
Fremtidens Intelligente Mobilitet

• Lolland casen



• Udfordring: få og dyre busser (og flex-løsninger)

• Mulighed: Nye løsninger og masser af ”afgange”

• Mål: en attraktiv landsby hvor ingen føler sig fanget.

Hvorfor



Skabe flere 
muligheder 

lokalt

ATTRAKTIVT 
LIV I 

LANDSBYEN?

Hjælpe 
hinanden?

Bruge vores tid 
og ressourcer 

bedre?

Den rigtige tilgang?



Processen – inddragelse!

• Vi skal finde en landsby

• Vi skal tale med lokale om 
udfordringer og muligheder
• Spørgeskemaundersøgelse og 

Fokusgrupper

• Vi skal vælge løsninger, som 
borgerne er interesserede i
• Workshops sammen med 

fokusgrupper
• Deltage på møder i byen
• Deltage i andre aktiviteter

• Vi skal implementere og teste 
løsninger Horslunde



Undersøgelsesresultat

• De fleste har biler – og halvdelen har mere end 1

• 87 % har brugt en af husstandens biler i den seneste uge

• 38% har brugt cykel og 22% har brugt bus

• Ikke nødvendigvis utilfredse med tidsforbrug på transport (68) eller 
transportmuligheder (65)

• Men 12% har undladt at gøre noget i den seneste uge grundet manglende 
transportmulighed

• 52% bruger aldrig bussen, 9% bruger Flextur (30 % kender det ikke)

• 62% cykler i Horslunde min. månedligt – tryghed 69/63, sikkerhed 53

• Rigtig mange tager allerede andre med i deres biler – men…

• Ca. 1/3-del ville tage andre beslutninger omkring job/fritid/indkøb, hvis de 
ikke var begrænset af transport



Relevante målgrupper

• De unge – til fritidsaktiviteter

• De ældre – til indkøb

• Bilfamilierne
• Når forældrene bliver taxachauffør

• Når 1 bil ikke rækker



Løsninger i landsbyen

El-Delebiler 
El-ladcykler
Nabo biler
Samkørsel

Bus
Flextrafik
Plusture
Skolebus

ViGo
Pakkeudlevering
Pop Up butikker

Landsby app?

Movia og 
kommunale 
tilbud Forsamlingshuset med 

mødelokaler, køkken, 
”flyverarbejdspladser” 

m.m.

Ladestander
el-delebil

Cykelstativ 
og dele-
ladcykel

Solcelle 
med ”real 
tids” tavle Overnatning 

for turister

PoP Up 
butikslokale

Blafferbænk

Horslundes 

TrafikHub

Nem boks 
til pakker



Målgrupper

• Lokale

• Turister

• Kommuner og virksomheder

Landsby
LivingLab


