alle sådanne spørgsmål bør overvåges løbende.
For at være i stand til at bestemme effekten af
din løsning, er det ligeledes tilrådeligt at foretage
en grundig evaluering. Sørg for at finde ud af, om
brugerne kan lide løsningen, ved at gennemføre en
undersøgelse. Prøv også at registrere virkningen
på kvantificerbare måder. Ideelt set skulle du have
dokumenteret situationen før løsningen (f.eks.
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Kilde: Mobilsamåkning

CASESTUDIE

Tolg, uden for byen Växjö i Småland, Sverige: Mobilsamåkning AB
– en samkørsel-app, der skifter fra et pilotprojekt i LEADER-programmet til en privat virksomhed
Mobilsamåkning begyndte i 2011 som et
100 % bottom-up-initiativ gennemført
af en gruppe landsbyboere i Tolg, uden
for byen Växjö i Småland i det sydøstlige
Sverige. Løsningen blev oprindeligt finansieret via det europæiske finansieringsprogram LEADER. Den fik yderligere støtte fra
forskellige personer i gruppen, såsom en
it-professionel, der oprettede en mobilapp.
Den offentlige transport var begrænset i
området, og hovedideen var at skabe bedre
adgang til det nærmeste by og reducere
antallet af biler med kun én person ombord.
Mobilsamåkning er en teknisk løsning til
samkørsel og en social innovation for landdistriktsudvikling.
De vigtigste målgrupper er pendlere,
børn og teenagere uden kørekort, personer,
der ønsker en grøn livsstil, landsbyboere
med hobbyer i byen, pensionister og landsbyboere, der ønsker at komme ud og møde
andre.
Selv om Mobilsamåkning begyndte som
en del af et EU-finansieret projekt, blev det
til sidst til en social virksomhed, og endelig
et privat selskab (AB, den svenske betegnel-

se for "aktieselskab") med aktionærer og en
ambition om at skabe et meget beskedent
overskud. Ejerne begyndte at udvikle en
mere intuitiv version af appen for at generere nok indtægter til at skalere den op og
sprede til flere landdistrikter eller landsbyer
i hele Sverige.
Mobilsamåkning har siden indstillet
driften på grund af manglende penge til at
vedligeholde platformen. Indtægterne fra
gebyret på 0,25 SEK/km var utilstrækkelige, og passagertallet faldt som følge af
et fortsat fald i befolkningstallet. Der blev
gjort en indsats for at søge en partner, der
kunne hjælpe med at opretholde operationer, men desværre viste denne søgning sig
at være forgæves. Dette casestudie peger
på de aktuelle udfordringer, som landdistrikterne står over for, når de arbejder på
at vende det, der tidligere blev omtalt som
tilbagegangens onde cirkel. Mobilsamåkning
leverede en tiltrængt løsning i landsbyen
Tolg, og det tjener stadig som en inspirerende sag, der kan tilpasses andre landsbyer og
gøre den bæredygtig på lang sigt.
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Source: Sam McGhee/Unsplash.

statistikker over, hvor mange beboere der klagede
over manglende mobilitetsmuligheder), så du kan
sammenligne dette med det aktuelle tal.
Formål
Formålet med trin 4B er at blive ved med at forbedre din løsning og indsamle objektive data om
dens virkninger.
Opgaver
z Tilpas løsningen og relaterede processer til ny
indsigt, tendenser og muligheder
z Vurder virkningerne af løsningen (f.eks. gennem
en brugerundersøgelse)
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Trin 4C: Fortæl det, du har lært, og inspirer
andre.
Grundlæggende idé
Hvis de mennesker, der skulle drage fordel af løsningen, bruger den og er rimeligt tilfredse, så kan
dit og dit teams indsats betragtes som en succes.
Dette er en vigtig grund til at fejre, og også et vigtigt punkt, hvor man kan dele sine erfaringer med
andre. Din case kan inspirere andre regioner!
Som anbefalet i trin 7, er det altid "en god idé
også at se på, hvad andre samfund andre steder
allerede gør". Måske blev du inspireret af andre,
eksisterende projekter og nu kan din løsning være
et eksempel for andre. Det er vigtigt at videregive
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Forbedring af landdistrikternes tilgængelighed
gennem bildeling i Pfaffenwinkel, Tyskland
Siden et "CarSharing Pfaffenwinkel"-initiativ blev grundlagt som en non-profit
bilklub i 2000, blev det udvidet til 17 steder
i otte forskellige lokalsamfund, der betjener i alt over 300 registrerede brugere i et
landdistrikt kaldet Pfaffenwinkel, mellem
München og de sydlige tyske alper. Dette er
bemærkelsesværdigt, fordi bildeling typisk
ses som en tilgang, der kun er økonomisk
levedygtig i byer af en vis størrelse med en
vis efterspørgsel.

CASESTUDIE

CarSharing Pfaffenwinkel ejer 22 køretøjer af forskellige typer og størrelser. Klubben lejer dem til sine medlemmer til næsten
marginale omkostninger, for så lidt som
en time. Der er også to elcykler. Brugerne
betaler pr. køretime pr. kørt kilometer og et
beskedent månedligt gebyr. Dette dækker
alle omkostninger – afskrivninger, benzin,
fuldt omfattende forsikring, køretøjsafgifter, moms, administration, vedligeholdelse,
årlig inspektion, punkteringsbeskyttelse,
dækskift og rengøring.

Kilde: Share-now/Unsplash
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sin viden til andre, især hvis løsningen indeholder
virkelig nye elementer og involverer en masse frivillige.
Reflekter (selv)kritisk: Hvilken lære kan der drages af planlægnings- og gennemførelsesfaserne?
Hvad ville du måske gøre anderledes næste gang?
Hvad fungerede rigtig godt? Alle disse ting kan
være nyttige for andre. Det ville være dejligt, hvis
sådanne punkter kunne stilles til rådighed for andre samfund på et websted, gennem en publikation, eller på forskellige online-portaler. Et eksempel
på dette er allerede blevet oprettet i MAMBA-projektet: MAMBA-kortet/databasen (se https://
www.mambaproject.eu/database/.)
Formål
Målet med trin 4C er at inspirere andre med et eksempel på en vellykket løsning, der kan forbedre
mobiliteten og tilgængeligheden i landdistrikterne.
Opgaver
z Tænk på, hvad der gik godt, og hvad der kunne
have været forbedret, når man planlægger og implementerer løsninger til samarbejde om mobilitet
z Del din oplevelse i passende formater. Skriv om
det, præsenter din indsigt på møder og konferencer, stil op til interviews, osv.
z
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Tjekliste – fase 3
Her er en nyttig tjekliste, der opsummerer de vigtigste ting, der bør gøres i fase 3.
√ Sørg for en ordentlig koordinering af gennemførelsesfasen
√ Bliv enige om, hvem der er ansvarlig for tidlig feedback og for overvågning af processen
√ Indfør hurtige reaktionsprocedurer for tidlig tilpasning
√ Indarbejd løbende nye tendenser og udviklinger
√ Foretag en evaluering
√ Offentliggør "ingredienserne" i din succesfulde
løsning til samarbejde om mobilitet
√ Del erfaringer med processen, herunder hvordan man planlægger og implementerer en løsning
til samarbejde om mobilitet.

Milepæl 4: Implementering og overvågning
af den samarbejdende mobilitetsløsning
Tillykke! Dit team har forbedret tilgængeligheden
og livskvaliteten i din region. Din åbenhed og engagement i at gøre tingene anderledes, arbejde
med andre interessenter og gøre klog brug af dine
ressourcer har båret frugt. Nu er det tid for jer alle
at fejre!
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4. Konklusion
Det er naturligvis meget mere kompliceret at skabe intelligente og samarbejdende mobilitetsløsninger til landdistrikterne end at bage en kage. Du
kan lave en lækker kage blot ved at følge en velskrevet opskrift, men du kan ikke udtænke og implementere mobilitetsløsninger blot ved at følge
trinnene i en guide.
Selv om denne MAMBA-guide blev skrevet med
omhu og engagement, og selv om den er baseret
på en masse forskning og erfaring, kan vi naturligvis ikke hævde, at det er en slags magisk formel,
der vil garantere en vellykket mobilitetsløsning. Vi
håber dog, at det vil tjene som inspiration og som
et nyttigt værktøj, der hjælper andre overveje vigtige aspekter af den løsning, de søger at udvikle,
brainstorme visse centrale spørgsmål, diskutere
særlige aspekter med visse potentielle partnere
osv. Vi har forsøgt at strukturere resultaterne fra
MAMBA-projektet på en nyttig måde og fremstille dem på en måde, der vil give mest mening for
vores læsere. Men det er indrømmet en forenklet
udgave af den virkelige verden. For nogle kan den
første impuls til bedre mobilitetsløsninger faktisk
være at starte med erkendelsen af, at nogle mennesker er udelukket fra fuld deltagelse i samfundet
på grund af begrænsede mobilitetsmuligheder.
Med andre ord kan processen begynde med en forståelse af de pågældende problemers presserende
karakter.
I andre tilfælde kan initiativet dog meget vel
komme et andet sted fra. Måske nogen har en konkret idé. Eller måske ville en fond være villig til at finansiere en inkluderende mobilitetsløsning. Eller et
nyt regeringsprogram kan invitere til forslag til nye
projekter. Eller en lokal organisation kan sige, at
dens medlemmer er villige til at melde sig frivilligt
til et projekt som dette. Alle disse kan være fremragende udgangspunkter for samarbejdende mobilitetsløsninger. Uanset hvor initiativet stammer
fra, er det altid godt at gennemtænke visse vigtige
aspekter systematisk, som omtalt i denne vejledning. For eksempel, hvis borgerorganisationer udtrykker vilje til at "gøre noget", skal der bruges lidt

tid på at tænke over, hvordan den offentlige sektor
kan supplere det – og omvendt!
Ligeledes: Hvis nogen har en konkret idé, skal
du bruge motivation, men glem ikke at dobbelttjekke, om ideen virkelig opfylder behovene hos de
mest sårbare borgere (Trin 1A: Identificer hovedproblemet). Du skal altid inddrage den tilsigtede
målgruppe tidligt for at sikre, at det planlagte er
centreret om brugerne. Sørg også for at inddrage
andre interessenter, herunder sociale organisationer, virksomheder og den offentlige sektor (Trin
2A: Opret et netværk af interessenter), fordi nogen
derfra kan have visse færdigheder og ressourcer,
som du har brug for, eller en endnu bedre idé (Trin
2C: Udfør brainstorm af ideer). Derudover skal de
lokale forhold altid overvejes (Fase 2: Formuler en
vision og generer ideer) - især hvis du har fået inspiration fra et andet sted. Sidst men ikke mindst:
vær realistisk! Du må ikke haste ud i en retning, der
kan vise sig at være en blindgyde. Positivt formuleret: vær opmærksom på udfordringerne (Trin 1C:
Vær opmærksom på udfordringer), men identificer
også og byg videre på styrkerne i dit område og
samfund (Trin 1D: Identificer muligheder og styrker).
Erfaringen viser, at det er nyttigt at udarbejde en fælles vision sammen med vigtige partnere
(Trin 2B: Vær sammen om at udvikle en vision og
tale om forskellige scenarier for din region), fordi
det kan mobilisere kollektiv entusiasme. Hvis der
er flere ideer på bordet, er det naturligvis vigtigt
at beslutte, hvilken en skal forfølges. Denne udvælgelsesproces (Trin 2D: Vælg den eller de mest
lovende ideer) skal være gennemsigtig og involverende. På et tidspunkt vil det være nødvendigt at
gennemtænke alle detaljer og komponenter i en
udvalgt idé (Trin 3A: Identificer byggestenene i din
løsning, undtagen finansiering og juridiske problemer). Det betyder også, at der skal udarbejdes en
plan for meget alvorlige aspekter såsom penge,
og de ansvarsmæssige konsekvenser, hvis noget
skulle gå galt (Trin 3B: Overvej sikker finansiering
og ansvar). Det er klart, at en detaljeret plan også
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Kilde: Raitis Lapans
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skal besvare spørgsmålet, "Hvem gør hvad og
hvornår?" (Trin 3C: Skab handlingsrettede opgaver
i forbindelse med løsningen/løsningerne og "Hvordan kan vi bedst informere offentligheden?" (Trin
3D: Kommuniker løsningen til offentligheden).
Det siger sig selv, at alle ovennævnte forberedende skridt tjener et enkelt formål. Det vil sige at
lancere din nye mobilitetsløsning og sikre, at den
kører problemfrit på lang sigt. Dette kræver en
plan for den daglige ledelse (Trin 4A: Administrer
implementeringsprocessen). Det vil også kræve
mindre justeringer tidligt for at sikre, at vigtige
erfaringer fra de første dage eller uger af drift er
hurtigt forstået. Trin 4B (Overvåg processen og
evaluer virkningerne af dit projekt) handler om at
måle effekten af din mobilitetsløsning, så du kan

bevise dens virkning(er) over for f.eks. politiske beslutningstagere. Ideelt set betyder det, at du vil
dokumentere situationen længe før noget er gennemført, så der er et solidt grundlag for at sammenligne situationen bagefter.
Og sidst men ikke mindst er det altid godt at
dele sine erfaringer med andre (Trin 4C: Fortæl
det, du har lært, og inspirer andre). De fleste innovative mobilitetsløsninger henter inspiration fra
andre steder. Der er ingen mening i at genopfinde
hjulet, selv om det er en god idé at tilpasse det til
konteksten. Vi håber, at denne MAMBA-guide har
givet dig inspiration, og vi vil gerne takke alle de
eksisterende projekter, der offentliggjorde deres
resultater, delte deres historier og besvarede vores
spørgsmål.
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