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Velkommen

Dette dokument præsenterer de innovative mobi-
litetsløsninger, der er udviklet og implementeret 
i MAMBA-projektet. Hver af dem er forskellige, 
fordi de alle udnytter mulighederne i den unikke 
lokale kontekst i regionen. Som følge heraf har 
hvert enkelt mål sin egen historie, som er omtalt 
i dette dokument. Disse erfaringer præsenteres 
på forskellige måder, der afspejler de forskellige 
mennesker, der rent faktisk arbejdede på stedet 
for at fremme bedre mobilitet og tilgængelighed 
i landdistrikterne. I den forstand tager dette do-
kument bevidst læseren med på en rejse for at 
besøge de forskellige MAMBA-løsninger, hvor 
lokale guider deler deres erfaringer, taler om de 

mange forskellige udfordringer, de stod over for, 
introducerer andre medlemmer af deres alliance, 
og præsenterer de løsninger, de opdagede. Vi vil 
gerne udtrykke vores oprigtige taknemmelighed 
over for alle, der har bidraget til dette vigtige do-
kument. Vi håber, at det vil inspirere andre, der sø-
ger at forfølge lignende mål. Det vil sige menne-
sker, der gerne vil forbedre mobilitetssituationen 
i deres landdistrikter gennem nye partnerskaber, 
gennem intelligente idéer og gennem en hel del 
engagement, der har til formål at gavne alle, der 
bor i Europas smukke landdistrikter.
 

Kilde: Taneli-Lahtinen/Unsplash
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Forord

Som Lead Partner af MAMBA er vi overbeviste 
om: at hvis man skal have en stærk, bæredygtig 
samfundsmæssig samhørighed, så har vi brug for 
et socialt Europa, der muliggør lige deltagelse for 
alle mennesker, især for de dårligt stillede. Lige ad-
gang til vigtige tjenester er en af de sociale etiske 
principper for alle vores handlinger. Mobilitet og 
tilgængelighed af tjenester er naturligvis afgøren-
de faktorer for at nå dette mål. Derfor er disse 
emner tværgående for alle i vores team hos Dia-
conie Schleswig-Holstein, som repræsenterer alle 
relevante områder inden for socialt arbejde. Dette 
er grunden til, at vi stolt ledede MAMBA-konsortiet 
gennem den spændende fælles rejse over tre år. 
Vi kan ikke fortsætte med at læne os op af kon-
ventionelle transportformer til løsning af alle 
mobilitetsproblemer, især ikke i landdistrikter med 
demografiske udfordringer som udvandring og en 
aldrende befolkning. Vi er derfor nødt til at tænke 
kreativt omkring nye måder at sikre tilgængelighed 
for alle. For eksempel de seneste fremskridt inden 
for deling af koncepter eller kommunikationstekno-
logier bærer potentialet for bedre tilgængelighed i 
landdistrikterne. Der er også lovende tilfælde, hvor 
visse tjenester i stedet kommer til folket, snarere 
end alle individuelt rejser til en butik, en bank, en 
læge osv. Projekter som MAMBA spiller en afgø-
rende rolle i denne sammenhæng, fordi de vover ud 
i nye territorier, prøver noget innovativt og tager 
endda nogle risici for at levere konkrete og hånd-
gribelige fordele til mennesker, uanset hvor de bor. 
Dermed fremmer disse projekter socioøkonomisk 
integration, bedre chancer for alle og en balanceret 
udvikling i den bredere region.
Konkret implementerede MAMBA mere end en 
dusin pilotprojekter i landdistrikterne og nogle 
gange meget fjerntliggende områder i seks lande 
i Østersøområdet. Nogle af dem falder ind under 
people-to-service kategorien, mens andre forføl-
ger service-to-people idéen. Derudover er der ble-
vet etableret såkaldte Mobilitetscentre – digitalt 
og fysisk – for at samle og integrere information 
og tjenester på forskellige transportformer for at 
give lettere adgang til mobilitet og sociale goder 
for mennesker. Alle MAMBA-områder kæmper 

med typiske udfordringer, men har også specifikke 
muligheder som engagerede samfund, tæt knyt-
tede sociale netværker osv. Det er derfor vigtigt, 
at MAMBA’s erfaringer deles med andre regioner i 
hele Europa, som har motivationen til at forbedre 
situationen i deres landdistrikter. 
Denne publikation tjener netop dette formål: 
den er resultatet af det tværnationale samar-
bejde mellem 16 MAMBA-partnere fra forskellige 
lande, der har samarbejdet om at implementere 
de bedste idéer på lokalt niveau ved at arbejde 
sammen og lære af hinanden. Nu hvor deres rejse 
er kommet til en mellemliggende ende, ”træder de 
tilbage” for selvkritisk at reflektere over hvad der 
gik godt, hvad der kunne have været forbedret og 
hvad der kan anbefales til andre, der gerne vil takle 
lignende udfordringer. Deling af disse lektioner er 
samarbejde-over-grænser i aktion. Det er en måde 
at udvikle sig sammen i en stadigt udviklende EU, 
som fremmer regional samhørighed og derved 
forbedre folks levevilkår på det lokale niveau.
Denne publikation er et af MAMBA’s ”flagskib” 
outputs ved siden af En Guide til Samarbejdede 
Mobilitetsløsninger i Landdistrikterne, Maksime-
ring af mobilitet og adgang til tjenester i landdi-
strikterne – politiske retningslinjer og Databasen 
For Innovative Mobilitets Cases. Sammen giver de 
værdifuld inspiration og know-how til mennesker 
(borgere, tjenesteudbydere, myndigheder, virksom-
heder osv.), der ønsker at lave en positiv forskel 
for deres samfund. Med andre ord, MAMBA og 
alle, der tager imod inspirationen og rådgivningen, 
slutter sig til Diaconie of Schleswig-Holstein i sin 
bestræbelse på at hjælpe den sociale udvikling for 
de mindre begunstigede regioner i den Europæiske 
Region. Jeg er taknemmelig for alle, der deler den-
ne ambition: rul ærmerne op og gå videre!

Heiko Naß, 
Theological Head 
of the Diaconie 
of Schleswig-Holstein
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1. Indledning

Hvad er MAMBA?
MAMBA står for "Maksimering af mobilitet og 
tilgængelighed af tjenester i regioner påvirket af 
demografiske ændringer." Det er et europæisk 
Interreg-projekt, der har til formål at forbedre 
livskvaliteten i landdistrikterne i Østersøområdet 
gennem innovative mobilitets- og tilgængelig-
hedsløsninger. 

Ved første øjekast synes udsigterne for sådan-
ne regioner dystre. Visse processer (f.eks. aldrende 
befolkninger, udvandring, økonomiske problemer, 
anstrengte offentlige budgetter osv.) trækker 
mange fjerntliggende regioner over hele Europa 
ind i en "cirkel af tilbagegang", en selvforstærken-
de ond cirkel, der har en negativ indvirkning på livs-
kvaliteten i landdistrikterne. Hvis man kigger nær-
mere, er der imidlertid rigeligt skjult potentiale, der 
bare venter på at blive udviklet i retning af løsnin-
ger. Dette omfatter stærke sociale netværk, krea-
tivitet, engagement, ressourcer, en kollektiv følelse 
af velgørenhed, og de forskellige infrastrukturer, 
som ejes af lokalsamfundets medlemmer og/eller 
den offentlige sektor. MAMBA viser, hvordan en 
relativt lille indgriben kan gøre en reel, effektiv for-
andring og modvirke denne onde cirkel.

Vi håber, at vi vil vække din nysgerrighed, når 
vi inviterer dig til at lære mere om MAMBA's ide-
er og vellykkede lokale projekter (men også, hvad 
der er vigtigt, om de vanskeligheder, vi stødte på, 
og hvordan vi håndterede dem) i dette dokument, 
som vi stolt kalder "Mobilitet for alle i landdistrik-
terne".

Hvordan MAMBA gør landdistrik-
terne til et bedre sted at bo
MAMBA fremmer bæredygtige mobilitetsløsnin-
ger i landdistrikterne i Østersøområdet og inddra-
ger brugerne i processen. Der er to hovedtilgange:

 z People-to-service: dette betyder at give folk 
lettere adgang til visse tjenester (butikker, banker, 
biblioteker, læger osv.). 

 z Service-to-people: dette betyder, at udbyder-
ne af visse tjenester kommer ud til folk, eller i det 
mindste til et sted i nærheden, såsom en landsbys 
centrum.
I det treårige projekt blev følgende spørgsmål stil-
let:

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

 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. Konsor-
tiet skabte mere end et dusin mobilitetsløsninger 
med lokale interessenter i fjerntliggende regio-
ner, byer og landsbyer i hele Østersøområdet. Til 
tider stod alle disse interventioner over for deres 
egne udfordringer – hvad enten de var finansiel-
le, sociokulturelle, organisatoriske, politiske eller 
lovgivningsmæssige. Men med mod, opfindsom-Kilde: Anete Gluha, Mazsalaca municipality.
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hed og fleksibilitet er de fleste af disse udfordrin-
ger blevet overvundet. For eksempel har MAMBA 
lanceret den første nogensinde transport-on-de-
mand-service i Letland i landdistriktet. Det var 
en proces, der krævede en masse banebrydende 
arbejde (s. 21). På Hallig Hooge, en fjerntliggende 
tysk ø i Nordsøen med kun omkring 100 indbygge-
re, forbedrede vi udbuddet af social rådgivning ved 
hjælp af digitale midler, hvilket reducerede trans-
portbehovene og forbedrede livskvaliteten på øen 
(s. 48). I Øvre Schlesien, i Polen, har MAMBA for-
bundet fjerntliggende landsbyer til nærliggende 
byer med ny transporttjeneste, der fulgte efter-
spørgsel (s. 27), og i en landlig del af Det Sydlige 
Sverige har vi testet, hvordan samarbejdsområder 
i landdistrikterne kan reducere pendling på lang 
afstand og booste samfundslivet. Dette projekt 
blev endda nomineret til Årets Kommunale Inno-
vationspris 2020 (s. 38). Disse er blot nogle få ek-
sempler på MAMBA-initiativer.

Yderligere inspiration om disse og andre case-
studier følger i dette dokument. Kapitel 2 fremhæ-
ver udfordringerne og mulighederne for innovati-
ve mobilitetsløsninger i landdistrikterne. I kapitel 
3 illustreres og forklares forskellige faktorer, der 
kan spille en rolle i gennemførelsen af innovative 
mobilitetsløsninger. Dette omfatter finansielle, ju-
ridiske og menneskelige ressourcer. Den vigtigste 
del af dokumentet er kapitel 4, som præsenterer 
MAMBA-projekter, der gennemføres på tværs af 

forskellige landdistrikter i Østersøområdet. Den 
indsigt, der er opnået gennem disse talrige projek-
ter, er sammenfattet i kapitel 5 med titlen »Lært 
lektie«.

Hvis disse innovative mobilitetsløsninger væk-
ker din interesse og motiverer dig til at handle, er 
her nogle andre dokumenter, som vi vil anbefale:
1. "En vejledning i kollaborative mobilitetsløsnin-
ger i landdistrikterne". Dette er endnu et flag-
skibs-output fra MAMBA-projektet, som giver 
trinvis vejledning i planlægning og gennemførelse 
af innovative mobilitetsløsninger. Du kan finde det 
på MAMBA hjemmeside: www.mambaproject.eu 
2. MAMBA-databasen over innovative mobilitets-
løsninger, hvor du finder et stort antal eksempler 
fra Østersøområdet og andre steder, forklaringer 
på god praksis, inspiration og kontaktoplysninger 
for operatørerne: www.mambaproject.eu/data-
base 
3. Vejledningsdokumentet for den politiske beslut-
ningstagning, som giver de politiske beslutningsta-
gere mulighed for at udføre et lobbyarbejde for lov-
givningsmæssige og politiske ændringer med flere 
engagementer med hensyn til forbedret mobilitet 
og adgang til tjenester i landdistrikterne. Alt det-
te er tilgængeligt på MAMBA-hjemmesiden: www.
mambaproject.eu. 

Evaluating  
mobility services  

Establishing 
innovative mobility and 
accessibility solutions

Involving  
users to design new 

solutionsKilde: Janis Bikse.

http://www.mambaproject.eu
http://www.mambaproject.eu/database
http://www.mambaproject.eu/database
http://www.mambaproject.eu
http://www.mambaproject.eu
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2. Udfordringer accepteret: 
Forståelse af mulighederne for 
at forbedre den tilgængelige 
mobilitet i landdistrikterne 

Udfordringerne
Landdistrikterne er kendetegnet ved lange afstan-
de og lav befolkningstæthed. Dette gør traditionel 
offentlig transport og levering af sociale ydelser 
udfordrende og dyr for den offentlige sektor at 
opretholde. Samtidig er tilstrækkelige transport-
muligheder og sociale tjenester af afgørende be-
tydning for fjerntliggende regioner, fordi:

 
 z Adgang til transport er en vigtig faktor for at 

forbedre landdistrikternes og fjerntliggende om-
råders konkurrenceevne, bæredygtighed og til-
trækningskraft. Det opnås ved at sikre adgang til 
nøgletjenester, såsom beskæftigelse, uddannelse, 
sundhedspleje og fritidsaktiviteter, for både ind-
byggere og potentielle besøgende.

 z Adgang til tjenester er lige så afgørende. Den 
dårlige adgang til tjenester er blandt de faktorer, 
der fører til marginalisering og periferisering af 
mange landdistrikter. Det kan resultere i både et 
fald i den økonomiske aktivitet og det økonomiske 
potentiale og et lavt niveau af socioøkonomiske 
resultater.

Forbedring af både mobiliteten og adgangen til 
tjenester i landdistrikterne er centrale svar på de 
udfordringer, som disse landdistrikter står over 
for. De er vigtige for at bryde den "tilbagegang-
scirkel", som mange landdistrikter står over for (se 
Figure 1).

I landdistrikterne begynder den onde cirkel af 
tilbagegang, når antallet af indbyggere, især af 
arbejdende skatteydere, falder til under en kri-
tisk masse. Da landdistrikterne allerede har en lav 
befolkningstæthed, fører enhver udvandring eller 
aldring af befolkningen til mangel på kritisk masse 

for tjenesteydelser og infrastruktur. Omkostnin-
gerne pr. indbygger for den offentlige sektor til 
fortsat at levere disse tjenester stiger i sådanne 
situationer, hvilket gør det vanskeligt at oprethol-
de eller forbedre dem. Disse områder har derfor 
svært ved at tiltrække og fastholde virksomheder, 
som i stedet flytter til mere økonomisk levedygtige 
områder med et større antal potentielle kunder og 

Kilde: Janis Bikse.
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medarbejdere. Det fører til færre arbejdspladser i 
området, hvilket uundgåeligt tvinger beboerne til 
at fortsætte med at flytte væk for at finde job og 
uddannelsesmuligheder.

Dermed intensiveres den onde cirkel med tilba-
gegang med færre og færre ressourcer til rådighed 
for den offentlige sektor alene for at give tilstræk-
kelig adgang til mobilitet og sociale tjenester. For 
mange landdistrikter betyder det, at de offentlige 
myndigheder skal "udtynde" offentlige transport-
tjenester og sociale tjenester, i nogle tilfælde helt 
at stoppe dem. Situationen kan forværres, når en 
faldende og aldrende befolkning fører til færre 
brugere af offentlig transport, samtidig med at 
et stigende antal mennesker har brug for særlige 
transportydelser såsom hospitalstransport og 
flextrafik. Beboere i disse områder har intet andet 
valg end at købe deres egne biler (hvis de er fy-

sisk og økonomisk i stand til at gøre det), så de kan 
opretholde deres livsstil og være med i samfunds-
livet. I sidste ende resulterer alle disse faktorer til-
sammen i et kraftigt fald i beboernes livskvalitet i 
landdistrikterne.

Mulighederne
En af mulige løsninger til at vende denne tilba-
gegang kunne være at finde innovative måder at 
forbedre adgangen til mobilitet og sociale tjene-
ster på i de påvirkede områder. Landdistrikter i 
tilbagegang kræver innovative mobilitetsløsnin-
ger under hensyntagen til strukturelle ændringer 
i økonomien og demografien. Hovedformålet er at 
forbedre tilgængeligheden og opfylde de resteren-
de beboeres mobilitetsbehov og dermed forbedre 
deres livskvalitet. På kort sigt gør dette området 
mere beboeligt og mindsker social isolation. På 
længere sigt kan det bidrage til at vende tilbage-
gangscirklen ved at tiltrække flere indbyggere og 
virksomheder og i sidste ende forbedre områdets 
økonomiske vitalitet.

Landdistrikterne har andre behov og andre res-
sourcer end byområder. Som følge heraf kan løs-
ninger, der har været vellykkede i by- eller bynære 
områder, ikke blot overføres til landdistrikterne. 
Men behøver bedre adgang til mobilitet og tjene-
steydelser i landdistrikterne at være en sej kamp? 
Det mener vi ikke. Landdistrikterne kan faktisk 
give en særlig grobund for den offentlige sektor og 
græsrodsaktører til at udvikle samarbejde og gen-
nemføre mobilitetsløsninger med succes. Samar-
bejde mellem private eller frivillige aktører og den 
offentlige sektor fører til innovation, større social 
samhørighed og ejerskab af løsninger. For at høste 
disse fordele er det imidlertid nødvendigt at tæn-
ke utraditionelt, gå væk fra de etablerede mønstre 

Kilde: Andris Lapans.
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og konventionelle protokoller, roller og ansvar, der 
typisk skaber en mur mellem den offentlige sektor 
og græsrødderne. Det centrale er enten at ned-
bryde denne mur eller finde metoder til at åbne 
vinduer mellem de forskellige deltagere. Dette kan 
opnås ved at finde effektive måder at mobilisere 
de forskellige aktørers eksisterende ressourcer på, 
så de når et fælles mål sammen. Dette kræver en 
vilje fra den offentlige sektor til i langt større grad 
at være en ligeværdig partner og en formidler af 
løsninger til fælles mobilitet. 

Der er mange muligheder i landdistrikterne for 
at gøre effektiv brug af eksisterende sociale net-
værk, ressourcer og offentlig transportinfrastruk-
tur til lave omkostninger og på en måde, der kan 
være af væsentlig værdi for de lokale beboere. På 
trods af den lavere befolkningstæthed har land-
distrikterne en tendens til at have tættere sociale 
netværk og en større tillid til hinanden. Det er på 
en måde uudnyttet social kapital, der venter på at 
blive mobiliseret til løsninger til samarbejde om 
mobilitet. Projekter, der er udviklet i denne ånd, og 

som har vist sig at være velegnede til beboernes 
behov i landdistrikterne, fokuserer især på sidste 
kilometer-løsninger og personlig transport – her-
under on-demand og fleksible tjenester, delebils-
ordninger, samkørsel og elcykler.

MAMBA-løsningerne
MAMBA-partnerne accepterede disse udfordrin-
ger og forsøgte at hjælpe med at bryde den onde 
cirkel af tilbagegang ved i fællesskab at udvikle og 
implementere innovative mobilitetsløsninger. De 
36 måneder, som projektet varede, gav den tid, 
der var nødvendig for at udvikle, forhandle, gen-
nemføre og afprøve nye mobilitetsløsninger, og 
også til at vurdere deres effektivitet og bæredyg-
tighed. Dette tidsvindue gav os mulighed for nøje 
at overvåge ændringer i den måde, beboerne kom-
mer rundt i MAMBA-projektets områder, samtidig 
med at der blev taget hensyn til sociale, kulturelle 
og økonomiske faktorer.

I dette dokument beskrives interventioner, der 
er udviklet og gennemført som led i MAMBA-pro-

Kilde: Johanna Feuk Westhoff, MAMBA project. 
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jektet. Nogle af dem fokuserede på People-to-ser-
vice-løsninger ved at forbedre adgangen til en ræk-
ke tjenester. Andre havde til formål at finde nye 
måder, hvorpå tjenester kunne komme ud til folk, 
og man stræbte efter at mindske behovet for rej-
ser gennem tilvejebringelsen af et samarbejdssted 
for fjernarbejde. I andre tilfælde udviklede MAM-
BA-partnerne også såkaldte mobilitetscentre som 
et middel til at integrere information om forskellige 
transportformer i ét centralt informationscenter, 
det være sig fysisk eller digitalt. 

MAMBA-løsninger søger altid at udnytte lo-

kale muligheder og ressourcer. De gør brug af lo-
kalsamfundet, som det var tilfældet i Trelleborg 
(s. 38) og i Vejle (s. 45 ). Et andet eksempel er Plön, 
hvor yderligere tjenester udvidede det allerede 
eksisterende offentlige transportsystem (s. 35). 
Generelt er erfaringerne med MAMBA-løsninger-
ne, at landdistrikterne er i stand til at levere bedre 
mobilitetsløsninger til lokalbefolkningen, når den 
offentlige sektor og græsrodsaktører arbejder 
sammen. Læs mere om, hvordan dette er opnået 
i kapitel 4.

MAMBA rural mobility and accessibility solutions. 
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across the entire region  
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3. Overvej den lokale kontekst!

I dette kapitel forklares tre afgørende aspekter, 
som man meget tidligt skal overveje i processen 
med at forbedre lokale mobilitetsløsninger. Dette 
indebærer, at der skal tages hensyn til vigtige mu-
ligheder, men også til potentielle hindringer. 

 z Aspekt nummer et er interne ressourcer. Det 
omfatter mennesker, knowhow, erfaring og fær-
digheder, beslutningsstrukturer, eksisterende kon-
takter, penge (selvfølgelig) og andre ressourcer. 

 z Aspekt nummer to er at have en klar forståelse 
af de vigtigste faktorer i din region. For eksempel 
er den kuperet eller flad? Hvad er befolkningens 
gennemsnitsalder? Hvad er arbejdsløshedspro-
centen? Er folk typisk åbne for at prøve nye ting? 
Er den regionale regering stabil? Hvornår er det 
næste valg? Disse og forskellige andre faktorer vil 
være betydelige.

 z Det meget vigtige tredje aspekt, der skal over-
vejes, er den juridiske situation. Din idé skal trods 
alt passe ind i gældende lovgivning om transport-
licenser, ansvarsregler, databeskyttelse, skatte-
regler osv. Det er afgørende at have alle sådanne 
beslægtede aspekter for øje fra starten.

3.1. Gør brug af dine eksisterende 
ressourcer
Ressourcer kan være mennesker, men også former 
for økonomisk støtte eller allerede eksisterende 
strukturer i dit lokalsamfund. 

Netværk af (potentielle) partnere
Hvem kan hjælpe med innovative mobilitetsløsnin-
ger?
Nye mobilitetsløsninger kan aldrig kun være en en-
kelt organisations ansvar. De er altid afhængige 
af en række partnere, der arbejder sammen. Ty-
piske partnere i en sådan strategisk alliance ville 
være operatører af offentlig transport, de lokale 
myndigheder og (naturligvis) brugerne. Skoler, uni-
versiteter, banker, fonde, borgergrupper, handels-
kammeret og endog religiøse organisationer kan 
også spille en vigtig rolle.1 Tænk kreativt over, hvem 
der kan være i stand til at hjælpe, og inddrag dem 
tidligt i processen.

Ledelsesstrukturer
Hvor effektive er din organisations beslutnings-
strukturer?
Vejen til en vellykket mobilitetsløsning er en rejse, 
der involverer en lang række beslutninger – nogle 
små, andre mere vidtrækkende. Det er vigtigt at 
have en effektiv ledelsesstruktur på plads for den-
ne proces. Vigtige spørgsmål i denne sammenhæng 
omfatter: Hvilke beslutninger kan træffes af hvem? 
Kræver visse beslutninger en generalforsamling for 
alle medlemmer (hvilket kun sker en gang om året)? 
Har du computerudstyr og færdigheder til at kom-
munikere effektivt med en stor gruppe mennesker, 
holde styr på finanser, designe flyers, tildele og kon-
trollere opgaver og så videre? Selv hvis din mobili-
tetsløsning ikke skal eller har til formål at opnå en 
fortjeneste, bør du være i stand til at behandle den 
som en forretningsmæssigt projekt.

Teknologiske og digitale løsninger 
Hvad er dine forudsætninger for teknologiske og 
digitale løsninger?
Når man tænker på teknologiske eller digitale løs-
ninger (f.eks. booking af en on-demand-tjeneste 
med fleksible ruter), er det vigtigt at kontrollere 
tilgængeligheden og kvaliteten af ICT-infrastruk-
tur (informations- og kommunikationsteknologi). 
Mobilsignaler kan også være upålidelige, og ikke 
alle vil nødvendigvis have en computer, tablet eller 
smartphone med tilstrækkelig datadækning. Tag 
ikke sådanne ting for givet.
Det er også vigtigt at forstå, hvor godt folk kender 
og er villige til at bruge digitale værktøjer. Dette er 
ofte en udfordring i landdistrikterne, fordi ældre 
mennesker har tendens til at være mindre fortrolige 
med digitale løsninger. Det var oplevelsen ved im-
plementeringen af en digital platform i Nordkarelen 
(s. 18). Det kan tage temmelig lang tid, før folk har 
tillid til og bruger "moderne" teknologiske løsninger. 
Udelukkelse af befolkningsgrupper bør så vidt 
muligt undgås. Så selv om digitale løsninger er 
det centrale element i dit projekt, skal du tænke 
på passende støttefaciliteter – såsom en (frivillig) 
telefontjeneste, der hjælper ældre eller handicap-
pede med at drage fordel af mobilitetstjenester.
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Finansiering 
Hvordan finansieres offentlig transport i din regi-
on, og hvem kan medfinansiere innovative mobili-
tetsløsninger? 
Der er ingen tvivl om, at penge har betydning, og 
det gælder også for innovative mobilitetsløsnin-
ger. Sørg for at være opmærksom på disse tre 
aspekter: opsætnings- og driftsomkostningerne 
ved mobilitetsløsninger for initiativtagerne, po-
tentielle finansieringskilder og prisen for brugerne, 
herunder eventuelle rabatter. 

For at vurdere omkostningerne ved en inno-
vativ mobilitetsløsning bør der tages hensyn til 
forskellige faktorer. Tænk på faste omkostninger 
(f.eks. omkostninger, der når det samme beløb 
hver måned), variable omkostninger (engangsud-
gifter) og specifikke omkostninger for chauffører, 
administratorer, vedligeholdelsespersonale eller 
andet personale 2. Glem ikke forsikringspræmier, 
kommunikationsmateriale osv.

Finansieringskilder til nye mobilitetsløsninger 
kan være offentlige og/eller private. I alle de regi-
oner, hvor MAMBA-løsningerne blev gennemført, 
støttes offentlig transport af de nationale eller 
regionale budgetter. Nogle filantropiske fonde er 
også lejlighedsvis villige til at yde finansielle eller 
andre bidrag, typisk for den indledende fase. Du 
kan også overveje at lave sponsoraftaler med lo-
kale virksomheder.

Når man planlægger prispolitikken for en mo-
bilitetstjeneste, er det ikke kun det samlede antal 
planlagte brugere, der skal tages i betragtning, 
men også forskellige målgruppers evne til at be-
tale. Der kan gives rabatter til grupper med sær-
lige behov, såsom personer med handicap, ældre, 
studerende og lavindkomstfamilier eller enkeltper-
soner. For at øge kundeloyaliteten kan man også 
overveje at tilbyde rabatter for periodekort (må-
nedligt eller årskort).2

Samarbejde med andre tjenesteudbydere 
Hvilke tjenester findes allerede i dit område, og 
hvordan forbinder de (eller ej)? 
I landdistrikterne er der ofte steder, såsom caféer, 
små lokale butikker eller endda tankstationer, hvor 
folk får tilbudt særlige tjenester. Disse kan bruges 
som "ankerpunkter" for nye løsninger. Hvis du for 
eksempel planlægger at etablere en ny, frivilligt-dre-
vet busforbindelse, kunne passagererne vente inde i 
den lokale købmand, indtil bussen ankommer. Denne 

løsning kan også tiltrække nye kunder til butikken. 
Desuden kan sociale kontakter etableres gennem 
pakkesalg af tjenester. I sådanne tilfælde vil begge 
tjenester (i dette eksempel transport og shopping) 
kombineres for at skabe en positiv brugeroplevelse. 
Det er smart at bruge sådanne eksisterende ser-
vicestrukturer, da det er meget vanskeligere at op-
rette nye strukturer fra bunden 2.3

3.2. Byg på eksisterende struk-
turer
For at gennemføre en innovativ mobilitetsløsning i 
landdistrikterne er det vigtigt at forstå nøglefaktorer-
ne i din region for at identificere potentielle hindringer 
og drivkræfter samt for at vurdere brugernes behov. 

Befolkningsstruktur og befolkningstæthed 
Hvem bor i din region?
Befolkningsstrukturen og -tætheden vil påvirke 
mobilitetsmønstrets formål, regelmæssighed og 
timing. Også aldersstrukturen vil påvirke hvorfor, 
hvornår og hvordan folk ønsker at komme fra punkt 
A til punkt B. For yngre mennesker er formålet ofte 
at komme på arbejde. Når de bliver ældre, stiger 
efterspørgslen efter social- og sundhedstjenester. 
Efterspørgslen efter mobilitet vil derfor være an-
derledes med hensyn til ruter og tidspunkter. Jo 
færre mennesker, der bor i en region, jo vanskeligere 
bliver det at opretholde et regelmæssigt og hyppigt 
offentligt transportsystem. I landdistrikter med 
mange ældre kommer færre mennesker på arbejde 
i løbet af dagen, og derfor er den samlede efter-
spørgsel efter transport lavere2. 

For at få indsigt i nogle af de vigtigste karakteri-
stika med hensyn til befolkningsstrukturen i MAM-
BA-regionerne i Østersøområdet, se analyserne 
(regionale profiler, kort) på MAMBA-projektets 
hjemmeside: www.mambaproject.eu/products.

Faktorer relateret til sociale grupper
Hvordan kan dynamikken i sociale grupper frem-
me eller hindre innovative mobilitetsløsninger?
Når man ser på de enkelte faktorer, er det be-
mærkelsesværdigt, at innovative mobilitetsløsnin-
ger kan være en udfordring for folks individuelle 
karakteristika under hensyntagen til alder, køn, 
holdning, uddannelsesstatus, livsstil og socioøko-
nomisk status. Det er nyttigt at huske på dette for 
at vurdere, hvilken indflydelse disse faktorer kan 
have på rejseadfærden og på accepten og udbre-

http://www.mambaproject.eu/products. 
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delsen af nye mobilitetsløsninger1. Et godt eksem-
pel er ikke-kommerciel samkørsel i Bielsko-Biała. I 
den første gennemførelsesfase blev der valgt stu-
derende som målgruppe. De syntes at være den 
nemmeste gruppe at nå, fordi deres jævnaldrende 
gruppe havde visse typiske træk, såsom få bilejere 
og kendskab til digitale løsninger (s. 29). 

Politisk atmosfære
Hvordan er den lokale politiske atmosfære? Er 
politikerne åbne over for nye idéer? 
Det politiske og administrative miljø kan også have 
indflydelse på den mulige gennemførelse af en in-
novativ mobilitetsløsning. Hvis forskellige myndig-
hedsniveauer og forskellige politikområder (f.eks. 
sundhed og transport) arbejder godt sammen, 
er dette en positiv forudsætning. Hvis de ikke gør 
det, kan den nye mobilitetsløsning være et godt 
udgangspunkt for at forbedre samspillet mellem 
forskellige afdelinger. Sådan var det for eksempel 
tilfældet i Trelleborg, hvor MAMBA var med til at 
skabe en platform for diskussion af mobilitet (s. 
38), der skulle samle forskellige myndigheder og 
politikområder med henblik på at finde innovative 
mobilitetsløsninger til landdistrikterne. 

Den lokale økonomis struktur 
Hvordan kan du gøre brug af den lokale økonomis 
struktur? 
Den lokale økonomis struktur kan bidrage til gen-
nemførelsen af innovative mobilitetsløsninger på 
forskellige måder. Landdistrikterne har en tendens 
til at have sæsonmæssige arbejdsgange, da sekto-
rer som landbrug, skovbrug og byggeri stadig ud-
gør en stor del af den samlede økonomi. En anden 
vigtig indtægtskilde i landdistrikterne kan være 
turisme. Efterspørgslen efter mobilitet vil derfor 
være større og struktureret afhængig af årstider. 
I lavsæsonen kan der f.eks. være tilgængelige de 
ressourcer, der er overflødige på denne tid af året 
2. Overvej ressourcer, der ikke er i brug i øjeblikket, 
men som kan være nyttige i forbindelse med op-
rettelsen af en ny mobilitetsløsning for lokalbe-
folkningen. 

Mobilitetsinfrastruktur
Hvilke mobilitetstjenester kan du bygge videre på? 
Det er vigtigt at analysere, hvordan folk er mobile i 
øjeblikket. Selv om de pågældende områder er land-
distrikter, vil der sandsynligvis være forskellige former 

for offentlig transport. Lokal transport kan være me-
get bilafhængig, der kan være folk, der slet ikke er vant 
til offentlig transport. En innovativ mobilitetsløsning i 
Trelleborg søgte at ændre dette ved at tilbyde fritids-
busservice til ældre mennesker i weekenden, hvor man 
forsøgte at gøre dem fortrolige med offentlig trans-
port generelt (s.38). Allerede eksisterende offentlig 
transport kan også være et udgangspunkt for yder-
ligere, innovative mobilitetsløsninger. 

Afstandsmønstre 
Er der en slags center, eller bor folk langt væk fra 
hinanden? 
Bosættelsesstruktur kan være afgørende for visse 
former for innovativ mobilitetsløsning. Dette hæn-
ger tæt sammen med den specifikke befolknings-
tæthed. Hvis et stort antal mennesker er samlet 
omkring et enkelt punkt, er det lettere at finansie-
re en mobilitetsløsning på det sted end for spred-
te bosættelser over et stort område og større af-
stande2. Et (slags) center kan bruges til at samle 
tjenester, og det kan også fungere som et møde-
sted. Et godt eksempel er det samarbejdsrum, der 
er oprettet i Trelleborg (s. 38). 

Geografiske forhold
Hvad er de typiske landskabs- og vejrforhold i din 
region?
Typiske vejrforhold i en region kan påvirke valget af 
et egnet transportmiddel. Kraftigt sæsonbestemt 
snefald eller meget regn på bestemte tidspunkter af 
året kan gøre visse transportformer mindre attrakti-
ve. Topografiske forhold, såsom bakker eller vejenes 
kvalitet, kan også forenkle eller forhindre indførelsen 
af nye mobilitetsløsninger. Disse omstændigheder 
bør tages i betragtning under planlægningen, især 
når man tænker på, hvilke køretøjstyper der skal kø-
bes – især hvis der er behov for nye køretøjer.

3.3. Vær opmærksom på loven!
Når der etableres en ny mobilitetstjeneste, er det 
vigtigt at kende til eksisterende love vedrørende 
transport, forsikring og finansiering. Nogle love ved-
rørende innovative, kollaborative mobilitetsløsninger 
gælder for mobilitet i hele Europa, andre er nationa-
le. En komparativ analyse foretaget af Instituttet 
for Klimabeskyttelse, Energi og Mobilitet (IKEM) og 
juridiske eksperter fra de lande, der deltager i MAM-
BA, viser, at udsigterne til at etablere innovative mo-
bilitetsløsninger på et solidt retsgrundlag er gode.3
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Loven om passagertransport 
Lovgivningen om passagertransport varierer fra land 
til land. Den sikrer den offentlige sikkerhed og orden 
i alle spørgsmål vedrørende offentlig transport. I de 
fleste europæiske lande kræver lovgivningen om per-
sonbefordring, at operatørerne skal indhente godken-
delse fra den kompetente myndighed, før de tilbyder 
at transportere passagerer på offentlige veje, især 
når tjenesten er kommerciel.  Husk på disse krav.

Lovkrav til førere af motorkøretøjer
Enhver, der kører andre mennesker rundt, som en 
betalt chauffør eller som frivillig, skal have visse 
licenser. Licenstypen er vigtig, da det regulerer kø-
retøjets vægt og længde samt antallet af personer, 
det kan transportere. I de fleste lande skal chauf-
førerne i de regioner, hvor MAMBA-løsningerne 
blev implementeret, have kategori D-kørekort til 
minibusser. Med et kørekort i kategori B kan op til 
ni personer (inklusive føreren) dog transporteres i 
køretøjer, der vejer mindre end 3,5 tons. I de fle-
ste europæiske lande skal myndighederne godken-
de chaufførernes faglige kvalifikationer, før de er 
berettiget til yderligere passagertransportlicens. 
Reglerne er anderledes i Finland, hvor chauffører 
behøver kun at bestå en yderligere sundhedstest 
for at være kvalificeret til kommerciel personbe-
fordring, mens sådanne chauffører i Sverige skal 
være over 21 år. 

Finansielle love
Løsninger kan være både privat og offentligt fi-
nansieret. Sidstnævnte reguleres af lovgivningen 
om offentlige finanser, som er forskellig i de en-
kelte lande. I den forbindelse er det en stor fordel, 
hvis den foreslåede løsning kan betragtes som of-
fentlig transport, da det gør det lettere at få ad-
gang til offentlige finansieringsmuligheder. I nogle 
lovgivningsmæssige rammer skelnes der mellem 
offentlig transport med faste ruter og lejligheds-
vis transport. Nogle lande vil normalt vælge de 
transportmuligheder, der er berettiget til offent-
lig finansiering i enhver udbudsprocedure. Andre 
kan yde godtgørelse for tab til transportudbydere, 
fordi offentlig transport betragtes som en social 
forpligtelse. Typen af brugergruppe betyder også 
noget. Den offentlige transport kan f.eks. være til-
skudsberettiget eller gratis for handicappede eller 
for skoleelever. I de fleste tilfælde vil regeringen 
kompensere udbyderne for disse omkostninger. I 

de fleste lande er offentlige transportvirksomhe-
der berettiget til skattefradrag.3

Forsikringslove 
Løsninger skal have forsikringsdækning. Loven er 
forskellig i hvert land i Østersøområdet i denne 
henseende. I de fleste lande (som Finland, Letland, 
Polen og Sverige) er det ejeren af køretøjet, der er 
ansvarlig for alle nødvendige forsikringer. I Tysk-
land er det imidlertid ejeren af køretøjet, der skal 
tegne en ansvarsforsikring. Kollisionsforsikring 
anbefales af hensyn til øget passagerbeskyttelse. 
Indehaverne er de personer, der anvender køretø-
jet for egen regning. De er ikke nødvendigvis ejere 
af køretøjet. Hvis der skal transporteres varer, kan 
yderligere forsikring til dette meget vel være en 
god idé.3

Lovgivning vedrørende udbud 
Udbudslovgivningen anvendes i hele Europa, men 
hver stat har stadig sin egen særprægede lovgiv-
ning, der går længere end EU-lovgivningen. Hoved-
formålet med udbudslovgivningen er at garantere 
sikre, effektive passagertransporttjenester af høj 
kvalitet gennem reguleret konkurrence. Hvorvidt 
innovative mobilitetsløsninger er genstand for en 
udbudsprocedure, der tilrettelægges af de respek-
tive myndigheder, afhænger også af deres retlige 
status som udbyder af offentlige transporttjene-
ster (se ovenfor). Her tegner vores analyse et blan-
det billede. Mens for eksempel transport-on-de-
mand-løsninger opfylder kriterierne for offentlig 
transport, så gør bildeling det ikke.3

Databeskyttelsesloven 
Al databeskyttelseslovgivning drejer sig om den 
europæiske generelle forordning om databeskyt-
telse (GDPR). Forordningen fastsætter, at be-
handling af personoplysninger er lovlig, hvis den 
registrerede har givet sit samtykke til behandlin-
gen, eller hvis det er nødvendigt for udførelsen af 
en opgave, der udføres i offentlighedens interes-
se. Andre centrale principper i GDPR er formåls-
begrænsning og dataminimering. Databeskyt-
telsesloven spiller en vigtig rolle i processen med 
at etablere innovative mobilitetsløsninger. Det er 
vigtigt at skræddersy booking- eller registrerings-
systemer på en måde, der sikrer, at alle brugere 
aktivt giver samtykke til enhver behandling af de-
res data.3
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4. Bliv inspireret af disse innova-
tive mobilitetsløsninger!

Inden for MAMBA-projektet blev der implemen-
teret forskellige innovative mobilitetsløsninger i 
ni forskellige landdistrikter i Østersøområdet. De 
søgte alle at forbedre både den generelle mobilitet 
og adgangen til tjenester. Dette kapitel fortæller 
disse historier en efter en i forskellige underkapit-
ler. Hver af dem afspejler de forskellige stilistiske 
træk karakteristisk for de forskellige hovedforfat-
tere, der altid har spillet (eller fortsætte med at 
spille) en central rolle i de faktiske aktiviteter. Det-
te giver hver beskrivelse en bevidst grad af "jord-
forbindelse", fordi de involverede forfattere virke-
lig ved, hvad de taler om.

Hvert underkapitel er struktureret efter føl-
gende mønster: Den første del besvarer altid i en 
nøddeskal spørgsmålet: "Hvad handler den inno-
vative mobilitetsløsning om?". Den introducerer 
de vigtigste interessenter, de vigtigste brugere, og 
det samlede resultat. Dette efterfølges af at be-
svare spørgsmålet: "Hvad var udgangspunktet?" I 
dette afsnit forklares de vigtigste afgørende om-
stændigheder, såsom de mobilitetsproblemer og 
behov, der behandles, interne ressourcer og den 
givne situation, herunder demografiske, kulturel-
le, økonomiske, infrastrukturelle og geografiske 
faktorer. Derefter præsenteres de forskellige in-
volverede aktiviteter med det formål at forklare: 
"Hvordan foregik den faktiske gennemførelse, og 
hvad er de første resultater?". Hvert underkapitel 
indeholder også et afsnit om "Hvad kan andre re-
gioner lære?" for at give indsigt, der kan overføres, 
ud fra de indhøstede erfaringer, men også for at 
identificere sandsynlige risici eller hindringer. Hver 
casebeskrivelse indeholder desuden et kig på de 
næste planlagte trin samt relaterede billeder og 
nogle gange udtalelser fra brugere, chauffører 
eller koordinatorer. Onlineressource www.mam-
baproject.eu/rural-mobility-solutions yderligere 
oplysninger om nogle af disse MAMBA-løsninger. 

4.1. Digitalt mobilitetscenter i Nor-
dkarelen, Finland 
Hovedforfatter: Pasi Lamminluoto, projektleder 
ved regionalrådet i Nordkarelen.

Hvad handler din innovative mobilitetsløs-
ning om? 
Regionalrådet i Nordkarelen ønskede en teknisk 
løsning til at samle forskellige former for offentlig 
transport i én brugervenlig digital regional trans-
portplatform – et såkaldt "mobilitetscenter", som 
kombinerer alle relevante transport- og mobili-
tetsdata. Det har resulteret i en portal for offentlig 
transport kaldet POJO, som blev lanceret i februar 
2020. Den er tilgængelig både på https://pojo.po-
hjois-karjala.fi/ og som en smartphone-app. 

Portalen viser køreplaner og ruter for regionale 
busser, langdistancebusser, tog og transport-on-de-
mand-tjenester. Den indeholder også oplysninger 
om lufthavnsbustransport, taxikørsel og samkør-
selsgrupper. De vigtigste brugere af POJO er be-
folkningen i regionen, kommunen og turister.

Hvad var udgangspunktet?
De vigtigste interessenter i Mobilitetscentret er 
regionalrådet i Nordkarelen. En forudsætning for 
at udvikle ideen var et bredbåndsnet af god kvali-
tet til de digitale tjenester. Som i alle MAMBA-re-
gioner kæmper landdistrikterne i Nordkarelen mod 
tendensen til reduktion af offentlige og private 
tjenester på stedet (f.eks. sundhedspleje, kultur og 
indkøb) og har derfor et øget behov for transport. 
Reduktionen af statsstøtten til offentlige busru-
ter i fjerntliggende områder i Finland viste sig at 
være en yderligere motivation til at finde nye, in-
novative mobilitetsløsninger til sådanne områder. 

Nordkarelen kan karakteriseres som en tyndt 
befolket region med en befolkning med en alder 
over gennemsnittet. Det var vigtigt at designe 
platformens brugergrænseflade på en måde, der 

http://www.mambaproject.eu/rural-mobility-solutions
http://www.mambaproject.eu/rural-mobility-solutions
https://pojo.pohjois-karjala.fi/
https://pojo.pohjois-karjala.fi/
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tog hensyn til de særlige behov hos forskellige al-
dersgrupper. Lige fra begyndelsen blev de tilsigte-
de brugere spurgt om deres behov, hvilket førte til 
den erkendelse, at en lang række mennesker ikke 
er i stand til eller har erfaring med brugen af digi-
tale tjenester. Som følge heraf var der behov for 
skræddersyet uddannelse og læring, hvilket forsin-
kede udrulningsprocessen. 

Lange afstande er typiske for Nordkarelen, og 
borgerne er vant til at pendle til fods, på cykel el-
ler i private biler. Selv om den offentlige transport 
opererer på et grundlæggende niveau omkring det 
regionale centrum, byen Joensuu og de nærliggen-
de kommuner, er antallet af ruter faldet i dette 
centrale netværk i de seneste år. Det har vist sig 
at være en udfordring at holde servicestandar-
derne på en omkostningseffektiv måde. Desuden 
var kilderne til mobilitet og transportinformation 
fragmenteret, fordi flere operatører var involveret 
i leveringen af offentlig transport. Disse forskelli-

ge operatører bruger deres egne platforme til at 
dele relevante oplysninger. Kunderne havde derfor 
svært ved at finde de rette kanaler til de oplysnin-
ger, de havde brug for. Dette har været et problem 
i lang tid, og mange mennesker har udtrykt ønske 
om, at det blev løst. 

Heldigvis godkendte regionsrådet i den nord-
lige Karelen et effektivt forslag til at rette op på 
denne situation – nemlig et brugervenligt mobi-
litetscenter. Dette gav et pålideligt grundlag for 
langsigtet drift og gav planlægningssikkerhed for 
alle berørte parter.

Hvordan var den faktiske gennemførelse, 
og hvad er de første resultater?
Som et første skridt blev der gennemført en spør-
geskema blandt de mennesker, der bor i fjerntlig-
gende områder, der spurgte om deres behov med 
hensyn til transport og mobilitet. På grundlag af 
resultaterne af denne undersøgelse og den gene-

North Karelia. Kort: Nordregio.
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Skærmbillede fra POJO-webstedet 
(https://pojo.pohjois-karjala.fi/routes)

relle diskussion om de rejste spørgsmål blev der 
lanceret en digital platform for regional transport 
for en gruppe af centrale interessenter. Works-
hops om den digitale platform blev brugt til at ind-
samle relevante oplysninger om mulige løsninger, 
udfordringer og praktiske tips til det endelige mo-
bilitetscenter. Til evalueringsformål fik bestemte 
grupper en demo-version af platformen til test-
ning og feedback med henblik på at forbedre den 
endelige version. 

Da regionalrådet i Nordkarelen har et meget 
bredt regionalt netværk af aktører i forskellige 
sektorer, har mobilitetscentret været omtalt i 
det månedlige nyhedsbrev, på sociale medier og 
på møder. Alle kommuner vil markedsføre denne 
service til deres lokalsamfund via deres egne ka-
naler. Der blev annonceret i regionale aviser og an-
dre medier om lanceringen af projektet. En særlig 
vigtig kanal for fremtiden vil være den regionale 

MAMBA-mobilitetscentre

Sideløbende med pilotprojekterne for inno-
vative mobilitetsløsninger i landdistrikterne 
har partnerne i MAMBA oprettet såkaldte 
mobilitetscentre. Målet med centrene er 
at lette mobilitet og tilgængelighed via en 
kombination af mål, f.eks. indsamling og in-
tegration af information om forskellige for-
mer for mobilitet, fremme offentlig og delt 
transportform eller involvere interessenter 
i en meningsfuld proces for at forbedre ek-
sisterende (eller udvikle nye) tilbud om mo-
bilitet og tilgængelighed. Dette har skabt 
en referenceramme, der giver vejledning til 
partnere i udviklingen af mobilitetscentre. 
Vi skelner mellem tre generelle modeller for 
mobilitetscenter. Disse er (1) den traditio-
nelle model, som er en fysisk facilitet med 
et personale, der skal håndtere kundernes 

anmodninger; (2) det avancerede mobili-
tetscenter, der udelukkende tilbyder digitale 
tjenester af forskellige områder, og 3) det lo-
kale mobilitetscenter, som kombinerer fysisk 
infrastruktur med automatiserede digitale 
løsninger, dvs. det udgør et multimodalt mo-
bilitetsknudepunkt. Her kommer kreativite-
ten hos partnere i spil. Dette medførte unikke 
forsøg på at etablere virkelig "utraditionelle" 
mobilitetscentre. Med tanke på netværket og 
den integrerende karakter er det en kompleks 
bestræbelse at oprette et mobilitetscenter. 
Det kræver inddragelse af en lang række ak-
tører og interessenter. Yderligere oplysninger 
finder du i Study on the Mobility Centre Mo-
dels and the partners’ Operational Concepts 
på MAMBA's websted.

En	flot	service,	der	kombine-
rer forskellige former for of-
fentlig transport i regionen. 

Bruger	af	POJO	mobility	services 

https://pojo.pohjois-karjala.fi/routes
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social- og sundhedsorganisations (Siun Sote) ny-
hedsbrev, som leveres til alle husstande i regionen 
to gange om året. Uddannelsessektoren (Universi-
tetet i Det Østlige Finland, Karelens Universitet for 
Anvendt Videnskab og Erhvervsuddannelsesudby-
deren i Riveria) var også involveret i markedsfø-
ringsindsatsen for at nå ud til studerende og yngre 
mennesker.

I forsøgsfasen testede en gruppe på omkring 
120 personer den digitale platform. Samlet set var 
feedbacken positiv over for appens struktur og 
brugergrænseflade. Der blev taget hensyn til en 
vis konstruktiv kritik, som blev indarbejdet gennem 
mindre forbedringer og tilføjelser til en revideret 
udgave.

Hvad kan andre regioner lære?
Finland har en central national database for of-
fentlig transport, som vedligeholdes af de nationa-
le myndigheder. Under MAMBA-aktiviteterne blev 
det imidlertid klart, at denne database var meget 
ufuldstændig med hensyn til regionale data. 

På trods af, at digitaliseringen generelt er mas-
siv i Finland, er der desuden stadig et bemærkel-
sesværdigt antal mennesker, der er ude af stand 
til eller uerfarne med at bruge digitale tjenester. 
Det kræver en indsats for at opbygge tillid til dette 
gennem passende uddannelses- og erhvervsud-
dannelsesaktiviteter.

En vigtig succesfaktor for denne form for 
platform, både på kort og lang sigt, er konstant 
forbedring og teknisk vedligeholdelse. Der skal til-
rettelægges tilsvarende strukturer og ansvarsom-
råder i begyndelsen af den tekniske udviklingspro-
ces for at sikre, at den kan leveres.

Udvikling af en digital platform er ikke uover-
kommeligt dyrt på grund af tilgængeligheden af 
et stort antal dygtige programmører. Den virkelige 
udfordring består i at inddrage alle relevante inte-
ressenter i langsigtede operationer. Det skal påvi-
ses, at alle vil nyde godt af tjenesten på længere 
sigt. 

Hvad er de næste skridt, og hvordan vil 
projektet fortsætte?
De næste konkrete skridt for projektet vil være en 
salgsfremmende kampagne for POJO-platform 
og app. Den tekniske forbedring og ajourføring af 
tjenesten vil også fortsat være i gang på lang sigt.

Overordnet set sikres langsigtet bæredygtig-
hed af forskellige interessenter, der deler ansva-
ret for de forskellige elementer i platformen. Især 
regionalrådet i Nordkarelen spiller fortsat særlig 
vigtig rolle for koordineringen af disse aktiviteter 
i fremtiden.

4.2. Transport-on-demand-ser-
vice i Vidzeme-planlægningsre-
gion, Letland
Hovedforfatter: Līga Puriņa-Purīte, projektleder

Hvad handler den innovative mobilitetsløs-
ning om?
Transport-on-demand (ToD) er en unik mobilitets-
løsning i landdistrikterne. Det er et alternativ til 
offentlig transport for at øge mobiliteten i fjernt-
liggende landdistrikter, hvor den offentlige trans-
port er dårlig eller ikke-eksisterende. ToD betyder, 
at en lille bus eller en typisk personbil kan bestilles 
telefonisk. Et koordinationscenter for mobilitet 
samler derefter efterspørgslen efter ture til en 
bestemt rute efter en bestemt tidsplan, så flere 
rejsende kan transporteres på én tur. ToD-køretø-
jer tilpasser derfor deres ruter til efterspørgsel i 
stedet for at holde sig til en fast rute eller tidsplan, 
og afhenter og afleverer passagerer efter passa-
gerernes behov, selv ved deres hoveddøre. Passa-
gerer kan også bestille returture, en service som 
brugerne vurderer særligt højt.

En god funktion er, at du rent 
faktisk kan følge din bus på 
kortet i realtid.

Bruger	af	POJO	mobility	services 

I øjeblikket er der ingen nem 
måde for folk i Mazsalaca at 
komme til arbejde på med 

offentlig transport. Denne service 
kunne også være en måde at løse 
dette problem på."
Ritvars	Sirmais,	administrerende	direktør	i	Mazsala-
ca amtskommune
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Der skulle udvikles software til at organisere 
denne tjeneste. Tjenesten er blevet implemente-
ret anderledes og testet i Mazsalaca Amtet og 
Alūksne. I Mazsalaca er tjenesten tilgængelig alle 
arbejdsdage fra kl. 4.00 til 23.00, hvis der reser-
veres på forhånd. Om lørdagen er det muligt at 
booke en tur til det lokale marked, hvilket var en 
særlig anmodning fra lokalbefolkningen på grund 
af deres mangeårige bånd til området. I Alūksne 
kører ToD i en række områder. Hver af dem er til-
gængelig på en bestemt (arbejds)dag med forbin-
delse til det regionale centrum, byen Alūksne. Ture 
til kulturelle arrangementer i weekenden skal helst 
bestilles en uge i forvejen.

Hvad var udgangspunktet?
Befolkningen i regionen er faldende på grund af 
en aldrende demografi og kraftig migration til de 
større byer i regionen. Ældre mennesker har haft 

en tendens til at blive på landet, mens yngre men-
nesker ofte er flyttet til de større byer af økono-
miske, uddannelsesmæssige eller arbejdsrelatere-
de årsager. Lav befolkningstæthed har gjort det 
endnu sværere at finansiere offentlig transport i 
landdistrikterne. Begrænset mobilitet har også 
haft en betydelig negativ indvirkning på lokalbe-
folkningens livskvalitet og på deres evne til at del-
tage fuldt ud i det sociale liv, samt at få adgang til 
vigtige sociale tjenester og samfundstjenester, så-
som butikker, apoteker, posthuse, biblioteker osv.

På nogle ruter har offentlig transport været 
sjælden eller ikke-eksisterende. Folk bor på gårde, 

Vidzeme-planlægningsregionen, Letland. Kort: Nordregio.

Jeg synes, det er meget 
godt, især i betragtning af 
hvor mange ældre mennesk-

er bor her.
Passager i Mazsalaca Amt
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ofte med store afstande til det næste busstoppe-
sted, alt for langt at gå, især for ældre mennesker 
eller personer med dårligt helbred. Vejenes kvalitet 
bliver ringere eller endda farlig, især i løbet af efter-
året, vinteren og det tidlige forår, hvilket undertiden 
tvinger bilisterne til at tage betydelige omveje. 

Tilbage i 2014 lærte Vidzeme-regionen som led 
i et andet EU-projekt kaldet "Move on Green" om 
ToD-tjenesten i Østrig, da den østrigske løsning blev 
præsenteret som et eksempel på god praksis for en 
af projektpartnerne. "Move on Green" blev medfi-
nansieret af EFRU og INTERREG IVC-programmet 
og fokuserede også på mobilitetsløsninger i perife-
re områder. Den involverede videnoverførsel inspi-
rerede Vidzeme-regionen til at følge en lignende til-
gang. Disse idéer modnes til stadig mere konkrete 
planer om en særlig form for mobilitetsløsning, som 
MAMBA-projektet og Vidzeme planlægningsregion 
gjorde det muligt at gennemføre sideløbende med 
oprettelsen af et mobilitetscenter. Hvordan var den faktiske gennemførelse, 

og hvad er de første resultater?
De første aktiviteter bestod i at identificere mål-
gruppens behov samt kommuners og tjenestele-
verandørers interesser, begrænsninger og mulig-
heder. Dette skete via interviews, undersøgelser 
og en række fokusgruppemøder i potentielle pilot-
områder, alt sammen før MAMBA-projektet kunne 
starte.

Efterhånden som ideerne til specifikke mobili-
tetsløsninger modnedes, blev konceptet (hvordan 
det kunne fungere, hvordan man booker en tur osv.) 
forklaret på flere møder med henblik på at indhen-
te feedback og yderligere forslag til forbedringer. 
Dette øgede i høj grad interessen og bevidstheden 
blandt lokalbefolkningen og tilskyndede dem til at 
afprøve de nye tjenester.

Til sidst blev den faktiske Transport-on-De-
mand-service tilbudt på forsøgsbasis mellem ok-
tober 2019 og september 2020 i Alūksne og Ma-

Mobilitetscenter i Vidzeme,  
Letland: 

Der blev åbnet et fysisk kontor i denne 
region, hvor en serviceoperatør gav op-
lysninger om alle former for mobilitets-
muligheder. Mobilitetscentret forvaltede 
også en lang række tjenester i forbindelse 
med Transport-on-Demand-systemet, 
herunder et forsendelsessystem, dvs. 
videresendelse af oplysninger om rej-
seanmodninger til tjenesteudbyderen. 
Rygraden i mobilitetscentret var en tele-
fonhotline, fordi denne form for kommu-
nikation viste sig at være det foretrukne 
valg for de adspurgte i regionen. Den 
kunne også udvides til at omfatte frem-
tidige digitale krav. Ud over bookings- og 
reservationstjenester har mobilitets-
centrets hovedformål været at skabe 
gennemsigtighed inden for det regionale 
transportsystem for brugerne og især at 
fremme transport-on-demand-tjenester, 
som er den eneste af sin art i regionen og 
landet.

Logo af Vidzemes mobilitetscenter.

Med denne service ønsker vi 
at tilbyde [folk] mulighed for 
at rejse, når de har brug for, 

uden at skulle planlægge baseret 
på en buskøreplan (hvis en offent-
lig transport overhovedet findes, 
og hvis bussen kører regelmæssigt 
i disse områder)."
Projektleder,	Līga	Puriņa-Purīte
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zsalaca. I denne periode kunne en lille bus eller 
personbil bestilles over telefonen 24 timer før tu-
ren af enhver registreret bruger. Hvis turanmod-
ninger oversteg det maksimale antal mulige ture, 

blev passagererne rangeret efter årsagen til deres 
rejse med første prioritet til dem, der skulle eksem-
pelvis til en læge.

Oplysninger om mobilitetscentret og Trans-
port-on-Demand (ToD)-tjenesten blev udbredt for 
at sikre, at alle i pilotområderne kendte til tjene-
sten. Det skete i tæt samarbejde med kommunens 
kommunikationsmedarbejdere, der skrev artikler 
i lokale aviser, der blev delt ud til alle husstande i 
kommunen. Informationen blev også udbredt på 
lokalt, regionalt og nationalt plan (gennem avi-
ser, radio og tv). Desuden blev der vist plakater 
og registreringsformularer på offentlige steder 
for at henlede opmærksomheden på den nye tje-
neste. Udtalelser fra kendte lokale personer også 
har hjulpet meget med promoveringen, såvel som 
mund-til-mund kommunikation blandt venner og 
kollegaer.

Nogle af de allerførste lokale brugere af tjenesten i Alūksne Amtet. Kilde: Evita Aploka, Aluksnes Kommune.

Personligt invitationspostkort til alle ToD-brugere. Teg-
net af en 12 år gammel pige.
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Da tjenesten blev lanceret, var der en enorm 
interesse og medierne interesserede sig i antallet 
af brugere. De politiske beslutningstagere på re-
gional og national plan blev informeret om løsnin-
gen og de blev gjort opmærksom på, at den var en 
af fremtidens alternative mobilitetsløsninger for 
fjerntliggende landdistrikter samt en måde at bru-
ge offentlige midler klogt og effektivt på.

ToD-tjenesten startede i oktober 2019. Mellem 
den 21. oktober 2019 og den 30. april 2020 benyt-
tede 92 enkeltpassagerer og 493 ekstra passage- rer tjenesten i Aluksne (i alt 169 ture). Hovedmå-

let med at turene var shopping, gå til posthuset, 
besøge læge og forskellige sociale tjenester. I 
Mazsalaca i samme periode blev der til 605 ture, 
der betjente 160 enkeltpassagerer og 1.154 ekstra 
passagerer. Deres vigtigste destinationer var bu-
tikker, læger eller posthuset – men også arbejds-
pladser. Omkring 85 % af alle brugere var kvinder, 
og den gennemsnitlige alder var 60. Efter forslag 

Fru Rasma fra Mazsalaca bliver mødt af Vidzeme planlægningsregion. Kilde: Anete Gluha, Mazsalaca Kommune.

Højt efterspurgte destinati-
oner er hospitalet, apoteket, 
posthuset, butikken og hjem 

igen.
Føreren i Mazsalaca

... Det bliver mere og mere 
trist at være på landet. Kun 
ældre mennesker er tilbage 

her, og ikke alle har privat trans-
port. Denne [tjeneste] er naturlig-
vis en nødvendighed.
Passager i Aluksne Amt
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fra lokalbefolkningen tildelte kommunen ud over 
ToD-tjenesten i Mazsalaca en socialmedarbejder, 
der skulle besøge folk på anmodning. Han/hun 
skulle hjælpe dem med at få tøj på, gøre sig klar til 
en tur ved hjælp af ToD-tjenesten, bruge tid på at 
shoppe og bære deres tasker på vejen hjem.

Hvad kan andre regioner lære?
Lanceringen af Transport-on-Demand-tjenesten 
blev forsinket på grund af komplicerede juridiske 
problemer. Det skyldes, at den lettiske lovgivning 
ikke er fleksibel nok til at kategorisere ToD som en 
form for offentlig transport. Det krævede ekstra 
tid og kræfter at udvikle et passende format til 
indkøb af ToD-tjenester. Læren her er, at det er til-
rådeligt at afsætte rigelig tid til at forhandle for-
hindringer af denne art i udviklingsprocessen.

Tiden kan altid bruges til at rådføre sig mere 
indgående med en målgruppe, til at lancere andre 
tjenester på forhånd (f.eks. en hotline med oplys-
ninger om eksisterende mobilitetsmuligheder), til 
at begynde at forklare og markedsføre de kom-
mende tjenester osv. Dette er også en generel lek-
tie, der er lært i Vidzeme-regionen. Sørg for, at du 
virkelig forstår behovene hos målgruppen i detal-
jer, og design tjenesterne omkring disse behov og 

præferencer ved at arbejde hånd i hånd med slut-
brugerne. Dette vil øge tilliden og tilskynde folk til 
at prøve ting, som de ikke kender, og dette er især 
vigtigt for folk i en vis alder. Det er også vigtigt at 
afsætte tilstrækkelig tid, kreativitet og ressourcer 
til en god markedsføringskampagne. Kampagnen 
bør ikke kun handle om promovering, men også 
forklaring, selv om det kræver tålmodighed.

Mund-til-mund-metoden vil øge antallet af 
passagerer og få folk til at tro på værdien af tje-
nesten.

4.3. Mobilitetsløsninger i Bielsko, 
Polen 
Vigtigste forfattere: Maciej Bereda, Aleksandra 
Chrystowska-O'Shea, Anna Plichta-Kotas og Syl-
wia Hudziec.

Den offentlige transport i landdistrikterne er frag-
menteret og leveres ofte af kommercielle opera-
tører, som prioriterer de mest rentable ruter, som 
ikke kræver offentlig finansiering. På grund af 
manglende konkurrence er billetter dyre og ser-
viceniveauet er lavt. Til dels på grund af proble-
mer som denne plejer unge mennesker at forlade 
landdistrikterne og flytte til byerne. Ældre men-
nesker er imidlertid langt mindre mobile og forbli-
ver typisk i landdistrikterne, ofte i små landsbyer. 
Offentlig transport i disse områder bliver derfor 
endnu mindre attraktiv med færre tjenester og 
stigende billetpriser. I mange tilfælde har uren-
table linjer måttet nedlægges fuldstændigt. Alle 
disse faktorer resulterer i et fald i befolkningen. 
Dette har en negativ indvirkning på de lokale myn-
digheders finanser, og kommunerne har svært ved 
at organisere og finansiere transport.

I et forsøg på at løse disse problemer blev 
der oprettet et mobilitetscenter og en trans-
port-on-demand-tjeneste (ToD) i Bielsko-om-
rådet i Polen. Lokale folk kan nu også bruge en 
non-profit-samkørselsordning. Disse løsninger 
blev finansieret af Den Europæiske Union (85 %) 
og fra Bielsko-distriktets budget (15 %). Desværre 
forventes der ikke supplerende midler fra det na-
tionale budget på grund af projektets innovative 
karakter.

Vi samler data, som vil være 
meget nyttige til at overveje, 

hvordan mobiliteten skal organise-
res. Dette vil danne grundlag for 
de synspunkter, vi i sidste ende vil 
fremsætte for Vejtransportstyrel-
sen eller andre officielle organer.
Ingus Berkulis, administrerende direktør i Aluksne Kom-
mune

Min datter er handicappet 
og bor på landet. Jeg forsy-
ner hende regelmæssigt med 

dagligvarer. Normalt er jeg nødt 
til at finde nogle transportmidler. 
Nogle gange ringer jeg endda til en 
taxa og betaler mange penge for 
det. Det er langt mere bekvemt.
Passager i Aluksne Amt
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4.3.1. Transport-on-Demand-service i 
Bielsko, Polen
Hvad handler den innovative mobilitetsløs-
ning om?
Det polske distrikt Bielsko oprettede en trans-
port-on-demand-tjeneste og et supplerende 
mobilitetscenter for beboere i fjerntliggende 
landdistrikter. De vigtigste tilsigtede brugere er 
handicappede og ældre, som nu har lettere ved at 
få adgang til sociale, kulturelle, sundheds- og ud-
dannelsesinstitutioner i Bielsko-Biała. 

Hvad var udgangspunktet?
I Bielsko-distriktet (og andre steder) er mange 
beboere, især ældre, vant til traditionelle former 
for offentlig transport med tilsvarende elemen-
ter såsom faste busstoppesteder og en fast og 
trykt køreplan. Selv om disse præferencer synes 
at være meget forståelige, kan disse vaner være 

en hindring for indførelsen af innovative og flek-
sible mobilitetsløsninger såsom Transport-on-De-
mand (ToD) – se kapitel 4.2 for en kort forklaring 
af Transport-on-Demand. Faktisk føler en betyde-
lig del af ældre i landdistrikterne sig utrygge ved 
at bestille en transporttjeneste over telefonen el-
ler online. Desuden har de muligvis ikke pålidelige 
internetforbindelser, og måske har de ikke – eller 
er ikke bekendt med – smartphones, eller de kan 
være bange for høje gebyrer. En forståelse af disse 
potentielle barrierer gjorde det klart, at innovative 
former for transporttjenester ikke blot skal funge-
re godt i teknisk forstand, men også i psykologisk 
og følelsesmæssig forstand. 

Hvordan var den faktiske gennemførelse, 
og hvad er de første resultater?
Repræsentanter for lokale myndigheder fra di-
striktet har ført indgående samtaler med beboer-

The Bielsko District, Poland. Kort: Nordregio.
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ne i regionen for at finde frem til den mest hen-
sigtsmæssige løsning for dem. I den forbindelse 
arbejdede Bielsko-distriktet også sammen med en 
ekstern ekspert i offentlig transport, som deltog 
i en række møder og hjalp med tilrettelæggelsen 
og gennemførelsen af alle de opgaver, der var in-
volveret i alle faser af projektgennemførelsen. 
Han bidrog også væsentligt til formuleringen af de 
nødvendige udbudsdokumenter osv.

Til sidst blev der oprettet et mobilitetscenter – 
en "one-stop-shop", hvor lokalbefolkningen kunne 
få oplysninger om alle former for mobilitetsmu-
ligheder: offentlig transport, taxaer, cykeldeling, 
samkørsel, biludlejning osv. I praksis blev der op-
rettet en brugervenlig onlineplatform. Mellem 
december 2019 og marts 2020 kunne beboerne 
i Bielsko-området også få adgang til en Trans-
port-on-Demand-service. De kunne anmode om 
en særlig rejse med en lille bus inden for en indivi-
duelt angivet periode. Hvor det var muligt, samle-
de personalet i mobilitetscentret passagerer med 
lignende afhentningssteder, destinationer og tids-
præferencer for at øge belægningsgraden og tje-
nestens samlede omkostningseffektivitet. 

Oplysninger om mobilitetscentret og ToD-tje-
nesten blev delt bredt på sociale medier via for-
skellige websteder og af lokale og regionale medi-
er samt et nationalt tv-nyhedsprogram. Det blev 

også fremmet gennem foldere og plakater, som 
blev distribueret på offentlige steder såsom sko-
ler, sundhedsfaciliteter og kirker. Desuden afholdt 
Bielsko-distriktet flere møder med en række socia-
le grupper (f.eks. husmoderforeninger) i Wilkowice 
Kommune. Formålet var at forklare ToD-tjenesten 
og skabe tillid blandt de potentielle brugere.

I projektets levetid var alle tjenester gratis og 
finansierede fuldt ud af MAMBA. Der blev arran-
geret i alt 148 ToD-ture mellem september og de-
cember 2019, som betjente næsten 180 personer. 
Antallet af brugere er steget støt, og folk håber, 
at tjenesten vil fortsætte, når MAMBA-projektet 
slutter. 

Hvad kan andre regioner lære?
ToD er naturligvis en innovativ form for transport-
service, og manglende klarhed om den kategori, 
som innovationer tilhører i forhold til den nuvæ-
rende lovgivning om offentlig transport, kan skabe 
vanskeligheder. En vigtig lektie, der er lært i Biel-
sko-sagen, er derfor behovet for at forberede sig 
godt på juridiske udfordringer for at sikre en smi-
dig idriftsættelse af nye tjenester. 

En anden interessant indsigt er opdelingen 
mellem ToD-tjenester bestilt over telefonen og via 
en online platform. Erfaringer (f.eks. fra ToD-tje-
nester i Krakow og Szczecin) tyder på, at telefonen 
er det foretrukne kommunikationsmiddel, men i 
Bielsko blev de fleste rejser bestilt via mobilitets-
centrets websted. 

Det, der kunne være af interesse for lignende 
initiativer (i det mindste i Polen) er de oplysninger, 
der er anført i medierne og fra distriktsrepræ-
sentanterne med ansvar for gennemførelsen af 
MAMBA-projektet, at der gøres forsøg på at in-
kludere muligheden for at medfinansiere moderne 
mobilitetsformer såsom ToD (i løbende finansiel-
le perspektiver og for årene 2021-2027) gennem 
operationelle programmer på regionalt plan i pro-
vinsen Vestpommern.

Hvad er de næste skridt, og hvordan vil 
projektet fortsætte?
Efterhånden som MAMBA-projektet nærmer sig 
sin afslutning, vil virkningerne af mobilitetscen-
tret og ToD-tjenesten blive evalueret med hensyn 
til målrettethed, tilstrækkelighed og effektivitet. 
Resultaterne vil blive forelagt distriktsmyndighe-
derne og Wilkowice Kommune. Hvis evalueringen 

Mobilitetscentret i Bielsko, 
Poland 

MC i Bielsko er en onlineplatform, der 
tilbyder en integreret database om 
mobilitetsløsninger i regionen. Beboere 
får hurtig og nem adgang til oplysninger 
såsom tilgængeligheden af taxaselska-
ber, biludlejning, cykeldeling, og bildeling. 
Løsningen består med andre ord i at 
skabe et centralt sted for koordinering 
og fremme af ikke-individualiseret trafik 
ved at kombinere og forene interesserne 
på markederne for privat og offentlig 
transport. Dens funktioner omfatter også 
afgivelse af ordrer til regionens nye Trans-
port-on-Demand-service.
https://www.cmpb.pl/.

https://www.cmpb.pl/
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er positiv, har lederen af Wilkowice Kommune alle-
rede meldt ud, at ToD-tjenesten vil blive videreført 
fra kommunens budget. Mobilitetscentret i Bielsko 
vil sandsynligvis også fortsætte driften inden for 
distriktshovedkontorets strukturer i Bielsko-Biała. 
Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet planer 
for at dele erfaringerne med andre distriktskom-
muner og ideelt set også at implementere lignende 
løsninger der. Det afhænger naturligvis af, at de 
respektive lokale myndigheder godkender projek-
tet.

4.3.2. Ikke-kommerciel samkørsel i Biel-
sko-Biała, Polen
Hvad handler den innovative mobilitetsløs-
ning om?
Det regionale udviklingsagentur i Bielsko-Biała 
har udviklet en smartphone-app, der skal lette 
selvorganiseret og ikke-kommerciel samkørsel i 
Bielsko-Biała. Den vigtigste målgruppe for denne 
service er pendlende studerende. 

Hvad var udgangspunktet?
Det var klart, at flere mennesker har til hensigt at 
rejse, eller rent faktisk vil rejse, på lignende tids-
punkter fra lignende udgangspunkter til lignende 
destinationer til en bred vifte af formål - såsom 
uddannelse, shopping, lægebesøg og rekreation. 
Desuden indså initiativtagerne til den nye tjeneste 
også det sociale formål med fælles rejser i sig selv, 
det vil sige som en fornøjelig social aktivitet. Kom-
binationen af disse overvejelser førte til udviklin-
gen af en samkørselsordning, som hjælper med at 
tjene flere formål på én gang.

Hvordan skete den faktiske gennemførelse, 
og hvad er de første resultater?
Samkørsel-løsningen samler et stort antal inte-
ressegrupper. Vigtigst af alt er, at det regionale 
agentur i Bielsko-Biała (ARRSA) er den vigtigste 
gennemførelsesorganisation, men studenterfor-
eningen på det lokale universitet, en it-hobbygrup-
pe og en række sociale grupper, herunder forskelli-
ge klubber og foreninger, er også involveret. Denne 

Skærmbillede af mobilitetscentret i Bielsko www.cmpb.pl. Kilde: Sylwia Hudziec.
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brede og varierede base af (potentielle) brugere 
spillede en positiv rolle i udviklingsfasen, da disse 
mennesker meldte sig frivilligt som testbrugere. 

Projektet modtog ingen ekstern finansiering 
og er ikke beregnet til at generere en fortjeneste. 
Dets bæredygtighed vil afhænge af den sociale 
accept af mennesker, der bruger det, og for hvem 
en fælles tur er en "vennetjeneste". I denne hen-
seende kan Bielsko samkørsel-platformen med 
sine uformelle forbindelser mellem medlemmer af 
små samfund endda betragtes som en "god kon-
kurrent" til kommercielle udbydere som Uber eller 
BlaBlaCar. Det er allerede klart, at appen stadig 
vil være tilgængelig til download, når MAMBA-pro-
jektet slutter.

Der er afholdt udviklingsomkostninger i forbin-
delse med udbud af professionel knowhow af eks-
perter efter de juridiske bestemmelser for trans-
port og til udvikling af it-applikationer. Interne 
ressourcer og personale forskede imidlertid i det 
lokale transportmarked i dets sociale, økonomiske 
og demografiske sammenhæng. 

Hvad kan andre regioner lære?
Appen til samkørsel løser med held huller i et kon-
ventionelt offentligt transportnetværk. Sådanne 
huller findes med hensyn til driftstimer og geogra-
fisk dækning – det vil sige områder, der betjenes 
meget sjældent eller slet ikke af offentlig trans-
port. 

Hvad synes tilrådeligt fra de nye erfaringer er 
anerkendelse af at »rejse sammen« som en legi-
tim social aktivitet, ikke kun for "alvorlige" formål, 
men også for sjov og fritid, og som ren social inter-
aktion. Dette kan og bør være en del af det salgs-
fremmende budskab, især til yngre mennesker.

Hvad er de næste skridt, og hvordan vil 
projektet fortsætte?
I øjeblikket bruges samkørsel-appen primært af 
studerende, men den vil blive markedsført til an-
dre grupper som store familier, der bor tæt på 
hinanden (især i landsbyer), sammenslutninger af 
seniorer og handicappede, og til grupper af foræl-
dre,	hvis	børn	går	i	almindelige	skoler.	ARRSA	har	
indvilget i at tage sig af den langsigtede vedlige-
holdelse af applikationen.

4.4. Landdistrikternes bildelings- 
og mobilitetscenter Cuxhaven, 
Tyskland
Hovedforfatter: Jasmin Weissbrot, projektkoordi-
nator 

Hvad handler den innovative mobilitetsløs-
ning om?
MAMBA-løsningen, der er udviklet i Cuxhaven, er 
en kombineret forenings- eller samarbejdsbaseret 
bildelingsordning og frivillig pendulkørsel, der har 
til formål at forbedre rejser til og fra landdistrikter 
med faldende befolkningstæthed. Gamle og unge 
mennesker bruger denne service til at nå destina-
tioner i nærliggende landsbyer. Et betydeligt antal 
ture i pilotfasen var til arrangementer, men i frem-
tiden vil det blive brugt til "almindelige" formål i 
folks hverdag.

Ud over denne særlige løsning er et mobilitets-
center under udvikling, som er begyndt at samle, 
og give oplysninger om, alle former for mobilitets-
tjenester i Cuxhaven Amt. Det bliver en moderne, 
integreret tjeneste, et centralt agentur med et en-
kelt telefonnummer, en fælles koordinationsplat-

Mobilitetscenter i Cuxhaven, 
Germany

I Cuxhaven, Tyskland, har kommunen 
åbnet et mobilitetscenter og gradvist ud-
rullet et ambitiøst koncept, der forbinder 
de mange konventionelle og nye mobili-
tetsløsninger. Centret tilbyder information 
og service om alle almindelige offentlige 
transportmidler samt transport-on-de-
mand- og fælles mobilitetsløsninger 
såsom deletjenesten i landdistrikterne i 
Neuenwalde. Der er blevet stillet en enkelt 
hotline til rådighed, der kombinerer de 
spredte transport-on-demand-tjenester 
i amtet, og der er planlagt yderligere ud-
vikling og integration i en digital løsning. I 
øjeblikket kan ture planlægges fra start til 
slut, herunder booking, betaling og telefo-
nisk bestilling af biletter.
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form for al slags mobilitet. Der vil også være et en-
kelt, kompetent kontaktpunkt, der beskæftiger sig 
med information, bestilling og fakturering.

Hvad var udgangspunktet?
Cuxhaven, nær den tyske nordsøkyst, er et land-
distrikt med de typiske problemer, som sådanne 
regioner står over for. Efterhånden som de yngre 
flytter til byerne af forskellige årsager, er befolk-
ningstallet faldende, og især ældre mennesker 
efterlades i et tyndt befolket område med dårlig 
offentlig transport. Ældre mennesker har også en 
tendens til at være bange for ny teknologi og er 
ofte usikre på at bruge internettet og smartpho-
nes. Derfor skal digitale løsninger indføres forsig-
tigt i denne aldersgruppe og i et passende tempo 
og med passende former for støtte og vejledning. 
En anden afgørende faktor for denne region er de 

sæsonbetingede udsving i potentielle brugere af 
offentlig transport, som er stærkt påvirket af tu-
rismen.

Konventionel offentlig transport er dyr og 
urentabel på grund af den sparsomme befolkning. 
De store driftsudgifter forhindrer kommunen i 
at tilbyde mere traditionelle former for offentlig 
transport. Der er derfor behov for nye, individuelle 
og fleksible tjenester for at opfylde behovene i en 
land- og i stigende grad aldrende befolkning.

Nogle få landsbyer har adgang til jernbanenet-
tet via lokale stationer, men de fleste har kun en 
skolebus, og mange små landsbyer har ingen of-
fentlige transportforbindelser overhovedet. Det-
te gør hele regionen meget afhængig af biler, og 
mange husstande ejer mindst én. 

County of Cuxhaven, Gernany. Kort: Nordregio.
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Hvordan var den faktiske gennemførelse, 
og hvad er de første resultater? 
Hovedvisionen for både mobilitetscentret og dele-
bilstjenesten var at forbedre alle tre dimensioner 
af bæredygtighed i regionen. Formålet med det 
sociale aspekt var at fremme personlig interaktion 
mellem mennesker. Den tilsigtede økologiske ef-
fekt var at reducere CO2-udledningen, og økono-
misk var tanken at give overkommelige transport-
muligheder så omkostningseffektivt som muligt.

Løsningen kom fra en arbejdsgruppe med fle-
re interessenter – landsbybilen "mobine", et bilde-
lingskoncept med et elektrisk køretøj. Medlemmer 
af arbejdsgruppen bestod af personer, der bor i 
landsbyen, lokale politikere eller andre interesse-
rede i innovativ mobilitet. Arbejdsgruppen ledes 
af lederen af amtets afdeling for offentlig trans-
port, som har stor erfaring med offentlige trans-
portprojekter. Månedlige møder gav mulighed 

for at drøfte emner, sætte fokus på problemer 
og udfordringer og udvikle nye ideer. Med hensyn 
til menneskelige ressourcer var det vigtigste ak-
tiv den lokale mobilitetsforening (Verkehrsverein 
Neuenwalde), som modtog professionel vejledning 
fra en ekspert i udvikling af lokal offentlig trans-
port fra amtsrådet. Finansieringen af disse akti-
viteter kom fra MAMBA-projektet og blev brugt til 
at tilvejebringe infrastruktur og afholde offentlige 
arrangementer.

Delebilen, der kaldes "mobine", kan lejes af re-
gistrerede brugere til deres egne ture. Den bruges 
også af en frivillig chauffør, som kører folk i alle 
aldre, der ikke er i stand til at køre selv. Koncep-
tet blev oprindeligt lanceret den 24. august 2019. 
Siden da har flere tilbudt sig selv som frivillige 
chauffører. Siden sommeren 2019 har den fælles 
bil i gennemsnit været brugt ni gange om måne-
den, hvor den betjener 25 passagerer og dækker 

Landsbybilen, kaldet "mobine". Kilde: Landkreis Cuxhaven, 2019.
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412 km. Selv om dette er en opmuntrende start, er 
der tydeligvis stadig ledig kapacitet. Mere reklame 
er nødvendig, helst af den opsigtsvækkende slags, 
for at gøre brug af mobine mere populær. Den nu-
værende COVID-19 pandemi gør de næste skridt 
temmelig uforudsigelige. MAMBA-holdet i Cuxha-
ven er dog fast besluttet på at fortsætte.

I Tyskland begrænser lovgivningen om passa-
gertransport mulighederne for innovative mobi-
litetsprojekter, især med hensyn til forsikrings-
dækning. Af denne grund er byen Geestland (det 
administrative centrum af landsbyen) den juridiske 
ejer af køretøjet, men "Verkehrsverein Neuenwal-
de", den frivillige forening, tager sig af drift og 
vedligeholdelse af bilen. Der blev indgået en særlig 
lejekontrakt.

Idéen om en form for mobilitetscenter var 
blevet nævnt i et tidligere integreret mobilitets-
koncept og i den lokale transportplan. Det havde 
imidlertid ikke været muligt at gennemføre idéen 
på det tidspunkt. MAMBA-projektet bragte en ny 
dynamik i spil sammen med en fokuseret forun-
dersøgelse, som bidrog til at vurdere den praktiske 
gennemførlighed af et mobilitetscenter. Planen fik 
i stigende grad interesse og engagement blandt 
forskellige interessenter og lokale politikere. I skri-
vende stund (juni 2020) har mobilitetscentret for 
Cuxhaven form af et telefoncenter, hvor folk kan få 
oplysninger om alle offentlige transportsystemer 
og alternative offentlige transportmidler i områ-
det. Alle kan også bestille en Transport-on-De-
mand taxa (på tysk "Anrufsammeltaxi") over tele-

Bagsiden af landsbybilen med logoer af relaterede projekter og sponsorer. Kilde: Landkreis Cuxhaven, 2019.
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fonen. Dette er en betydelig forbedring i forhold til 
situation før MAMBA, hvor hver kommune havde 
sit eget nummer for bookinger som denne. Det 
nye telefonnummer til mobilitetscentret erstatter 
seks ud af de tidligere 11 numre, og det er planen, 
at det skal erstatte alle 11 i den nærmeste fremtid. 

Hvad kan andre regioner lære?
Denne løsning var i høj grad afhængig af inddra-
gelsen og samarbejdet mellem lokalbefolkningen. 
Et af mål var at reducere CO2-emissionerne, et 
andet at tilskynde folk til at kombinere forskellige 
transportformer og reducere brugen af biler eller 
endog ejerskab af personbiler. Projektet bragte 
også mennesker sammen. Landsbybilen skal gøre 
hverdagen lettere for forskellige befolkningsgrup-
per i området.

En varm anbefaling til andre ville være at ind-
drage motiverede personer på stedet samt spe-
cialiseret støttepersonale, der kan kontrollere 
overholdelsen af lovgivningen og bistå med for-
skellige administrative spørgsmål (f.eks. brugs-
kontrakter, leasingkontrakter, forsikring osv.). Per-
soner med teknisk knowhow er også vigtige for at 
skabe grundlaget for en infrastruktur.

Den største risiko er relateret til behovet for 
at tiltrække nok brugere. En "kritisk masse" er 
nødvendig for at gøre bildelingsordninger i land-
distrikter økonomisk levedygtige. Det potentielle 
problem kan modvirkes gennem intensiv kommu-
nikation og et meget brugervenligt bookingsystem 
for adgang til bilen. Bildeling i landdistrikterne har 
også brug for et godt finansieringskoncept, fordi 
det ikke er nok bare at købe en bil – der skal sikres 
yderligere midler til yderligere indkøb (opladnings-
infrastruktur, driftsplatform osv.). Omkostninger-
ne og indsatsen for flyers som reklame og en god 
del af personlig kommunikation er også betydelige 
men umagen værd.

Erfaringerne fra mobilitetscentret viser, at det 
er virkelig vigtigt at arbejde tæt sammen med de 
rette interessenter. Det drives af Cuxhaven Amt. 
De vigtigste interessenter er transportforeninger, 
trafikselskaber, taxaselskaber og kommunerne i 
amtet. De er alle meget interesserede i og enga-
gerede i mobilitetscenterkonceptet, fordi det vil 
forbedre adgangen til mobilitet for alle.

Hvad er de næste skridt, og hvordan vil 
projektet fortsætte?
Planen er at fremme elbilen i landsbyer meget 
mere bredt for at mobilisere flere mennesker til at 
bruge denne unikke service. Grupper, foreninger, 
vennekredse og kirkesamfund vil blive behand-
let med skræddersyet information om mulighe-
den for at dele biler. Folk bør have mulighed for 
at teste reservationssystemet og bruge delebilen 
til testkørsler eller udflugter til arrangementer. I 
modsætning til den antagelse, at sociale medier 
er vigtige for reklamekampagner i dag, så synes 
trykt materiale at være mere velegnet i dette til-
fælde og for den specifikke befolkning i området. 
Fordelen ved konventionelle flyers er, at de kan di-
stribueres til hver husstand i hver landsby, og kan 
også ses gentagne gange og til enhver tid af alle. 
Det er ligeledes klart, at det ikke kun er "delings-
konceptet", der skal forklares. Også (og især) den 
elektriske komponent i landsbyens bil (opladning, 
rækkevidde osv.) kræver en hel del information, der 
skal deles med målgruppen.

Der er også behov for en yderligere indsats 
for at finjustere det finansielle koncept. Det er 
hensigten at rejse yderligere midler, når MAM-
BA-projektet er afsluttet. Der søges også nye fri-
villige chauffører, og der er behov for mere under-
visningsmateriale for at forenkle brugen af bilen 
yderligere. Det ville også være rart at udvikle en 
app for at gøre booking og brugeroplevelse let-
tere. Det grundlæggende koncept som sådan har 
imidlertid vist sig at være ganske vellykket, så der 
er ikke planer om større ændringer inden for en 
overskuelig fremtid. 

Det næste planlægningsskridt for mobilitets-
centret er at erstatte de sidste seks af de oprin-
delige 11 telefonnumre med det nye. Andre planer 
omfatter udvikling af en booking-app og en central 
faktureringsservice til at gøre brugen af offentlig 
transport og Transport-on-Demand service så let 
som muligt. Telefonnummeret leveres af et eks-
ternt servicefirma. Det hurtige tempo, hvormed 
ny teknologi udvikles, betyder, at udbyderen skal 
bevæge sig med tiden og opdatere sine tjenester 
regelmæssigt.
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4.5. Transport-on-Demand sys-
tem "ALFA" og interaktivt kort i 
Plön, Tyskland
Hovedforfatter: Beatrice Siemons, projektleder, 
Plön Amtsadministration 

Hvad handler den innovative mobilitetsløs-
ning om?
I Plön, et landområde i Nordtyskland, blev der in-
troduceret to innovative mobilitetsløsninger som 
en del af MAMBA-projektet. Den ene er et Trans-
port-on-Demand (ToD) system kaldet "ALFA", 
som står for "Anruf-Linien-Fahrten" (opkaldstu-
re). Dette navn repræsenterer løsningens hoved-
idé. Folk kan tage ture i delte taxier, der kører på 
faste ruter og på en fast tidsplan, men kun hvis de 
bestilles telefonisk mindst en time i forvejen. For-
delen for udbudssiden er, at køretøjet kun sendes 
af sted, hvis der er en faktisk anmodning. Det vil 

med andre ord aldrig køre tomt. ALFA erstatter 
en konventionel bus, når efterspørgslen er lav, pri-
mært om aftenen og i weekenden. Tjenesten bru-
ges af forskellige målgrupper: ældre mennesker, 
studerende og endda turister, der tilbringer deres 
ferie nær Østersøen, som ligger kun 10 km væk. 
Disse ToD-ture tilbyder bedre forbindelser fra små 
landsbyer til den nærliggende by (Lütjenburg), og 
derfra til byen Kiel, delstatshovedstaden i Sles-
vig-Holsten. Det amtsejede busselskab VKP orga-
niserede og implementerede tjenesten. 

Den anden mobilitetsløsning er et såkaldt 
mobilitetscenter. I princippet er dette et interak-
tivt kort over transportnettet i amtet, som kan 
ses på enhver computer, smartphone eller tablet.  
Se https://ploen-mobil.de/. Hovedformålet er at 
indsamle og give nem adgang til pålidelige oplys-
ninger om mobilitetstjenester og gøre intermodal 
mobilitet praktisk. Behovet for en sådan service 

County of Plön, Gernany. Kort: Nordregio.

https://ploen-mobil.de/
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skyldes, at der er mange forskellige mobilitetsmu-
ligheder i Plön Amt, hvilket kan være forvirrende 
for nogle mennesker. Der findes også forskellige 
transportformer (bus, taxa, tog osv.), og disse er 
organiseret på forskellige niveauer (amt, region, 
nationalt) med forskellige køreplaner, forskellige 
websteder osv. Kernen i dette offentlige transport-
system er busservice, der drives af det amtsejede 
busselskab (Verkehrsbetriebe Kreis Plön, VKP) og 
en vigtig regional jernbaneforbindelse (Hamburg - 
Lübeck - Kiel) i Slesvig-Holsten. Der findes også en 
lang række andre mobilitetstjenester, som er ved 
at blive udviklet af forskellige aktører, f.eks. deling 
af biler eller cykler eller engagerede frivillige, der 
opsætter "liftbænke" eller leverer transporttjene-
ster.

Mobilitetscentret har derfor til formål at for-
binde disse forskellige transportmuligheder ved 
at gøre dem synlige på et centralt informations-
center. Den tilsigtede virkning er at tiltrække flere 
passagerer til amtets busselskab og at integrere 
andre eksisterende og kommende mobilitetstjene-
ster i dette system. Ambitionen om at gøre mobili-
tetscentret så bekvemt som muligt for beboere og 
turister afspejles i, at det omfatter seværdigheder.

Hvad var udgangspunktet?
Plön Amt dækker næsten 1.100 km2 og har en be-
folkning på omkring 128.000, hvilket svarer til en 
forholdsvis lav befolkningstæthed på omkring 120 
mennesker pr km2. Det har et malerisk landskab, er 
lidt kuperet, har omkring 80 søer, og støder op til 
Østersøens kyst, som alle gør det ganske attrak-
tivt for turister.

Ideen var at skabe flere forbindelser for bebo-
erne mellem de små landsbyer og den næste større 
by (Lütjenburg) ved at forbedre det eksisterende 
offentlige transportsystem, som primært fokuse-
rer på skoletransport.

Dette gjorde det lokale busselskab til en oplagt 
og vigtig interessent med alle de færdigheder og 
personale til at forvalte et sådant projekt. Hvis 
man blot tilføjede flere busser og/eller flere ruter, 
ville det ikke have været økonomisk levedygtigt og 
ville derfor ikke have fået godkendelse og finansie-
ring fra amtet. Den udtrykkelige politiske vilje til 
at forbedre den offentlige transport i amtet førte 
først og fremmest til idriftsættelsen af "Analyse 
af potentialet for efterspørgselsorienteret trans-
port i Plön-distriktet". De politiske beslutninger 
om gennemførelsen af ALFA-projektet var base-
ret på det. Analysen blev derefter udviklet og ledet 
af en projektgruppe bestående af amtsrådet, poli-
tikere og transportvirksomheder. 

Hvordan var den faktiske gennemførelse, 
og hvad er de første resultater?
ALFA blev lanceret den 1. marts 2018 og blev hur-
tigt taget i brug, blandt andet fordi lokalbefolk-
ningen kender og har tillid til busselskabet. Hertil 
kommer, og det er meget vigtigt, at systemet er 
meget enkelt at bruge. Passagerer, der ønsker at 
bruge denne service, skal blot anmode om en tur 
mindst en time før afgang ved at foretage et hur-
tigt telefonopkald. Derefter går de til det arran-
gerede busstoppested lige før den planlagte af-
gangstid og hentes der med taxa. De betaler dog 
kun prisen for en almindelig busbillet. Der kan te-
oretisk anmodes om i alt 22.545 rejser om året på 
denne måde. Efter at have kørt løsningen i mere 
end to år, viser brugstal, at der faktisk bestilles 
omkring 2.500 sådanne køreture (eller ca. 11 %) om 
året. Om måneden nyder mellem 400 og 450 per-
soner godt af denne service, hvilket betyder, at der 

Mobilitetscentret i Plön, 
Tyskland 

Mobilitetscentret i Plön, Tyskland er en 
digital løsning med det primære mål at 
indsamle, strukturere og give let tilgæn-
gelige og pålidelige oplysninger om mo-
bilitetstilbud. Målet er at gøre turplan-
lægning enkel og tilgængelig. 
Ud over de traditionelle offentlige 
transportruter vil det løbende integrere 
det stadigt voksende marked for nye, 
innovative mobilitetstjenester i regionen. 
På langt sigt vil systemet blive integreret 
med turistkontorer som en del af et digi-
talt-fysisk netværk for mobilitetscenter.
https://ploen-mobil.de/

https://ploen-mobil.de/
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i gennemsnit betjenes to personer pr. tur. Dette er 
betydeligt mere end det tyske gennemsnit på 1,5 
pr. tur og angiver den tilsvarende høje brugsrate 
for ALFA.

Hvad kan andre regioner lære?
Flere faktorer bidrog til en vellykket gennemførel-
se af dette projekt. Det kommunalt ejede trans-
portselskab gjorde det forholdsvis nemt at indføre 
et simpelt system ved at forbedre de eksisterende 
ruter. Juridisk set betragtes ALFA som offentlig 
transport, hvilket gør det meget lettere at opnå 
overholdelse af forskellige lovkrav, ansvarsreg-
ler, forsikring og finansiering. Det viste sig også, 
at de intensive drøftelser med interessenterne i 
de meget tidlige faser og i hele forberedelses- og 
gennemførelsesfasen resulterede i en klar gen-
sidig forståelse og engagement. At der stort set 
ikke har været problemer med udvikling og drift af 
ALFA, skyldes sandsynligvis en meget systema-
tisk inddragelse af alle relevante interessenter. En 
anden meget vigtig faktor har været den politiske 
vilje til at finansiere og gennemføre et sådant pro-
jekt.

Hvad er de næste skridt, og hvordan vil 
projektet fortsætte?
Initiatorerne, initiativtagerne og finansieringskil-
derne i ALFA anser projektet at være vellykket og 
bæredygtigt. Amtsrådet har derfor besluttet at fi-
nansiere lignende ALFA-projekter i andre regioner. 
Et projekt startede den 11. november 2019 omkring 
amtshovedstaden Plön, og der er planer om yderli-
gere to afledte pilotprojekter i andre regioner.

Amtskommunen Plön yder 100.000 euro til 
hver pilotregion fra sit almindelige årlige budget 
som en del af den såkaldte "Daseinsvorsorge" 
– den obligatoriske levering af offentlige mini-
mumstjenester. Kommunens afdelinger og de in-
volverede politikere mener, at den lokale offentlige 
transport er en målestok for livskvaliteten i land-
distrikterne, så man blev enig om, at nye pilotpro-
jekter i forskellige regioner i amtskommunen bliver 
finansieret og vil begynde snart.

Den oprindelige ALFA-løsning er i realiteten 
blevet konverteret (gennem amtsrådets beslut-
ning) til en almindelig offentlig transport. Det vil 
blive finansieret af Plön Amt. For folk i regionen 
betyder det, at de fortsat kan stole på taxature, 
der udfylder hullerne i serviceydelserne på tids-
punkter, hvor buskørsel er sjælden.

Skærmbillede af Plön mobilitetscenter. Kilde: https://ploen-mobil.de/. 

https://ploen-mobil.de/
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4.6. Kreative mobilitets- og 
tilgængelighedsløsninger i Trelle-
borg, Sverige
Hovedforfatter: Christoffer Pettersson-Hernestig, 
projektleder. 

Trelleborg Kommune ligger på den sydligste spids 
af det svenske fastland og har 35 kilometer sand-
strand i syd, bøgeskove mod nord, men også no-
get meget frugtbar jord. Kommunen er kun 37 km 
bred, men den har landdistrikterne med tilsvaren-
de udfordringer og forhindringer. Lokalbefolknin-
gen har typiske mobilitetsbehov og -mønstre, hvil-
ket omfatter en stor afhængighed af privatejede 
biler. Når meget bilafhængige mennesker bliver 
ældre, har de ingen erfaring med og tillid til bru-
gen af offentlig transport. Nogle gange er de ikke 
engang sikker på, hvordan man køber en busbillet 
eller ved, at alle lokale mennesker i Trelleborg over 
67 år kan bruge offentlig transport gratis i kom-

munen. Inden for MAMBA-projektet brugte Trelle-
borg tre forskellige tilgange til at håndtere disse 
udfordringer.

4.6.1. Platform til diskussion om mobilitet
Hvad handler den innovative mobilitetsløs-
ning om?
I Trelleborg er det lykkedes MAMBA at skabe et fo-
rum, hvor forskellige byrådsafdelinger diskuterer 
mobilitetsudfordringer og planlægger passende 
løsninger. Det lyder måske ikke særlig spektaku-
lært, men det er faktisk overraskende sjældent, at 
medarbejdere fra forskellige afdelinger (med deres 
respektive specialiserede færdigheder) mødes på 
denne måde. Som følge heraf er der meget få mu-
ligheder for at samle ideer, opdage synergier og ud-
vikle nye ideer og løsninger. MAMBA-projektet gav 
mulighed for at løse dette institutionelle problem 
og førte til en række meget håndgribelige løsninger 
som beskrevet nedenfor.

Start på ALFA-projektet – med repræsentanter for det offentlige transportselskab, et taxaselskab, amtsadministratio-
nen og en lokal borgmester. Kilde: Orly Röhlk.
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Hvad var udgangspunktet?
Størrelsen og hyppigheden af offentlig transport i 
Trelleborg er relativt god. Ikke desto mindre er det 
klart, at der foretages for mange individuelle bil-
rejser, at folk – især ældre – føler sig utilstrækkeligt 
mobile, at antallet af passagerer i mange busser 
ligger langt under deres kapacitet osv. Der har 
derfor været en voksende erkendelse af, at de for-
skellige punkter i systemet ikke er godt forbundet, 
og at mobilitet og tilgængelighed kan forbedres 
gennem et bedre samarbejde mellem de forskel-
lige afdelinger.
 
Hvordan var den faktiske gennemførelse, 
og hvad er de første resultater?
For at forbinde forskellige afdelinger i Trelleborg 
Kommune med hinanden blev der oprettet et in-
ternt netværk med repræsentanter fra forskellige 
afdelinger. Formålet med dette netværk er at lære 

om mobilitetsbehov, få adgang til andre afdelin-
gers kompetencer og ideer, og komme med kom-
mentarer og feedback mellem dem. Administrati-
ons- og planlægningsafdelingerne var involveret i 
oprettelsen af platformen for diskussioner af mo-
bilitet. Blandt de mest aktive deltagere var med-
lemmer af kommunalbestyrelsen, planlægnings-
afdelingen og infrastrukturafdelingen. 

Hvad kan andre regioner lære?
En vigtig lektie er, at innovation ikke altid behøver 
at dreje sig om ny teknologi eller nye produkter. I 
Trelleborg indså projektlederen, at det kunne være 
innovativt og produktivt "bare" begynde at tale 
og samarbejde på tværs af afdelinger – især i den 
offentlige sektor. Med andre ord kan det være lige 
så effektivt og innovativt at bryde organisatori-
ske processer og strukturer som indførelsen af ny 
infrastruktur, teknologi, produkter eller tjenester. 

Trelleborg Kommune, Sverige. Kort: Nordregio.
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Faktisk opstod der en række praktiske løsninger 
netop gennem denne diskussionsplatform. Noget 
så simpelt som en busforbindelse for ældre men-
nesker kan være starten på noget, der kan udvides 
og spredes ud senere. De samarbejdende afde-
linger fandt også tilgange til at bruge eksisteren-
de infrastruktur på nye måder og dermed undgå 
omkostningerne ved dyr ny infrastruktur. Dermed 
kunne et hus, der var ledigt i timevis i løbet af da-
gen, bruges til andre formål i denne periode (se 
nedenfor). 

Hvad er de næste skridt, og hvordan vil 
projektet fortsætte?
Platformen for diskussion af mobilitet vil leve vi-
dere efter MAMBA-projektet med møder mindst 
to gange om året. Foranstaltninger og resultater 
fra forskellige aktiviteter, der omfatter mobilitet 
og transport, vil blive fremlagt og drøftet i dette 
format.

Billede af den interne netværksdiskussion om mobilitet. Fotograf: Christoffer Hernestig.

Det digitale mobilitetscenter i  
Trelleborg, Sverige

I Trelleborg, Sverige, blev der kombineret 
forskellige koncepter. Der er en informativ 
hjemmeside, en mobilitetsarbejdsgruppe 
for kommunen, der arbejder på tværs af 
afdelinger, og et fysisk samarbejdscenter 
for (manglende) mobilitet i landdistriktet. 
Det digitale mobilitetscenter giver oplys-
ninger om forskellige mobilitetsformer, 
herunder traditionel offentlig transport 
(f.eks. busruter) samt innovative (f.eks. 
samkørsel), som alle er organiseret om-
kring en rumlig repræsentation af regio-
nen. Samarbejdscentret tilbyder ikke blot 
et rum, hvor lokalbefolkningen kan undgå 
nødvendigheden af at pendle til byen, men 
også arrangerer fælles forlystelser og i 
fremtiden vil omfatte endnu flere tjenester, 
f.eks. deling af lastcykel.
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4.6.2. Samarbejdssted "Kontorskafé" og 
digitalt mobilitetscenter 
Hvad handler den innovative mobilitetsløs-
ning om?
Forskningen viste, at mange mennesker i regio-
nen kunne arbejde hjemmefra (selv før Coronavi-
rus pandemi), og at de faktisk ikke skal pendle til 
arbejde hver dag. Mange frygter dog den sociale 
isolation i det konventionelle "hjemmekontor". Et 
såkaldt samarbejdssted kunne således reducere 
antallet af bilture, skabe en følelse af fællesskab, 
og øge livskvaliteten i landsbyer, der ellers ville 
være helt tomme. 

Trelleborg Kommune har derfor etableret et 
sådant samarbejdssted sammen med en non-pro-
fit landsbyforening i en lille landsby Södra Åby, 
som huser omkring 180 mennesker. Grundtanken 

bag denne "Kontorskafé" (kontor-café) er, at folk 
ikke skal pendle til arbejde og køre til hver service, 
men at alt skal være tæt på der, hvor de bor. Sam-
arbejdssted er et fysisk mødested, hvor folk, der 
har mulighed for at arbejde hjemmefra, kan sid-
de, arbejde sammen og bruge infrastrukturen som 
kontor. Dette understreger betydningen af tilgæn-
gelighed (i modsætning til mobilitet), som er en 
iboende del af MAMBA-logikken.

Ud over dette fysiske rum er Trelleborg Kom-
mune i færd med at udvikle en digital platform 
som et interaktivt kort på hjemmesiden: https://
arcg.is/1H4aLi. Siden fungerer som en informati-
onskilde om tilgængeligheden af rejsetilbud i alle 
dele af kommunen. Den indeholder oplysninger om 
en række forskellige transportmuligheder. Når du 
klikker på et interessepunkt, vises et link med fle-
re oplysninger. Hjemmesiden har til formål at give 
oplysninger om måder at rejse til arbejde, ideelt 
set ikke alene i en privat bil. De digitale kort blev 
trykt og hænger på samarbejdsstedet for at give 
brugerne af stedet en forståelse af, hvilke trans-
portformer der er tilgængelige i Trelleborg Kom-
mune.

Hvad var udgangspunktet?
Et pendlingssystem, der involverer personbiler, 
forårsager forskellige transportrelaterede proble-
mer og er til ulempe for folk, der ikke kan eller ikke 
ønsker at køre bil. For at løse dette problem blev 
samarbejdsstedet og mobilitetsplatformen udvik-
let og gennemført som en del af MAMBA-projek-
tet.

Samlet set er offentlig transport i Trelleborg 
ganske acceptabel. Det blev derfor besluttet, at 
hvis der blot tilføjes flere tjenester, ville det ikke 
være den mest effektive vej frem. Ambitionen var 
i stedet at tænke "uden for boksen" over, hvordan 
en ny form for mobilitetspunkt – eller bedre, et til-
gængelighedscenter – kunne bidrage til at forbed-
re folks livskvalitet.

I den hektiske verden, vi lever 
i, har folk brug for et stille 
miljø

Slutbrugere samarbejder

Billede af kort fra det digitale mobilitetscenter, der 
hænger i samarbejdsstedet. Fotograf: Christoffer Her-
nestig.

Innovation bliver større, når 
folk arbejder sammen."
Slutbrugere samarbejder

https://arcg.is/1H4aLi
https://arcg.is/1H4aLi
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Hvordan var den faktiske gennemførelse, 
og hvad er de første resultater?
De interessenter, der var involveret i samarbejds-
stedet, var administrationsafdelingen i Trelleborg 
Kommune og landsbyforeningen Södra Åby. Dette 
samarbejde er en vigtig succesfaktor, fordi det gør 
det lettere at kommunikere med beboerne og vin-
de deres tillid. Landsbyforeningen ejer anlægget, 
mens Trelleborg Kommune indvilligede i at finan-
siere driftsomkostninger og en on-site support-
post, som gjorde det muligt at have samarbejds-
stedet åben en dag om ugen i MAMBA-testfasen.

Hvad kan andre regioner lære?
Det, der fungerede rigtig godt i Trelleborg og det, 
der kunne anbefales andre, er det intensive og til-
lidsbaserede samarbejde mellem forskellige for-
mænd, som førte til en række særligt gode ideer. 
Det var også muligt – og det fortjener at blive 
kopieret – at søge efter metoder til at anvende 
eksisterende ressourcer. Lokalerne til samarbejds-
stedet eksisterede allerede, og de bruges nu mere 
intensivt. En anden positiv lektie kom fra arbejdet 

med et nærliggende universitet, som gjorde det 
muligt at skabe forskellige visioner for, hvordan 
Trelleborg Kommune skulle udvikle sig. Dette hjalp 
med til opdagelsen af nye ideer og med at opnå 
et klarere billede af ønskelige fremtidige scenarier.

 
Hvad er de næste skridt, og hvordan vil 
projektet fortsætte?
Den aktuelle testkørsel evalueres sammen med 
brugere og alle interessenter. Resultaterne vil af-
gøre, om der skal tilføjes yderligere tjenester og 
forlænges åbningstider. Markedsføring og rekla-
me vil også være nødvendig for at øge kendskabet 
til tjenesten. 

Der er bestemt ingen mangel på idéer. Det er 
planen, at stedet skal blive et informationscenter 
for alle former for mobilitetsrelaterede tjenester 
og eventuelt et knudepunkt for delingscykler. En 
anden mulighed er at kombinere samarbejdsste-
det med et eksisterende medborgerhus. Ideelt set 
vil Södra Åby testcase udvikle sig til et eksempel 
på god praksis for andre landkommuner i og uden 
for Østersøområdet. 

4.6.3. Bustransport til ældre
Hvad handler den innovative mobilitetsløs-
ning om?
Trelleborg Kommune arrangerer busture for ældre 
i landdistrikterne som et selvstændigt arrange-
ment for at fremme socialt samspil mellem del-
tagerne. Som en sidegevinst hjælper disse korte 
udflugter også med at gøre ældre borgere mere 
trygge ved at bruge offentlig transport. Denne 
løsning er resultatet af et samarbejde mellem ad-
ministrationsafdelingen i Trelleborg Kommune, so-
cialafdelingen og et lokalt busselskab. 

Hvad var udgangspunktet?
Mange ældre bor på plejehjem eller alene i enfami-
liehuse, og de er ofte udsat for risiko for social iso-
lation. De eksisterende offentlige transporttjene-
ster i området er ikke dårlige, men det er åbenlyst, 
at brugen er begrænset på grund af andre psyko-
logiske hindringer, mangel på viden eller blot på re-
elle muligheder for at vove sig ud og møde andre 
mennesker. De organiserede udflugter har til for-
mål at løse disse problemer, bringe ældre menne-
sker sammen, og tage dem med til destinationer, 
der ellers ville være vanskelige at nå (f.eks. caféer i 
landdistrikter eller naturreservater).

Samarbejdsstedet i Trelleborg. Kilde: Christoffer Petters-
son-Hernestig.

Udvikling af landdistrikter 
er vigtig, men det er også 

vigtigt at bevare kulturen i landdi-
strikterne.
Slutbrugere samarbejderr



MAMBA 43

Weekenderne er langsomme 
og ensomme, når Träffpunk-

ten (socialt mødested for ældre) er 
lukket. Skolebussen gør weeken-
derne mere meningsfulde.
Brugere/passagerer

Det er så svært at komme 
til de steder, hvis man ikke 

har en bil og bor på landet. Derfor 
er skolebusprojektet så fanta-
stisk."
Brugere/passagerer

Sydsvensk landskab med bus til ældre mennesker. Copyright: Niclas Ivarsson.

Det føles godt at gøre noget 
for de ældre. De fortjener 

det, fordi de har gjort så meget 
for os. Alle er glade og flinke.
Buschauffør

Disse lørdagsture er så rare. 
Man møder så mange nye 

mennesker, og alle taler med hin-
anden.
Brugere/passagerer

Det er så rart at komme ud 
i et stykke tid.

Brugere/passagerer

Jeg fik nye venner i bussen.
Bugere/passagerer
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Hvordan var den faktiske gennemførelse, 
og hvad er de første resultater?
I foråret 2019 blev der brugt kommunalt ejede sko-
lebusser til udflugter, fordi de ikke er i brug om af-
tenen eller i weekenderne. Denne ordning blev be-
tragtet som særlig innovativ, fordi administrative 
enheder med ansvar for skolebusser, social omsorg 
og transport pludselig dannede en særlig arbejds-
gruppe og begyndte at arbejde sammen på tværs 
af flere afdelinger. På trods af nogle meget posi-
tive tilbagemeldinger om de første ture, opstod 
der en vis frustration, fordi det viste sig, at flere 
ældre mennesker ikke var i stand til at komme op 
ad trappen på en skolebus. Derudover påvirkede 
juridiske problemer tjenesten i december 2019, da 
det stod klart, at det ikke var tilladt at bruge skole-
busser til at levere transportydelser til ikke-elever.

Et lokalt busselskab blev bestilt til at drive bus-
turene fra begyndelsen af 2020. Løsningen kunne 
derfor fortsætte, og MAMBA kunne støtte en lo-
kal aktør til at fortsætte den. Det må imidlertid 
erkendes, at den oprindelige, innovative institutio-
nelle ordning ikke fungerede på lang sigt. Alligevel 
var den – og vil fortsat blive, anerkendt som sådan 
– den oprindelige kilde til idéen.

Hvad kan andre regioner lære?
En lektie, der er lært af netop denne løsning, er, at 
der findes en masse viden i forskellige organisati-
oner og inden for deres separate enheder. Det ud-
fordrende (og givende) aspekt af dette er at mobi-
lisere en sådan knowhow, for eksempel gennem et 
format som arbejdsgruppen, med ledere for ældre-
pleje, ældretransport og plejehjemspersonale, som 
alle har daglig kontakt med tilsigtede brugere. Det 
er ikke nemt – men stadig muligt – at  overvinde 
en "business as usual" tankegang. En anden anbe-
faling fra Trelleborgs erfaring er at tænke kreativt 
sammen med en række interessenter, ikke kun om 
pendler-udfordringer i landdistrikterne, men også 
om alle involveredes sociale behov.

Hvad er de næste skridt, og hvordan vil 
projektet fortsætte?
Der er behov for at "følge med" de igangværende 
demografiske ændringer. Da gennemsnitsalderen 
for Trelleborgs befolkning fortsætter med at stige, 
er det også sandsynligt, at de ældre borgere i den 
nærmeste fremtid vil være mere aktive og have 
højere krav til mobilitet. Den offentlige sektor skal 
tilpasse sig disse tendenser, både med hensyn til 
mobilitet og service i landdistrikterne. 

Inde i bussen for ældre mennesker. Copyright: Niclas Ivarsson.
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4.7. Samkørsel-applikation i Vejle, 
Denmark
Hovedforfatter: Marianne Pedersen, projektleder

Hvad handler den innovative mobilitetsløs-
ning om?
Vejle Kommune samarbejdede med smartpho-
ne-app-udvikleren NABOGO ApS om at imple-
mentere og promovere en samkørselsapp4  i deres 
landlige del af det centrale Danmark. Løsningens 
primære målgruppe er folk, der ønsker at rejse de 
13 km fra landsbyen Smidstrup/Skærup til regio-
nens center, Vejle. Det unikke ved dette projekt 
er, at NABOGO-tjenesten – i modsætning til tje-
nester som UBER eller Lyft – fokuserer på land-
distrikter og kun er designet til at dække chauffø-
rernes marginale omkostninger, ikke at generere 
en fortjeneste. Et andet interessant aspekt er, at 

unge uden kørekort specifikt behandles som en del 
af målgruppen.

Desuden er der som en supplerende foranstalt-
ning oprettet et mobilitetscenter i Vejle-regionen 
(se separat boks).

Hvad var udgangspunktet?
Fællesskabet i landsbyen Smidstrup/Skærup er 
tæt sammentømret med en stærk fællesskabs-
ånd. Når den lokale sportsklub afholder arrange-
menter, deltager en stor del af landsbyen i dem, og 
hvis der skal gøres noget af lokal relevans, kommer 
mange mennesker ud for at hjælpe. Dette er et 
vigtigt aktiv for en samkørselsordning, som uund-
gåeligt afhænger af en høj gensidig tillid.

Da idéen om en innovativ samkørselsløsning 
opstod, blev nogle beboere bekymrede for, at det 
kunne underminere levedygtigheden af de reste-
rende busforbindelser til og fra landsbyen. Disse 

 Vejle Kommune, Danmark. Kort: Nordregio.



Mobility for All in Rural Areas46

signaler blev taget alvorligt – kombinationen af 
samkørselsløsningen med den statslige rejseplan-
lægger sikrede (og blev opfattet som værende af 
lokalbefolkningen) ikke at bringe eksisterende bus-
forbindelser i fare.

Mobil dataforbindelse i området er meget god, 
så de tekniske krav er optimale for en digital løs-
ning. Der skulle naturligvis sørges for ikke miste 
den ældre generation, som ikke alle er meget for-
trolige med brugen af en smartphone. Men for re-
sten af befolkningen, især den unge målgruppe, er 
denne bekymring irrelevant. 

En yderligere økonomisk fordel ved en tjeneste 
rettet mod den yngre generation er, at den forven-
tes at gøre det lettere for dem at lære eller studere 
i deres hjemregion, så de kan føle sig mere bundet 
til regionen og måske endda blive der på lang sigt. 
En supplerende fordel ved samkørselstjenesten til 
Vejle er det forventede fald i antallet af køretø-
jer med kun én person ombord, der kører ind fra 
de omkringliggende landområder, hvilket vil være 
med til at afbøde forskellige trafikrelaterede pro-
blemer, der har været stigende i bymidten. 

Hvordan var den faktiske gennemførelse, 
og hvad er de første resultater?
Den ledende organisation for denne løsning er Vej-
le Kommune i samarbejde med appudvikleren NA-
BOGO, der ejer de intellektuelle ejendomsrettighe-
der til løsningen. Det offentlige transportselskab 
Syddanmark er en associeret partner. Lokalrådet 
for Smidstrup/Skærup spillede også en stor rolle i 
implementeringen og markedsføringen af appen i 
lokalområdet. Forskellige lokale virksomheder blev 
kontaktet og bedt om at sprede oplysninger om 
tjenesten. Den lokale nyhedskanal TvSyd var også 
med til at fremme løsningen, både med en funkti-
on og et interview med en lokalpolitiker.

Det tog omkring syv måneder fra at skrive speci-
fikationen for den ønskede service, indtil den første 
fase af gennemførelsen. Brugervenligheden af ap-
pen var tilpasset eksisterende erfaringer, dybdegå-
ende samtaler med medlemmer af lokalrådet, og en 
undersøgelse for at give en detaljeret forståelse af 
de specifikke mobilitetsbehov for lokalbefolkningen.

Indtil videre er appen blevet ret populær, og NA-
BOGO har endda modtaget henvendelser fra andre 
områder, som er interesseret i at købe lokalt skræd-
dersyede licenser. Dette belønner den oprindelige 
hensigt, som var at udvikle en digital samkørsels-
platform med det strategiske formål at tilpasse el-
ler genbruge den i andre områder. Faktisk har Ble-
kingetrafiken i Sverige allerede lanceret NABOGO i 
deres region. 

Hvad kan andre regioner lære?
Vi anbefaler på det kraftigste at der investeres 

tilstrækkelig tid og energi i en omfattende og de-
taljeret aftale med alle udbydere af tredjeparts-
løsning for at undgå forhandlinger og ændringer i 
projektperioden. 

Erfaringerne fra Vejle viser også, at man ide-
elt set skal have en lokal ambassadør for at sikre 
fortsat fokus på løsningen, selv efter at projektet 
er afsluttet. Hvis du udelukkende arbejder med lo-
kalrådet, er der risiko for, at det mister fokus på 
grund af andre vigtige opgaver.

Mobilcenter i Vejle, Danmark

Vejle, Danmarks mobilitetscenter er en 
digital løsning, der kombinerer en app til 
en meget innovativ landlig samkørsels-
ordning med en rejseplanlægger, der er 
forbundet til den nationale offentlige 
transportdatabase. Integrationen af 
oplysninger om tilgængelige samkør-
selstjenester og traditionelle offentlige 
transportløsninger på den valgte rute 
giver brugerne bekvemmelighed i mo-
bilitetsplanlægningen og tilskynder til 
multimodalitet på landet, hvor der er 
mangel på rejsemuligheder. Derudover gør 
en aftale med kommunen det muligt at 
benytte offentlige busstoppesteder til at 
afhente og aflevere passagerer. På denne 
måde kan begge transportformer nemt 
kombineres.
https://nabogo.com/partnerskaber/ 
https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=com.nabogo.app

Tag din nabo med i bilen.
Kasper Mikkelsen, NaboGO

https://nabogo.com/partnerskaber/ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nabogo.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nabogo.app
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Det var en stor hjælp at have den lokale ny-
hedskanal TvSyd som supporter og som kommu-
nikationskanal til at informere folk og minde dem 
om denne nye mobilitetsløsning. 

Hvad er de næste skridt, og hvordan vil 
projektet fortsætte?
Det lykkedes Vejle-teamet at komme med ganske 
kreative tilgange til at promovere samkørselsap-
pen. En af de første begivenheder fandt for ek-
sempel sted i det lokale supermarked, hvilket førte 
til en meget god respons og til et hastigt voksende 
antal brugere. Men behovet for at tale med fakti-
ske og potentielle nye brugere stopper ikke på et 
givet tidspunkt. Det er en løbende proces. Derfor 
er der planer om at besøge supermarkedet igen, at 
etablere en informationsboks på den lokale sport-
sarena, og at være til stede andre egnede steder. 
Appen til samkørsel vil også fortsat blive promo-
veret via opslag på sociale mediekanaler og gen-
nem mere dækning på lokalt tv.

For at sikre en varig og pålidelig forbindelse 
til lokalrådet forsøger teamet at finde nogen, der 
kan fungere som projektets "ambassadør". Det 
vil sige, en person, der kan holde forbindelsen i live 
og blive det identificerbare "ansigt" for løsningen. 

I den nærmeste fremtid ville det også være godt 
at få lokale virksomheder om bord, så deres med-
arbejdere tilbyder pendlingsture som samkørsels-
muligheder for andre.

Det er klart, at udbruddet af COVID-19 pande-
mien har påvirket tjenesten betydeligt. NABOGO 
er derfor begyndt at tænke ud af boksen over mu-
ligheden for at indarbejde en ekstra service, som 
giver brugerne mulighed for at få forskellige varer 
leveret af chauffører, der alligevel kører forbi et 
supermarked (for eksempel). Dette er direkte for-
bundet med en tidligere idé om at bruge private 
biler til at levere varer. Det kan betyde, at en æl-
dre person, der for eksempel har brug for medicin 
fra byen, kunne bestille det hjemmefra via appen, 
og så ville hjemmeplejen levere det. Dette koncept 
viste sig at være uforeneligt med databeskyttel-
sesloven og med konkurrenceregler for taxakørsel, 
dog kan COVID-19 føre til, at ideen genoplives i en 
anden form.

Skærmbillede fra en tv-dokumentar om NABOGO. Copyright TVS. 
Kilde: https://www.tvsyd.dk/nyheder/09-09-2019/1930/kor-med-din-nabo-til-byen

Der er ikke flere penge til 
offentlig transport, så vi er 
nødt til at gøre noget andet.

Steen Rend, lokalrådet

https://www.tvsyd.dk/nyheder/09-09-2019/1930/kor-med-din-nabo-til-bye
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4.8. Service-to-people-tilgænge-
lighedsløsning i Hallig Hooge, Tysk-
land
Vigtigste forfattere: Annika Schmiedek-Inselmann 
og Nicole Rönnspieß, begge teammedlemmer af 
MAMBA-projekt i Diakonie i Slesvig-Holsten.

Hvad handler den innovative mobilitetsløs-
ning om?
Diakonie Schleswig-Holstein er en del af en natio-
nal velgørenhedsforening med en lang række med-
lemsinstitutioner over hele Slesvig-Holsten og en 
lang tradition for at tilbyde sociale tjenester. I for-
bindelse med MAMBA-projektet oprettede Dia-

Salgsfremmende begivenhed i et supermarked: indkøbskurve blev givet til de første 10 personer, der oprettede en profil i 
NaboGO-appen. Kilde: Marianne Pedersen.

konie et internt mobilitetscenter for at drøfte de 
udfordringer og løsninger, der er relateret til dets 
service-to-mennesker mobilitetsmuligheder. Pro-
jektet "Mobil social rådgivning på Hallig Hooge" er 
faktisk det første, som Diakonies interne mobili-
tetscenter har været involveret i.

MAMBA-projektets område er Hallig Hooge, en 
lille ø i Nordøsen ud for Slesvig-Holstens vestkyst, 
der jævnligt oversvømmes af storme. Befolkningen 
på 109 bor i ophøjede områder, der dækker et sam-
let areal på 5,78 km². Færgen fra fastlandet tager 
cirka 1,5 time. Der er få biler på Hooge, de fleste af 
dem ejes af øboerne, og ingen offentlig transport 
bortset fra heste- og hestevognsture for turister.
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Normalt skal øboerne til fastlandet for at få ad-
gang til bestemte sociale tjenester, især rådgivning, 
så mobilitetscentret fokuserede på de specifikke 
udfordringer, Hooge står over for, og udviklede løs-
ninger til en mulighed for at tilbyde Service-to-pe-
ople mobilitet.

Hvad var udgangspunktet?
Efter at have besluttet, hvilken form for service 
de ønskede at yde, arbejdede Diakonie MAM-
BA-teamet tæt sammen med borgmesteren i Ho-
oge fra starten. Borgmesteren har en mæglerrolle 
og deltager i møder med øboerne på deres centra-
le mødested "Markttreff", en lokal købmand, der 
spiller en vigtig rolle i det sociale samspil på øen. 
En paramediciner i "Markttreff" er klar til at hjæl-
pe i sundhedsmæssige nødsituationer, en læge be-

søger øen en gang hver fjortende dag, og der er en 
telemedicin-forbindelse med hospitalet i den regi-
onale hovedstad, Kiel. Den eneste offentlige trans-
port er en færgeforbindelse til fastlandet, hvor alle 
speciallæger, rådgivning, madbutikker, gymnasier 
og tøjbutikker er.

MAMBA-teamet får støtte fra borgmesteren 
og holder regelmæssige møder med øboerne. Dis-
se møder gav den grundlæggende struktur for en 
løbende, trinvis proces til at oprette mobil rådgiv-
ning på Hallig Hooge.

Da mange mennesker på Hooge, især ældre, 
ikke var særlig fortrolige med brugen af digita-
le kommunikationsteknologier og den foretrukne 
kommunikation var ansigt til ansigt, overvejede 
Diakonies interne mobilitetscenter i Rendsburg 
også at levere sociale tjenester på stedet.

Federal State of Schleswig-Holstein, Germany. Kort: Nordregio.
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Hvordan var den faktiske gennemførelse, 
og hvad er de første resultater?
Det første skridt var at afholde regelmæssige 
MAMBA-møder på stedet med øboerne i "Markt-
treff". Det første møde var en måde at lære om 
eksisterende aktiver på og forstå folks behov, be-
kymringer og præferencer. Der blev udarbejdet et 
"løsningstræ" for at visualisere disse. Dette viste, 
at for øboerne var det vigtigste, hvordan man bli-
ver gammel på Hooge uden at bekymre sig. De 
ønskede kurser om pleje af de ældre og bad borg-
mesteren om at ansætte en plejer eller en frivillig 
medarbejder.

På et efterfølgende møde blev MAMBA Ho-
oge-gruppen tilknyttet sundhedspleje-stedet i 
Nordfrisia med mulighed for videokonference. Per-
sonale fra et af de supportsteder forklarede om 
plejesystem for landsbyer i denne region og besva-
rede mange spørgsmål. Heldigvis var kvaliteten af 
den digitale transmission høj (hvilket normalt ikke 
er tilfældet i landdistrikterne i Slesvig-Holsten), og 
denne samtale var et positivt første skridt i brugen 
af digital teknologi af Hooge-indbyggere.

Sideløbende har mobilitetscentret på stedet 
også afholdt yderligere møder om emnet "at bli-
ve gammel uden at bekymre sig om det" på Hoo-

ge. Derudover støtter en medarbejder, der er an-
svarlig for at organisere social omsorg for ældre, 
MAMBA-teamet i organiseringen af et kursus for 
ældrepleje på stedet på Hallig Hooge i sommeren 
2020.

Hvad kan andre regioner lære?
For at gennemføre vellykkede Service-to-peop-
le-løsninger som den på Hooge, er det afgørende 
at inddrage lokale beboere og interessenter fra 
starten, så deres behov og ønsker er godt forstå-
et, og deres begrænsninger og frygt er blevet hørt 
og taget alvorligt. Det anbefales stærkt at bruge 
visualiseringsteknikker og direkte menneskelig in-
teraktion i et landdistrikt som det på Hallig Hoo-
ge, især i forhold til ældre mennesker. Dette er især 
vigtigt for at vinde folks tillid og forklare den fore-
slåede løsning ansigt til ansigt. En bottom up-til-
gang er en nøglefaktor for at sikre succes for et 
projekt baseret på en tværfaglig tilgang til mobi-
litetsspørgsmål (i dette tilfælde Diakonies interne 
mobilitetscenter). 

Mobilcenter i Diakonie Sch-
leswig-Holstein, Tyskland

Det interne mobilitetscenter i Diako-
nie Schleswig-Holstein blev oprettet i 
2018. Det forbinder fagfolk på tværs af 
forskellige arbejdsspecialiteter. Centret 
har en tværfaglig tilgang til mobilitets-
spørgsmål, navnlig inden for området 
service-til-mennesker. Det langsigtede 
mål er at revidere Diakonies rådgivnings-
koncept. Diakonies professionelle viden 
vil være en vigtig ressource. Et af mobi-
litetscentrets og pilotprojektets mål er 
at forbedre livskvaliteten i landdistrik-
terne ved at udvide adgangen til sociale 
ydelser.

"Løsningstræ" fra en diskussion om eksisterende aktiver 
i Hallig Hooge. Kilde: Nicole Roennspiess.
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Udsigt fra Hallig Hooge. Kilde: MAMBA. 

En diskussionsrunde om den People-to-service-løsning, der er foreslået for Hallig Hooge. Kilde: Doris Scheer.

Hvad er de næste skridt, og hvordan vil 
projektet fortsætte?
Planen er at overføre det interne mobilitetscenter 
til Diakonie Schleswig-Holsteins kommunikations-
strukturer, blive ved med at udvide adgangen til 
sociale ydelser, og støtte det eksisterende projekt 
med Diakonies faglige viden. 

På Hooge er målet at gøre møder med øboerne 
til en regelmæssig begivenhed og fortsætte med en 
Service-to-people-tilgang for sårbare grupper – fa-
milier i krise, arbejdsløse, hjemløse, handicappede, 
dem, der kæmper med finansielle og psykologiske 
problemer eller med afhængighed, og mennesker 
med forskellige sundhedsspørgsmål. Et element i 
den langsigtede plan er at oprette onlinekurser for 
indbyggerne i Hooge. Det første kursus er planlagt 
til at blive en videokonference om demens afholdt 
af en specialist på kompetencecentret for demens 
i Slesvig-Holsten. Dette kursus vil undervise og 
gøre det muligt for øboerne at yde mere kvalifice-
ret støtte til deres ældre naboer. Andre former for 
uddannelse, såsom de grundlæggende elementer i 

ældreplejen, foreslås på stedet, fordi de omfatter 
praktiske øvelser ansigt til ansigt.

De igangværende Hooge MAMBA-møder vil 
omfatte feedback om alle de begivenheder, der har 
fundet sted, og de vil blive ved med at drøfte mobi-
litetsudfordringer i forbindelse med spørgsmål om 
adgang til sociale ydelser og udvikling af nye løsnin-
ger.
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4.9. Regional styregruppe for 
mobilitetstjenester i Syd Ostro-
bothnia, Finland
Vigtigste forfattere: Tanja Aronsen, projektleder; 
Sanna Valkosalo, ekspert; Sami Perälä, ekspert 
(Seinäjoki University of Applied Sciences); Päivi Tu-
isku, projektkoordinator og Jani Palomäki, ekspert 
(Regionalrådet i Syd Ostrobothnia)

Hvad handler den innovative mobilitetsløs-
ning om?
Den innovative mobilitetsløsning i den finske regi-
on Syd Ostrobothnia består i at oprette et koope-
rativt mobilitetscenter. Det centrale element er 
oprettelsen af en regional styringsgruppe for mo-
bilitetstjenester, hvis hovedformål er at koordinere 

og forvalte forskellige sociale tjenester og sund-
hedsrelaterede transportmuligheder. Gruppen vil 
vejlede og støtte regionale planlægningsprocesser, 
relaterede indkøbsaktiviteter og drift af faktiske 
transporttjenester. 

Mobilitetscentrets første primære målgruppe 
er personer, der har brug for transportmulighe-
der af helbredsmæssige årsager og for at få ad-
gang til visse sociale ydelser (gennem lovbestemte 
transportbestemmelser). I en senere fase bør æl-
dre og andre beboere fra landdistrikter med behov 
for transport også kunne drage fordel af denne 
service. Som det ses i midten i figur 2, arbejder fle-
re kommuner sammen om dette mobilitetscenter 
for at koordinere transporttjenesterne i hele regi-
onen og med den langsigtede vision om en fælles 
transportenhed for hele regionen.

South Ostrobothnia, Finland. Kort: Nordregio.
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Hvad var udgangspunktet?
Som med alle MAMBA-partnerregionerne er Syd 
Ostrobothnia et fjerntliggende landområde med 
en aldrende befolkning, der i stigende grad er af-
hængig af forskellige mobilitetstjenester. Samti-
dig er den offentlige sektors evne til at levere disse 
tjenester faldende.

 Formelt set er den nationale regering ansvarlig 
for gennemførelsen og finansieringen af planen for 
det regionale transportsystem, og arbejdet koor-
dineres af transportministeriet. Regionalrådet er 
juridisk ansvarligt for planlægningen af systemet 
(herunder infrastruktur og transporttjenester), 
men ikke for dets gennemførelse og finansiering. 
En del af udgifterne til transport til sociale ydel-
ser og sundhedsfaciliteter dækkes af den finske 
socialforsikring. Andre skal betales af kommuner-
ne. Disse transporttjenester skal købes hos private 
udbydere, fordi kommunerne ikke organiserer dem 
som interne tjenester. 

Hver kommune skal organisere og indkøbe tje-
nesteydelser adskilt fra sit eget administrative 
ressource- og finansieringsgrundlag. Dette er en 

udfordring, fordi de fleste kommuner i virkelighe-
den har begrænset viden og ressourcer til at op-
fylde sådanne forpligtelser. Derfor er offentlige 
sundhedsydelser og sociale plejerelaterede trans-
porttjenester ikke tilstrækkeligt organiseret og 
forbliver dårligt integrerede. Overvågningen af le-
veringen af tjenesteydelser er også utilstrækkelig 
på grund af begrænsede ressourcer og manglende 
gennemsigtighed.

Det er en af grundene til, at omkostningerne 
ved transporttjenester i landdistrikterne er høje 
og er steget betydeligt i de senere år. Da de midler, 
der er til rådighed til offentlig transport, fortsat 
er begrænsede, bliver budgetteringen og planlæg-
ningen til landdistrikter, der skal håndtere lange 
afstande, stadig vanskeligere. Tjenesterne er også 
hovedsagelig afhængige af taxaer i landdistrikter-
ne på grund af den begrænsede adgang til offent-
lig transport.

Denne situation har ført til en voksende erken-
delse af, at informationen skal deles meget bedre, 
og at aktiviteterne skal koordineres bedre mellem 
kommunerne.

Figur 2: Skematisk repræsentation af Syd Ostrobothnian mobilitetscenter-modellen. Copyright: Regionsrådet i Syd 
Ostrobothnia.
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Hvordan var den faktiske gennemførelse, 
og hvad er de første resultater?
MAMBA-projektgruppen var ansvarlig for dannel-
sen af den regionale styregruppe for mobilitets-
tjenester. Regionalrådet i Syd Ostrobothnia leder 
gruppen og fungerer som hovedarrangør. 

Gruppen består af følgende organisationer: Re-
gionalrådet i Syd Ostrobothnia (formand), Centret 
for Økonomisk Udvikling, Transport og Miljø, kom-
munale repræsentanter, Finlands socialsikring, ho-
spitalsdistriktet i Syd Ostrobothnia, og det finske 
transport- og kommunikationsagentur (Traficom). 

Gruppen mødes regelmæssigt, omkring to til fire 
gange om året. I MAMBA-projektets varighed blev 
der afholdt flere interessentmøder og workshops, 
hvor udbudsprocedurerne og indkøbsprocessen og 
andre emner blev drøftet. Takket være disse møder 
har det været muligt at udveksle oplysninger og bed-
ste praksis mellem kommunerne, og denne praksis er 
blevet mere og mere ens i hele regionen.

Hvad kan andre regioner lære?
For at opnå håndgribelige og acceptable resulta-
ter er det afgørende, at alle interessenter, interes-
segrupper, målgrupper og slutbrugere inddrages 
i alle faser af processen. Kommunikationen skal 
også være klar, gennemsigtig, tilstrækkelig og nøj-
agtigt timet. 

Hvad er de næste skridt, og hvordan vil 
projektet fortsætte?
Den regionale styringsgruppe vil fortsætte sine 
regelmæssige møder. Den vil udveksle oplysninger 
med de forskellige interessegrupper og målmod-
tagere og drøfte tjenesteydelser og praksis med 
dem. Gruppen bidrager til udvikling og oprettelse 
af samordnet praksis og procedurer for hele regi-
onen. Hvis denne samarbejdsånd fortsætter i de 
kommende år, er det langsigtede mål om at oprette 
en fælles transportserviceenhed for hele regionen 
inden 2023 helt klart inden for rækkevidde. Dette vil 
føre til håndgribelige forbedringer i mobilitetssitua-
tionen for alle mennesker i Syd Ostrobothnia – især 
for de mest sårbare beboere.

Møde i styringsgruppe. Kilde: Sanna Valkosalo.

Udsigt fra South Ostrobothnia. Kilde: Regional Council of South Ostrobothnia.
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5. Konklusion  

Vores rejse gennem de forskellige MAMBA-løsnin-
ger er nu kommet til ende. Når vi ser tilbage, vil vi 
gerne fremhæve nogle centrale punkter, som alle, 
der overvejer at indlede eller bidrage til lignende 
mobilitetsløsninger i landdistrikterne, bør tage i 
betragtning.

Et fælles træk i alle MAMBA-løsningsområder 
er de yngre menneskers udvandring til byer og den 
resterende befolknings aldring. Dette resulterer i 
en stigende efterspørgsel efter mobilitetsløsnin-
ger, der sikrer pålidelig adgang til sundhedspleje og 
sociale tjenester. Dækningen af offentlig transport 
er typisk lav, især i områder med lav befolknings-
tæthed. Desuden begrænser nedsat mobilitet for 
ældre mennesker muligheder for at socialisere og 
deltage i aktiviteter.

En mobilitetsløsnings succes afhænger af in-
teresseniveauet og de forskellige interessenters 
engagement i at støtte den. MAMBA-eksempler-
ne viser, at de lokale myndigheders tillid til et po-
sitivt resultat bidrager til dets bæredygtighed, 
både økonomisk og ved at optimere de retlige 
rammer, hvilket gør det mere venligt for potentiel-
le tjenesteudbydere. Et eksempel på betydningen 
af en sådan støtte er Nordkarelen, hvor regions-
rådet støttede idéen fra starten og foreslog æn-
dringer af lovgivningen, der ville mindske hindrin-
gerne for at blive iværksætter i tyndt befolkede 
områder (s. 18). Plön-projektets succes blev sikret 
takket være det administrative, politiske og ser-
viceniveau, der alle arbejdede sammen. Desuden 
gav en undersøgelse overbevisende dokumentati-
on for, at en sådan løsning var nødvendig (s. 35). 
Mobilitetscentret i Cuxhaven modtager støtte fra 
transportforeninger og taxaselskaber ud fra den 
generelle antagelse, at de kun ved at samarbejde 
kan give en bedre mobilitetsløsning (s. 30). Inddra-
gelsen af lokale busselskaber i Trelleborg-løsnin-
gen bidrager også til udviklingen af lokale virksom-
heder (s. 38).

Et andet område, som man skal være opmærk-
som på, før man planlægger en mobilitetstjene-
ste, er færdigheder inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (ICT) og kvaliteten af 

ICT-infrastrukturen i regionen. Dette påvirker val-
get af egnede mobilitetsløsninger samt hastighe-
den af deres implementering og anvendelse. I Vejle 
i Danmark, er data-/mobilitetsforbindelsen meget 
god, hvilket giver gode forudsætninger for imple-
menteringen af den digitale samkørselsapplikati-
on. De yngre mennesker, som er blandt den define-
rede målgruppe, er ofte rimelig fortrolige med en 
app-baseret tilgang og kan bidrage til at sprede 
viden om tjenesten til andre dele af befolkningen. 
Selv om den finske region af Karelen støttes af de 
lokale myndigheder, er hastigheden af gennem-
førelsen af deres mobilitetsløsning aftaget noget 
grundet behovet for at uddanne folk til at bruge 
den digitale platform. Situationen er den samme i 
Vidzeme-regionen, hvor der blev bygget en ny mo-
bilitetstjeneste omkring telefonisk kommunikation 
(og ikke webtjenester), fordi mange ældre men-
nesker i Letland ikke bruger internettet. En anden 
lektie kan læres af MAMBA-løsningen i det polske 
Bielsko-distrikt, hvor det viste sig, at folk faktisk 
foretrækker trykte køreplaner, der er tilgængelige 
ved busstoppesteder. Det er interessant, at øboer-
ne på Hallig Hooge i Tyskland gav udtryk for deres 
præference for kommunikation ansigt til ansigt – i 
hvert fald som led i bestræbelserne på at drøfte, 
introducere og forklare en fjernrådgivningstjene-
ste. Det er vigtigt, at folks behov, frygt, ønsker, ev-
ner og bekymringer skal være grundigt forstået og 
håndteret – uanset hvor progressive, forældede, 
rationelle eller følelsesmæssige de synes at være.

Informationsaktiviteter samt brugerinterak-
tion er vigtige for både tjenesteudbydere og bru-
gere. Information om mobilitetscentret i Vidzeme 
er blevet distribueret via forskellige kanaler: web-
steder, nationale og regionale tv-kanaler samt på 
byfestivaler. Derudover promoverede Bielsko-di-
striktet sine MAMBA-aktiviteter gennem foldere 
til skoler, sundhedsfaciliteter og kirker. Vejle in-
formerer jævnligt offentligheden om sin mobilap-
plikation via den lokale nyhedskanal samt ved at 
lægge et opslag på Facebook og kommunikere via 
den lokale tv-station. Trelleborg-løsningens succes 
skyldes helt sikkert oprettelsen af platformen til 
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diskussion af mobilitet. Det behøver dog ikke altid 
at være en kompliceret løsning. Nogle gange er det 
simpelthen et spørgsmål om at give de involverede 
parter mulighed for at kommunikere med hinan-
den.

Udbudsspørgsmål var en udfordring i flere pro-
jekter. F.eks. betragtes Transport-on-Demand 
endnu ikke som en etableret offentlig transporttje-
neste i de nuværende retssystemer i Letland eller 
Polen. Det betyder, at Transport-on-Demand-løs-
ninger kom ind i et nyt område, hvilket forårsage-
de nogle forsinkelser. Det er derfor afgørende at 
kende de gældende lokale, regionale eller nationale 
retlige rammer og udbudsreglementer og overveje 
relaterede aktiviteter i projekttidsplan. Trelleborg 
stødte især på problemer med udbudsloven, hvil-
ket forhindrede den oprindelige idé om at bruge en 
kommunalt ejet skolebus til at transportere ældre 
mennesker til fritidsaktiviteter. Ikke desto mindre 
kom projektlederne med en løsning og begyndte at 
arbejde med et lokalt busselskab.

En af de væsentlige udfordringer, som MAM-
BA-løsninger står over for, er at sikre deres lang-
sigtede bæredygtighed. MAMBA-projektet ydede 
støtte til udvikling og lancering af forskellige løs-
ninger, afprøvning af nye tilgange og kapacitetsop-
bygning. Det næste skridt er at finde en levedygtig 
forretningsmodel, prissætning og/eller interessen-
ter, der er enige om at dække omkostningerne ved 
at vedligeholde mobilitetsløsningerne i fremtiden. 
Indførelse af en billetpris for tjenesten kunne løse 
problemet. Dette er dog i strid med idealet om lig-
hed på transportområdet, fordi en stor del af tje-
nestemodtagerne er personer med handicap eller 
ældre med begrænset betalingsevne.

Tilgængelighed-som-en-service er en ny til-
gang til, hvordan samfund kan reducere behovet 
for transport og samtidig forbedre kommunikati-
onen mellem medlemmer af samfundet og lette 
adgangen til arbejdsmiljøer eller tjenester. Som 
eksempel kan nævnes langsigtede mål for Hallig 
Hooge for at give mulighed for at bruge video-
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konferenceværktøjer til at bringe sociale ydelser 
direkte til øboerne. Det landlige samarbejdssted 
i Trelleborg er et eksempel på, hvordan man kan 
reducere behovet for at rejse gennem en kreativ 
foranstaltning. I fremtiden er det hensigten, at 
dette samarbejdssted skal udvikle sig til et mindre 
mobilitetscenter, der tilbyder mobilitetsrelateret 
information og muligvis endda udvalgte tjenester 
(f.eks. cykeldeling), med henblik på at integrere til-
gængelighed og mobilitet endnu mere. 

Denne publikation indeholder historier om 
mennesker, som vovede at stille nye spørgsmål, 
som var klar til at afprøve noget nyt, og som var 
villige til at løbe en vis risiko i deres stræben ef-
ter en bedre livskvalitet for befolkningen i deres 
region. Som med enhver afvigelse fra veletable-

rede rutiner var der udfordringer undervejs, men 
de blev overvundet med kreativitet, udholdenhed, 
god planlægning og stærke partnerskaber.

Hvis du også er klar til at igangsætte eller støt-
te et initiativ til forbedring af tilgængeligheden 
og/eller mobiliteten i det landområde, hvor du bor, 
anbefaler vi på det kraftigste, at du også læser: En 
guide til kollaborative mobilitetsløsninger i landdi-
strikterne. Den giver en trinvis vejledning i, hvor-
dan der kan opnås resultater. Den er tilgængelig 
på MAMBA-hjemmesiden (www.mambaproject.
eu), hvor du også vil finde andre inspirerende ek-
sempler, der viser potentialet i at kombinere de 
landlige områders magi med det bedste af byen. 
Så lad os komme i gang!

Kilde: Alain Duss/Unsplash.

http://www.mambaproject.eu
http://www.mambaproject.eu
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Endnotes

1 For yderligere oplysninger se Nordre-
gio-rapporten om sociokulturelle faktorer: www.
mambaproject.eu/products.
2 Flere detaljer er nærmere angivet i under-
søgelsen fra Vidzeme University of Applied Scien-
ces om økonomiske determinanter for innovative 
løsninger til mobilitet i landdistrikterne: www.
mambaproject.eu/products. 
3 Flere detaljer er nærmere angivet i 
undersøgelsen fra Instituttet for Klimabeskyt-
telse, Energi og Mobilitet e.V. (IKEM) om juridiske 
determinanter for innovative mobilitetsløsninger 
i landdistrikterne: www.mambaproject.eu/pro-
ducts.
4 
Fås i Apple Store på https://apps.apple.com/de/
app/nabogo/id1458408721.
 Fås i Google Play Butik https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.nabogo.app&hl=de.

More details are set out in the study from the 
Vidzeme University of Applied Sciences  
concerning economic determinants for innovative 
rural mobility solutions: www.mambaproject.eu/ 
products.
More details are set out in the study from the 
Institute for Climate Protection, Energy and Mo-
bility e.V. (IKEM) on legal determinants for  
innovative rural mobility solutions:  
www.mambaproject.eu/products.
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