Projektbeskrivelse
1. Projekttitel
Bæredygtige kollektive transportkoncepter i landdistrikter

2. Resumé
Projektet er et analyse- og demonstrationsprojekt, der har til formål at udvikle bæredygtige
transportkoncepter for øget fleksibilitet i den kollektive transport i landdistrikter i Sønderborg Kommune.
Øget fleksibilitet i form af, at flere ture kan foretages vha. kollektiv transport, og at de nye løsninger som
supplement til eksisterende transportformer og ruter, kan lede til en reduktion af husstande med to biler
samt færre køreture med 1-2 passagerer (med lavere CO2 til følge). Koncepterne vil have stor overførbarhed
til andre kommuner og landsbysamfund i landet og det er en del af projektets formål at sikre, at det sker.
Tre case landsbyer er udvalgt, landsbyer med forskelligartet geografi, demografi, foreningsliv mv., men med
fælles udfordringer i forhold til den kollektive trafik. Forskellige konfigurationer af landsbybusser, delebiler,
samkørsel og eventuelle mindre tiltag, der letter adgangen til/understøtter den kollektive transport, sættes
op i de tre landsbyer. Formålet er, i høj grad gennem brugerinddragelse – igennem de allerede eksisterende
landsbylaug og sammenhold, ud fra identificerede transportbehov og udfordringer, at udvikle bæredygtige
fleksible transportkoncepter til udrulning i andre landsbyer i kommunen. Med bæredygtige koncepter menes,
løsninger der er gennemtænkte og testede mht. ejerskab (herunder forsikring og hæftelse),
betalingsmodel/finansiering, praktisk setup og organisering (herunder driftsansvar), placering, samt sikring
af bruger- og interessent inddragelse for løbende tilpasning.
Sønderborg har et stort fokus på landdistrikterne, hvor en stor del af kommunens borgere bor, der er et
stort fokus på kollektiv transport, og der er i kommunen en målsætning om CO 2-neutralitet i 2029 – hvor
transportområdet er meget vigtigt. Landsbyerne er organiseret i landsbylaug, og tidligere succes med
borgerinddragelse giver et godt udgangspunkt for udvikling af blivende løsninger gennem dette projekt.

3. Baggrund
Over 25% af Sønderborgområdets boliger ligger på landet. Tyndt befolkede landområder har helt naturligt
svært ved at skabe basis for effektiv kollektiv transport, og i relation til dette, billetvolumen- og indtægter,
der kan danne grobund for øget fokus på forbedringer af de kollektive transportmuligheder i landområderne.
Grundet daglige udfordringer med den kollektive transport (ruters placering og frekvens) har mange
husstande set sig nødsaget til at have to biler. Et studie fra Center for Ungdomsforskning, Aalborg
Universitet1 underbygger bl.a. at mange unge føler sig afskåret, og at forældre ofte er nødsagede til at
agere chauffør. To biler gør det muligt, at par hver for sig kan levere/bringe børn til fritidsaktiviteter, pendle
til/fra arbejde, handle ind mv.. Der er store omkostninger forbundet med dette, to biler (i stedet for én) har
en skadelig indflydelse på miljøet, og det gør den kollektiv trafik irrelevant for mange mennesker. Selv på
strækninger og tidspunkter, der ellers passede.
Der er brug for bedre kollektive transporttilbud i landdistrikterne. Bil nummer to giver en fleksibilitet, der er
svær at opnå med kollektiv transport, og når man først har bil nummer to, så bliver de kollektive
transporttilbud sjældent benyttet. Derudover stiger husstandens samlede transport, når bil nummer to
anskaffes, til skade for både miljø og klima. Nye transporttilbud udviklet gennem borgerinddragelse kan
Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet (2014). Unge i landdistrikter og yderområder
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tilføre den etablerede kollektive trafik en betydelig fleksibilitet. En fleksibilitet der kan øge attraktiviteten af
det samlede kollektive transporttilbud.
Vi ønsker derfor i dette projekt at udvikle, afprøve og formidle bæredygtige koncepter for øget
fleksibilitet i den kollektive transport i landdistrikter. Koncepter der inkluderer landsbybusser,
delebiler, samkørsel samt eventuelle mindre tiltag, der letter adgangen til/understøtter den
kollektive transport.
Tilsammen skal initiativerne sikre, at en lang større del af husstandene i landdistrikterne kan klare sig med
én bil, og at antallet af køreture med 1-2 passagerer reduceres.
Sønderborg Kommune har et stort fokus på de mange borgere i landdistrikterne, et fokus der bl.a. har
udmøntet sig i organiseringen af 31 landsbylaug (som en del af ”Sønderborg modellen”). Disse laug har som
kontaktpunkt til landsbyerne allerede haft succes med projekter som ”Bæredygtige landsbyer i Sønderborg”
og ”CO2-neutralitet i landdistrikterne”. Flere projekter har senere givet udslag i varige tiltag som f.eks.
udbredelse af fjernvarme til områder hvor dette ellers ikke var tiltænkt, bl.a. gennem aktiv deltagelse fra
landsbylaugene.
Denne allerede tilstedeværende organisering kombineret med et kommunalt mål om CO2-neutralitet i 2029,
har gjort, at vi, jf. Klima- og Energistrategi 2014, ser transportområdet som en meget vigtig faktor. Et af
hovedmålene på transportområdet er en mere attraktiv kollektiv trafik, og i særdeleshed i landdistrikterne.
Se bilag 1 for uddybende beskrivelse af strategi, projekter og organisering.
I 2017 skal al offentlig transport hos Sydtrafik i udbud. Ud fra dette projekt – og perioden hvori det skal
forløbe, er det derfor muligt at oparbejde viden og strategier for yderområder der kan indarbejdes i dette
udbud. Målet er, at der i Sydtrafiks kommende planlægning af ruter kan tages højde for og støttes op
omkring tiltagene i de endelige koncepter. Koncepterne i dette projekt er tænkt som supplement til bus- og
togruter og skal bidrage til større passagertal i begge ved at give husstande i yderområder et reelt alternativ,
der forebygger anskaffelsen af bil nr. 2.

4. Formål
Formålet med selve projektet er:
At udvikle, afprøve og formidle bæredygtige koncepter for øget fleksibilitet i den kollektive transport i
landdistrikter. Koncepter der inkluderer landsbybusser, delebiler, samkørsel samt eventuelle mindre
tiltag, der letter adgangen til og understøtter den kollektive transport.
Visionen for projektet er, på sigt, at give alle borgere i Sønderborg Kommunes yderområder (landsbyer)
bedre betingelser for at få udfyldt deres transportbehov gennem kollektiv transport. For at det kan lykkes, er
vi nødt til at tænke kollektiv transport på nye måder og ikke kun i klassisk forstand. Det er ikke hverken
økonomisk eller klimamæssigt bæredygtigt at oppebære ruter til mindre landsbyer, med halvtomme busser
til følge. Derfor er vi nødt til at tænke nyt og innovativt i bestræbelserne på at give landsbyboere adgang til
bæredygtig og samtidig billig, nem og bekvem transport, der kan konkurrere med privat kørsel i egen bil.
Derfor tænker vi en flerstrenget løsning, hvor flere elementer kommer i spil og samlet set gør det kollektive
tilbud attraktivt.
Forventede positive effekter ved projektet tæller bl.a.:
- Tilslutning til de nye kollektive transporttilbud (der øger fleksibilitet ved f.eks. kun én bil).
- Reduceret behov for to biler (de færreste vil kunne klare sig uden bil).
- Reduktion i antallet af køreture i egen bil med 1-2 passager (inkl. fører).
- Øget tilslutning til de konventionelle kollektive transporttilbud (herunder billetindtægter), eftersom
tiltagene også har til hensigt at gøre det nemmere for borgerne at tilgå eksisterende transportmidler
og ruter.
- Reduktion i samlet CO2-udledning.
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Øget sammenhold i landsbyerne – opbakning omkring egne løsninger.
Positiv omtale og et koncept der kan implementeres i andre landsbyer og kommuner.

Der er tale om et pilotprojekt med storskalapotentiale. Indledende analyse, demonstration og afsluttende
analyse i udvalgte landdistrikter, leder til udviklingen af bæredygtige transportkoncepter med mulighed for
udrulning i andre distrikter i Sønderborg, såvel som i andre landsdele. Projektets resultat er et velafprøvet,
dokumenteret og beskrevet koncept, der kan overføres til andre landdistrikter i Danmark. I den forbindelse
har Sønderborg kommune fokus på, at særligt beskrivelsen af inddragelse af borgere og
implementeringsdelen er vigtig, da vores første erfaringer viser, at den del er afgørende for succes og
opbakning blandt borgerne.
Løbende brugerinddragelse og efterfølgende analyse har til formål, at udarbejde bæredygtige koncepter
mht.:







Samspil med eksisterende kollektiv transport
Ejerskab (herunder forsikring og hæftelse)
Betalingsmodel/finansiering
Praktisk setup og organisering (herunder driftsansvar)
Geografisk placering
Løbende brugerinddragelse og tilpasning

Projektet opfylder puljens formål og tildelingskriterier:
 Det overordnede formål i projektet er, at udvikle et koncept med bevist succesfulde løsninger i
forhold til at højne tilslutningen til den kollektive trafik i Sønderborgs yderområder.
 Alt efter opfattelse af begrebet, vil der både blive udviklet nye ruter – i kraft af bl.a. landsbybusser
og samkørsel, samt infrastruktur – igen bl.a. i form af landsbybusser og samkørsel, i tilfælde hvor
disse løsninger vil blive brugt til at bringe borgere til/fra busser, tog og færger.
 Ansøgninger kan både være til forsøg der kan afdække nye og innovative idéer, men også til
projekter/ordninger der giver en generel forbedring af tilbuddet til passagerer. Her er der tale om, at
vi gennem borgerinddragelse ønsker at konfigurere nye tiltag på borgernes premisser. Analyse af
befolkningssammensætning og transportbehov leder til konfiguration af løsninger i et test setup,
efter en analyse et koncept til generel forbedring af tilbuddet til passagerer i andre af Sønderborgs
landområder.
 I forhold til tildelingskriterierne, er der her tale om tiltag der understøtter
samkørsel/delebiler/landsbybusser samt bevilling af minibus/landsbybus (evt. anskaffelse af
landsbybus?) samt eventuelle investeringer i infrastruktur der understøtter konkrete tiltag med
forbedringer af kørselstilbuddet i fht. forbedring af eksisterende ruter.

3. Projektets indhold
Analyser, i høj grad baseret på borgerinddragelse, konfiguration af koncepter på samme vis, efterfulgt af
demonstration og afsluttende analyse, forventes at lede til et velfunderet forslag til et bæredygtigt setup
(økonomisk, praktisk, og miljømæssigt) for øget fleksibilitet i den kollektive transport i Sønderborgs
landdistrikter samt en generel positiv indflydelse på kommunens CO 2-udledning. Resultater er som
udgangspunkt henvendt til videre udbredelse i Sønderborg, men grundet danske landsbyers generelle
udfordringer og behov, vil resultater og anbefalinger også være mulige at implementere andre steder i
landet.

3

Projektets faser illustreres herunder.

En nedbrydning af projektets faser findes herunder.
1.
1.1.

Indledende analyse
’As is’- og transportanalyse:
- ’As is’ analyse
o Nuværende transportmuligheder (vigtigste er her busruter)
o Analyse af nuværende andel af borgere, der har brug for egen bil (udsagn)
o Analyse af nuværende brug af kollektiv transport
- Transportanalyse
o Befolkningssammensætning
o Identificering af transportbehov, valg af transportmidler og udfordringer i dagligdagen
(kvantificering)
o Umiddelbar forventning omkring brug af de mulige transportmidler i projektet samt
ønsker om tiltag der letter adgangen til/understøtter kollektiv transport
- Analyse af gap mellem muligheder og behov

1.2.

Konfiguration af demonstrations setup
- Ejerskab (herunder forsikring og hæftelse)
- Betalingsmodel/finansiering
- Praktisk setup og organisering (herunder driftsansvar
- Placering
- Sikring af bruger- og interessent inddragelse for løbende tilpasning

2. Demonstration
2.1.
Demonstration i 3 landsbyer i 8 måneder af løsninger til:
- Samkørsel
- Delebiler
- Landsbybusser
- Eventuelle mindre tiltag der letter adgangen til/understøtter kollektiv transport.
Løbende brugeranalyse samt interessentanalyse.
3. Post analyse og strategi
3.1.
Post demonstration analyse
Generel tilfredshed – ønsker til/behov for modifikation af test setup
Praktiske hensyn
Vurdering af behov for bil nummer 2
Indflydelse på antal km. kørsel/ture i egen bil
Indflydelse på antal busture
Indflydelse på antal togture
Indflydelse på antal (transport)cykelture
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3.2.

Udvikling af bæredygtige koncepter til udrulning i andre af kommunens landsbyer
Samspil med eksisterende kollektiv transport
Ejerskab (herunder forsikring og hæftelse)
Betalingsmodel/finansiering
Praktisk setup og organisering (herunder driftsansvar)
Placering
Sikring af bruger- og interessentinddragelse for løbende tilpasning

3.3.

Strategi for udrulning af koncept, herunder formidling.
Strategi for udrulning andre steder i Sønderborg
Formidling af resultater i Sønderborg og til resten af landet ved hjælp af skriftligt materiale og
diverse formidlingsaktiviteter

4.
4.1.

Afslutning
Afrapportering og regnskab

De deltagende landsbyer i projektet er forskelligartede (geografi, demografi og udfordringer), der er en
stabil organisering, og de har alle store udfordringer i relation til kollektiv transport (især ruteplaceringer og
frekvens). Der er tale om de følgende landsbyer/områder, kendetegn og fordeling af køretøjer:
Område 1: Dynt-Skelde-Gammelgab2
 Landsbybus3
 Mindre tiltag, som ud fra analysen vil lette adgangen til/understøtte den kollektive transport. Det kan
fx være opsamlingssteder centralt i landsbyerne for kørelejlighed til Sønderborg eller nærmeste
busstoppested.
 Se bilag 2 for yderligere beskrivelse
Område 2: Kværs-Snorum-Tørsbøl
 2 delebiler
 Mindre tiltag, som ud fra analysen vil lette adgangen til/understøtte den kollektive transport. Det kan
fx være opsamlingssteder centralt i landsbyerne for kørelejlighed til Sønderborg eller nærmeste
busstoppested.
 Se bilag 3 for yderligere beskrivelse
Område 3: Lysabild (meget afsides liggende)
 Landsbybus
 2 delebiler
 Mindre tiltag, som ud fra analysen vil lette adgangen til/understøtte den kollektive transport. Det kan
fx være opsamlingssteder centralt i landsbyerne for kørelejlighed til Sønderborg eller nærmeste
busstoppested.
 Se bilag 4 for yderligere beskrivelse
Særlige udfordringer i projektet forventes især at blive udarbejdelsen af den endelige anbefaling omkring
ejerskab, betalingsmodel/finansiering, praktisk setup og organisering (herunder driftsansvar), samt at give
borgerne så stor tiltro til en bæredygtig løsning, at de er parate til at klare sig med én bil. Der er mange
2

Egenfinansieret cykelprojekt for at øge tilslutning til kollektiv transport i Dynt-Skelde-Gammelgab forventes
igangsat, hvis støtte til dette projekt opnås.
3
Har tidligere med stor succes prøvet gratis landsbybus i 2,5md. Der er i projektet behov for test i en
længere periode, hvor nyhedsværdi forsvinder, hvor betalingsmodel indføres (fokus på langsigtet
bæredygtighed), hvor indflydelse fra sæsonudsving observeres (sportsaktiviteter, turisme mv.), og hvor
langsigtet strategi udarbejdes.
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interessenter og mange behov der skal tages hensyn til. Trods udfordringer, er der dog stor tiltro til et
positivt resultat – også i forhold økonomisk bæredygtighed og videre udrulning. Dette skyldes bl.a.:
-

Landsbyernes organisering (bl.a. landsbylaug), det allerede etablerede sammenhold og succes
med tidligere landsbyprojekter
Den store brug af borgerinddragelse og fokus på behov i projektet
Stort kommunale fokus på landsbyer (bl.a. igennem Sekretariat for Landdistrikter) (langsigtet)
Stort kommunalt fokus på transport og kollektiv trafik (herunder CO 2-udledning) (langsigtet)
Sydtrafiks tilstedeværelse i en følgegruppe

5. Passagertal før projektets gennemførelse
Dette er ikke af direkte relevans i projektet, da netop identifikation af hvor meget borgerne potentielt vil
benytte de involverede transportformer/-midler (på sigt) er et af målene for projektet. I Sønderborg
Kommune bor dog ca. 76.000 indbyggere, og af disse ca. 25% i landdistrikterne. En andel der udgør ca.
19.000 borgere. De udvalgte landsbyer i projektet har alle store udfordringer med den kollektive transport,
hvorfor landsbylaugene derfor har vist stor interesse for at deltage. Da relevante busruter for de implicerede
landsbyer også kører igennem andre landsbyer, og da nogen transport til nærmeste togrute er nødvendig,
er det ikke muligt på forhånd at vurdere hvor mange passagerer i de tre byer der benytter kollektive
transportformer, herunder samkørsel. Den indledende analyse vil mere præcist estimere dette, og postdemonstration analysen vil bl.a. finde frem til, hvor mange passagerer der vil kunne rykkes ved hjælp af den
korrekte konfiguration af de i dette projekt omhandlede koncepter.

6. Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse
Der tale om et analyse- og demonstrationsprojekt, og der forventes derfor ikke, ud over benyttelsen af de
demonstrerede løsninger, en betydeligt øget passagertilvækst i den generelle kollektive transport i løbet af
projektets løbetid (som følge af, at have valgt at klare sig med kun én bil). Kørselsdestinationer og frekvens
for kørsel med delebiler og landsbybusser afhænger af de indledende analyser, hvor borgere udtrykker
konkrete udfordringer og behov, og hvor de selv er med til at skabe løsningerne. Her er ikke tale om et
projekt, der har til formål, at flytte bestemte mennesker fra en bestemt transportform til én anden (en
bestemt bus, delebil, samkørsel el. lign), men at finde frem til, hvor problemerne er størst, og at finde frem
til, hvordan flest mulige behov dækkes på den mest effektive og bæredygtige vis. Læs mere under pkt. 7.
Øvrige succeskriterier for projektet.
Ét er også, hvor mange borgere der bliver flyttet fra ét transportmiddel til et andet, i de tre deltagende
landsbyer – ud fra deres udfordringer og behov. Noget andet er, at projektets resultater er tiltænkt at give
mange flere af de ca. 19.000 borgere i Sønderborgs landdistrikter bedre kollektive transportmuligheder, der
også leder til samlet flere passagerer i den kollektive transport.

7. Øvrige succeskriterier for projektet
Det overordnede succeskriterie i projektet er, at udvikle et bæredygtig koncept for øget fleksibilitet i den
kollektive transport. Dette med henblik på udrulning i Sønderborg Kommune, men med mulighed for også at
benyttes andre steder i landet. Med bæredygtigt menes især, at det kan flytte passagerer fra egne biler til
kollektiv transport, og at der findes en økonomisk og praktisk model der kan passe alle interessenter.
Af målbare resultater forventes det, at 10% af husstande med to biler i de 3 demonstrationsbyer udtrykker,
at de ved den rette konfiguration af løsninger, vil kunne klare sig med én bil – og har i sinde at gøre dette
inden 2020. Større tilslutning til den konventionelle kollektive transport er potentielt en afledt effekt af det,
kun at have én bil. Et succeskriterie er derfor ligeledes, at et flertal af husstande med bil udtrykker, at de
ved den rette konfiguration af løsninger, vil køre færre ture med 1-2 personer i bilen og i stedet i højere
grad benytte sig af de kollektive transportmuligheder.
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Den mest retvisende måling af effekt, vil først kunne foretages efter projektets afslutning – og når den ene
bil er endeligt afhændet. I løbet af projektet er det derfor kun muligt, at fremkomme med svar baseret på
holdningstilkendegivelser (3.1. Post-demonstration analyse + løbende tilbagemeldinger fra brugerne).

8. Projektorganisering
Sønderborg Kommune er ansvarlig for hele projektet. Sekretariat for landdistrikter står for den praktiske
gennemførsel. Vi har erfaring med projektarbejde i landdistrikterne, vi kender til den formelle og uformelle
organisering, og vi kender til de store udfordringer som borgerne generelt har med kollektiv transport.
Landsbylaug i de tre involverede yderområder har accepteret deltagelse. Denne deltagelse er yderst vigtig
for såvel generel borgeropbakning som praktiske aspekter i forbindelse med projektgennemførsel.
Sydtrafik følger projektet og vil i forbindelse med relevante problemstillinger inddrages, for at sikre samspil
med eksisterende kollektive transportformer, for at sikre samspil med fremadrettet strategi for landdistrikter,
for at sikre, for at resultater og efterfølgende strategi potentielt sikres kan indarbejdes i udbuddet for
offentlig transport i hele Sydtrafiks område i 2017.
ProjectZero følger ligeledes projektet, og de vil især i den sidste del af projektperioden agere
sparringspartner i relation til CO2-besparelser, samt være aktivt deltagende i forbindelse med den sluttelige
udbredelse af resultater i Sønderborg Kommune som i landsdækkende medier.
Udover ovenfor nævnte partnere (interessetilkendegivelser på bilag 5), vil projektet gøre brug af en række
underleverandører. Det er bl.a. nødvendigt at trække på eksterne konsulenter ift. især analyserne før og
efter de planlagte test. Derudover er det naturligvis nødvendigt, at indgå kontrakter med leasingselskaber og
delebilsfirmaer. Vi har i ansøgningsfasen indhentet priser og haft dialog med LetsGo og AVIS, men vil i
projektets udførsel kritisk vurdere de rette samarbejdspartnere med hensyn til pris, service etc. De nævnte
analyser forventes foretaget af rådgivningsvirksomheden Insero E-Mobility, men endelig leverandør
bestemmes under projektet under hensyntagen til kvalitet, pris, udbudsregler etc.

9. Tidsplan
Den samlede varighed af projektet er 1 år og 6 måneder, med start primo august 2016 og afslutning ultimo
januar 2017. I forhold til tidsplanen er det afstemt med Sydtrafik, at relevante resultater fra 3.1 og 3.2. kan
overbringes inden deadline for input til endeligt udbudsmateriale for den kollektive transport i regionen
(primo 2017). Deadline for input til Sydtrafik er efteråret 2016.
Udspecificeret tidsplan ses herunder:
Projektfase/tid

Formål/output
Milepæle efter endt projektfase

Metode/ansvarlig

 Identificering af nuværende
transportmuligheder
 Identificering af transportbehov
 Analyse af gap mellem
transportmuligheder og behov

 Infomøde
 Desk research
 Spørgeskema undersøgelse

1. INDLEDENDE ANALYSE
1.1. ”As is"- og transport analyse

1. aug. – 30. sep. 2015 (2 md.)

Ansvarlig: Sønderborg Kommune
1.2. Konfiguration af demo setup

1. okt. – 15. dec. 2015 (2,5 md.)

Ud fra resultater i 1.1, identifikation
af optimalt demo setup:
 Landsbybusser og delebiler
- Ejerskab (herunder forsikring og
hæftelse)
- Betalingsmodel/finansiering
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 Desk research
 Workshops/fokusgruppeinterview

- Praktisk setup og organisering
(herunder driftsansvar)
- Placering
- Sikring af bruger- og interessent
inddragelse for løbende tilpasning
 Koncept for samkørsel
 Eventuelle mindre tiltag, der letter
adgangen til og understøtter den
kollektive transport.

Ansvarlig: Sønderborg Kommune

2. DEMONSTRATION
2.1. Demonstration

16. dec – 15. aug. 2016 (8 md.)

 Demonstration af tre forskellige
konfigurationer af landsbybusser,
delebiler og brug af samkørsel i
tre forskellige landsbyer.
 Demonstration af eventuelle
mindre tiltag, der letter adgangen
til og understøtter den kollektive
transport.
 Løbende bruger- og interessent
inddragelse for eventuel
tilpasning.

 Kick-off møde
 Løbende dialog og
erfaringsudveksling

Ansvarlig: Sønderborg Kommune

3. POST-ANALYSE OG STRATEGI
3.1. Post demonstration analyse

 Analyse af tilfredshed
 Analyse af effekt

16 aug. – 15. okt. 2016 (2 md.)
3.2. Udvikling af koncept

 Udvikling af bæredygtige
koncepter til udrulning i flere af
kommunens landsbyer

16. nov. – 15. dec 2016 (1 md.)

 Fokusgruppeinterview (hvad,
hvorfor og hvordan)
 Spørgeskema undersøgelse
(kvantificering)
Ansvarlig: Sønderborg Kommune
 Udvikling på baggrund af analyse i
3.1 samt andre erfaringer i
projektet
 Inddragelse af følgegruppe
Ansvarlig: Sønderborg Kommune

3.3. Udrulning og formidling

16. dec. – 15. jan 2016 (1 md.)

 Strategi for udrulning af
koncept/implementering i flere
landsbyer
 Formidling omkring konceptet –
internt i Sønderborg, men også
udadtil

 Desk research
 Inddragelse af følgegruppe

 Afrapportering til Trafikstyrelsen
 Udarbejdelse af regnskab til
Trafikstyrelsen

Ansvarlig: Sønderborg Kommune

Ansvarlig: Sønderborg Kommune

4. AFSLUTNING
4.1. Afrapportering og regnskab
16. jan. – 30. jan 2017 (0,5 md.)
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10. Rapportering af projektet
Projektet er delt op i 4 hovedfaser, som hver indeholder en række milepæle. Projektledelsen foreslår, at der
rapporteres efter milepælen ”Konfiguration af demo-setup” inden igangsættelse af demonstrationen.
Derefter foreslås rapportering efter endt demonstration og endelig rapportering i slutrapport, ved projektet
afslutning. Rapporteringsplanen er illustreret nedenfor i sammenhæng med projektets tidsplan.
Projektfase/tid

Formål/output
Milepæle efter endt projektfase

Rapporteringsplan

1. INDLEDENDE ANALYSE

1. aug. – 30. sep. 2015 (2 md.)

 Identificering af nuværende
transportmuligheder
 Identificering af transportbehov
 Analyse af gap mellem
transportmuligheder og behov

1.2. Konfiguration af demo
setup

Ud fra resultater i 1.1, identifikation af
optimalt demo setup:

1.1. ”As is"- og transport
analyse

1. okt. – 15. dec. 2015 (2,5 md.)

Skriftlig rapportering på projektet
senest d. 31/12 2015.

 Landsbybusser og delebiler
- Ejerskab (herunder forsikring og
hæftelse)
- Betalingsmodel/finansiering
- Praktisk setup og organisering
(herunder driftsansvar
- Placering
- Sikring af bruger- og interessent
inddragelse for løbende tilpasning
 Koncept for samkørsel
 Eventuelle mindre tiltag, der letter
adgangen til og understøtter den
kollektive transport.

2. DEMONSTRATION
2.1. Demonstration

16. dec – 15. aug. 2016 (8 md.)

 Demonstration af tre forskellige
konfigurationer af landsbybusser,
delebiler og brug af samkørsel i tre
forskellige landsbyer.
 Demonstration af eventuelle mindre
tiltag, der letter adgangen til og
understøtter den kollektive
transport.
 Løbende bruger- og interessent
inddragelse for eventuel tilpasning.

3. POST-ANALYSE OG STRATEGI
3.1. Post demonstration
analyse

 Analyse af tilfredshed
 Analyse af effekt

16 aug. – 15. okt. 2016 (2 md.)
3.2. Udvikling af koncept

 Udvikling af bæredygtige koncepter
til udrulning i flere af kommunens
landsbyer

16. nov. – 15. dec 2016 (1 md.)
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Skriftlig rapportering efter endt
demonstration ultimo august 2016.

3.3. Udrulning og formidling

16. dec. – 15. jan 2016 (1 md.)

 Strategi for udrulning af
koncept/implementering i flere
landsbyer
 Formidling omkring konceptet –
internt i Sønderborg, men også
udadtil

4. AFSLUTNING
4.1. Afrapportering og regnskab
16. jan. – 30. jan 2017 (0,5 md.)

 Afrapportering til Trafikstyrelsen
 Udarbejdelse af regnskab til
Trafikstyrelsen

Slutrapportering ultimo januar 2017
indeholdende følgende:
 Slutrapport (indeholdende
effektmålinger, bl.a. post-demo
analysen + beskrevet i pkt. 8)
 Tryksag med beskrivelse af
afprøvede koncepter og gode råd
til at komme i gang til andre
kommuner/landsbyer

11. Projektets finansiering
Projektets samlede budget lyder på 1.340.000 kr, heraf medfinansiering på 51%. Der søges dermed om et
tilskud på 662.250 kr. for at gennemføre projektet.
Totalbeløbet udgøres af:
Materialer (primært leje af biler og busser)
Kommunale timer (1148 timer af 300 kr4)
Eksterne konsulenttimer (434 timer af 1.150 kr)
Revision

486.500 kr
344.400 kr
499.100 kr
10.000 kr

I det vedlagte budget udtrykker poster efterfulgt af ”*”, at der her benyttes eksterne konsulenter.
Pristilbud på delebiler er inkl. setup (brugerregistrering, lukket Sønderbog portal mv.). Flere tilbud på
delebiler og leje af busser vil naturligvis indhentes, og de billigste løsninger vælges.
Udbetaling af støtte ønskes opdelt i 3 rater. Dette være sig:
1. Rate: Fase 1 (1. aug. 2015 – 15. dec. 2015)
2. Rate: Fase 2 (16. dec. 2015 – 15. aug. 2016)
3. Rate: Fase 3 + 4 (16. aug. 2016 – 30. jan. 2017)

4

AC medarbejder inkl. overhead
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404.700 kr
520.100 kr
415.200 kr (31%)

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1
2
3
4
5

-

Sønderborg, landdistrikter, transport og CO2-reduktion
Område 1: Dynt-Skelde-Gammelgab
Område 2: Kværs-Snorum-Tørsbøl
Område 3: Lysabild
Interessetilkendegivelser
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12
13
15
17
19

Bilag 1 – Sønderborg, landdistrikter, transport og CO2-reduktion
CO2-reduktion gennem fokus på kollektiv transport
Sønderborg er en grøn kommune, en kommune der arbejder for grønne løsninger – også inden for
transport. De mange transport- og energiprojekter som vi i kommunen arbejder med, har i høj grad rod i
vores opdaterede Klima- og Energistrategi fra 2014, der har som målsætning at have reduceret kommunens
samlede CO2-udledning med 50% i perioden 2007-2020 (25% nået i 2014). Ordret fra strategien står
endvidere, at: ”Byrådet vil arbejde for at nedbringe CO2-udslippet fra alle former for transport. Byrådet vil

tilbyde gode muligheder for alternative CO2-besparende transportformer og arbejde for en bedre og mere
attraktiv kollektiv trafik via et sammenhængende trafiksystem”.

En del af vores grønne projekter sker i samarbejde med ProjectZero – et større og meget ambitiøst
partnerskab med udspring i Sønderborg bestående af Sønderborg Kommune, Syd Energi, DONG Energy,
Nordea-fonden samt Bitten & Mads Clausens fond. Projektet har til formål at gøre Sønderborg Kommune til
Europas første CO2-neutrale område i 2029 gennem et fokus på bl.a. boliger, erhvervsliv, transport, og
bæredygtige byer.
CO2-reduktion i landsbyerne
Som en del af vores Klima- og Energistrategi er to vigtige indsatsområder ”CO 2-neutralitet i landdistrikterne”
samt ”bæredygtige landsbyer i Sønderborg”. Vigtige fordi store dele af kommunens borgere bor i
yderområder og vigtige fordi der i disse områder er stort potentiale for forbedringer på miljøsiden.
Indsatsområdet ”CO2-neutralitet i landdistrikterne” startede i 2011 med det formål, at sikre, at
landdistrikterne aktivt tager del i opfyldelsen af målet om at Sønderborg Kommune bliver CO 2-neutral i 2029.
Der står helt konkret i kommuneplanen 2009-2021, at det skal være fordelagtigt at vælge miljøvenlige og
energieffektive løsninger i landdistrikterne. Dette gælder også på transportsiden – delvist ved simpelthen at
vælge kollektive transportmidler.
Helt konkret arbejdes der under dette indsatsområde for, at der i 2020 er 3 bæredygtige landsbyer i
Sønderborg Kommune. En bæredygtig landsby er en landsby, der via fælles bæredygtige løsninger bliver
CO2-neutral i 2029. Elementer i projektet har bl.a. været ”ENERGIroadshows” som en del af en infokampagne samt borgermøder omkring transport, energiløsninger mv.
Indsatsområdet ”Bæredygtige landsbyer i Sønderborg” arbejder ligeledes ud fra målet om CO 2-neutralitet i
2029. Projektet omfatter 2 landsbyer, hvor der skabes løsninger, så energiproduktion og -forbrug baseret på
vedvarende energikilder, bidrager positivt til forbedring af klimaet, herunder reduktion af CO 2.
Landsbyernes organisering – klar til udrulning af nye projekter
En meget høj del af kommunens indbyggere bor i yderområder, og der er derfor i Sønderborg Kommune et
meget stort fokus på landsbyerne, på sammenhold, dynamik, trivsel, udvikling – og som i resten af
kommunen, CO2-udledning. For i højere grad at tage hensyn til den store befolkningsgruppe på landet, har
vi udviklet ”Sønderborg modellen”. En model der tæller et Landdistriktsudvalg under byrådet, et sekretariat
for landdistrikter under Land- By- og Kulturforvaltningen, samt oprettelsen af 31 landsbylaug – der hver har
en repræsentant i et Landsbyforum. Alt i alt en treenighed af politikere, forvaltning og repræsentanter fra
landsbyerne selv. Når projekter som ”CO2-neutralitet i landdistrikterne” og ”Bæredygtige landsbyer i
Sønderborg” gennemføres, så er Landsbyforum og evt. senere de enkelte landsbylaug de formelle
samarbejdspartnere og omdrejningspunktet i projekternes gennemførsel. Det tydeligt store fokus på at høre
landsbyernes stemme – den omtalte organisering og de mange erfaringer vi har gjort med
borgerinddragelse i landsbyerne har givet os uvurderlig erfaring, og et rigtig godt udgangspunkt for udvikling
af den kollektive transport – med dertilhørende CO2-reduktion, ud fra den enkelte landsbys karakteristika,
holdninger og behov.
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Bilag 2 - Område 1: Dynt-Skelde-Gammelgab
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Område 1, nøgletal
Indbyggere
Husstande
Personer

252
631

Aldersfordeling
16,75%
15,40%

14,43%
12,81%

7,70%

6,89%

12,69%

7,44%
5,74%

Under Fra 12 til Fra 17 til Fra 23 til Fra 30 til Fra 40 til Fra 50 til Fra 60 til Over 65
11 år
16 år
22 år
29 år
39 år
49 år
59 år
65 år
år
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Bilag 3 - Område 2: Kværs-Snorum-Tørsbøl
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Område 2, nøgletal
Indbyggere
Husstande
Personer

408
1023

Aldersfordeling
16,66%

16,50%
13,27%

7,88%
6,54%

13,28%

12,55%

7,22%

6,03%

Under Fra 12 til Fra 17 til Fra 23 til Fra 30 til Fra 40 til Fra 50 til Fra 60 til Over 65
11 år
16 år
22 år
29 år
39 år
49 år
59 år
65 år
år
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Bilag 4 - Område 3: Lysabild
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Område 3, nøgletal
Lysabild deltager og er partner i forbindelse med organisering og råderet. Dog er der lavet aftale
med nabobyerne Kegnes, Mommark, Skovby og Tandslet om mulig inddragelse. I de sidstnævnte
4 byer er der yderligere 970 husstande og 2.206 indbyggere.
Indbyggere
Husstande
Personer

349
821

Aldersfordeling
16,90%
15,40%

14,33%

14,16%

11,83%
9,12%
6,92%

6,48%
5,00%

Under Fra 12 til Fra 17 til Fra 23 til Fra 30 til Fra 40 til Fra 50 til Fra 60 til Over 65
11 år
16 år
22 år
29 år
39 år
49 år
59 år
65 år
år
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Bilag 5 – Interessetilkendegivelser
Sønderborg Kommune
Sydtrafik
Project Zero
Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug
Kværs-Snorum-Tørsbøl landsbylaug
Lysabild landsbylaug
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