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FOR

ORD
I Sønderborg har vi valgt at se bæredygtighed i et bredt og langt perspektiv. Vi har fire dimensioner
af bæredygtighed: Miljøet, økonomien, den sociale og den kulturelle dimension. Vi forholder os til
tendenserne og går efter de langsigtede løsninger. Vi vil passe på de værdier og ressourcer vi har,
og gøre os robuste, så vi kan håndtere fremtidens muligheder og udfordringer.
I 2016 blev Sønderborg som den første danske kommune optaget som medlem af UNESCO Sustainable Learning City, der er et netværk for bæredygtighed, medborgerskab og livslang læring. Netværket
blev stiftet på en konference i Beijing i 2013 og tæller 115 medlemmer fordelt på 28 lande.
FN har udstukket 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og dermed sat retningen for den nødvendige
omstilling til et bæredygtigt samfund. Det forpligter os alle; den enkelte borger, store og små virksomheder og uddannelsesinstitutionerne lige fra vuggestue til PhD. Verdensmålene er pejlemærker for
arbejdet med at udvikle bæredygtige læringsbyer i regi af UNESCO-samarbejdet. I Sønderborg
Kommune har vi især fokus på Verdensmål nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur og Verdensmål
nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Sønderborg Kommune er også aktiv medspiller i ProjectZero, der er Sønderborgs vision om at blive
CO2-neutralt område i 2029.
Som led i vores målrettede og fokuserede arbejde med at blive CO2-neutralt område i 2029, har
Sønderborg Kommune udarbejdet en Strategisk Energiplan for Grøn Transport. Den viser, at der er
behov for en række forskellige tiltag der kan bringe transportsektoren tættere på målet om CO2neutralitet. Der er behov for færre køretøjer, mere samkørsel, mindre kørsel og grønnere køretøjer.
Dette er baggrunden for, at Sønderborg Kommune i 2014 besluttede at søge om tilskud fra Trafikstyrelsens pulje “Alternative kollektive transportløsninger i landdistrikterne”. Visionen var, at nytænke
mulighederne for kollektiv transport i landdistrikterne og udfordre de traditionelle juridiske, administrative og økonomiske måder at praktisere kollektiv kørsel på.
Denne rapport redegør for erfaringerne i projektet og jeg ønsker jer rigtig god læsning.

Venlig hilsen
Inge Olsen
Direktør i Land, By og Kultur
Sønderborg Kommune
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Væsentligste
erfaringer fra projektet
”Bæredygtige kollektive transportkoncepter i
landdistrikterne” er et analyse- og demonstrationsprojekt, der har til formål at udvikle bæredygtige transportkoncepter for øget fleksibilitet
i den kollektive transport 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.
Udgangspunktet var, at de udviklede koncepter
med landsbybusser og -biler, samkørsel samt
mindre tiltag, der letter adgangen til og understøtter den kollektive transport, skulle have stor
overførbarhed til andre kommuner og landsbysamfund i landet. Hensigten med denne rapport
er at bidrage til en scalering af erfaringerne.
Målet var, at nytænke mulighederne for kollektiv
transport i landdistrikterne og udfordre de traditionelle juridiske, administrative og økonomiske
måder at praktisere kollektiv kørsel på. Alle tre
områder er til fulde blevet udfordret i perioden.
På det juridiske område var det især lovgivning
om trafikselskaber, buskørsel og taxikørsel, der
indledningsvis gav udfordringer, men konklusionen blev, at det udviklede koncept er lovligt.
Administrativt er konceptet blevet kvalificeret via
borgerdreven innovation i tæt samarbejde mellem landsbylaugene i Kværs-Tørsbøl-Snurom,
Lysabild og Dynt-Skelde-Gammelgab, forvaltningen og politikere. Den organisationsmæssige
opdeling og ansvaret for gennemførelse af
projektet er håndteret af en handlekraftig styregruppe, bestående af repræsentanter fra landsbylaugenes ledelse og medlemmer (brugerne)
samt Sekretariat for landdistrikter i Sønderborg.
En nedsat følgegruppe har fulgt projektet og
er inddraget efter demonstrationsforløbet for
at give sparring på konceptet og sikre samspil
med eksisterende kollektive transportformer og
transportstrategien i kommunen. Under hele
projektet har det været særdeles relevant og
nødvendigt med god information til brugerne og
direkte kommunikation mellem styregruppen,
landsbylaugenes ledelse og brugerne. Kommunikation via hjemmesider, facebook, mails
og informationsmøder har været afgørende for
projektets gennemførelse og succes. De økonomiske midler, der var til rådighed under projektet,
har været tilstrækkelige med henblik på, at nå de
stillede mål.
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Følgende reelle erfaringer er opnået med
projektet:
Det er en forudsætning, at der tegnes de lovpligtige og øvrige nødvendige forsikringer, og
at alle involverede er bekendt med gældende
forsikringsbetingelser for både køretøjer,
chauffører og passagerer. Da der er mange forskellige chauffører i konceptet, skal der tegnes
en særlig forsikring. Ved leje eller leasing af
køretøjer skal der være ekstra opmærksomhed
på gældende kontraktforhold, herunder opsigelsesfrister og kreditgodkendelser. På grund af manglende kapital og sikkerhedsstillelse kunne Landsbylaugene som almennyttige foreninger ikke
kreditgodkendes. Landsbylaugene har som
partnere i projektet lavet aftalen med udlejningsfirmaet AVIS, mens kommunen som ansvarlig
for projektet har modtaget fakturaerne. Mellem
kommunen og landsbylaugene er der lavet en
aftale om støtte fra projektet, som er øremærket
til omkostningerne ved leje i overensstemmelse
med lejekontrakten mellem det pågældende
landsbylaug og AVIS. Det kan også være nødvendigt ved en permanent løsning.
Projektet har øget fleksibiliteten på transportområdet. Men forsøgskøretøjerne vurderes dog
mere at være anvendt som erstatning for den
manglende kollektive transport frem for et supplement. Ved forsøg med en delebil (Country Car)
til de studerende i Sønderborg kan det konkluderes, at det især i sommerperioden har lettet de
studerendes adgang til at opleve og få kendskab
til hele kommunen - også landområderne. Især
de udenlandske studerende har haft en gavnlig
effekt af delebilen.
Resultatet fra den 8 måneders demonstrationsperiode viser et reduceret antal rejser i egen bil.
Dette har givet store kilometerbesparelser primært
i form af samkørsel for brugere af landsbybusserne.
Det kan ikke påvises, at der er sket en øget passagertilslutning til de kommunale busruter. Det
kan endvidere konkluderes, at adgang til køretøjerne ikke har ændret brugernes adfærd i forhold til den konventionelle kollektive trafik.
Pilotprojektet har opnået en kilometerbesparelse
og reduktion i CO2-udledningen med en estimeret
værdi på 5.480 kg i forsøgsperioden. På årsplan
udgør besparelsen 8.220 kg, hvis kørselsmønstret
i de tre områder opretholdes.
Selvom landsbybusser og -biler skulle fortsætte i
det udviklede koncept eller i en tilpasset permanent ordning, kan forsøget ikke på nuværende
tidspunkt konkludere, at brugerne enten vil
afhænde bil nr. to eller undlade at anskaffe sig
bil nr. to. Prismodellen er udfordret af, at mange
allerede råder over bil nr. 2.

Input og anbefalinger til konceptet for landsbybusser og –biler:
• Klare linjer for bl.a. pris, betaling, vask, brændstof, booking og registrering af brugere, evt.
udlån til andre byer, forsikring og ansvar /
organisering.
• Central placering af bus og bil med adgang til
nøgle 24/7.
• Evt. aflønning/kompensation til ansvarlig
person eller institution.
• Simpel og overskuelig booking, betaling og
mulighed for at tjekke tilgængelighed og planlagte fællesture.
• Både mulighed for privat/lukket booking og
arrangerede faste ture til f.eks. indkøb, sport
mv. (der er brug for personer med engagement
– især til kørsel med ældre borgere).
• Der er ikke krav om lav pris, men høj pris
afskrækker.
• Der er behov for et mere tidssvarende og moderne bookingsystem, gerne via en APP.

Landsbybusser og -biler i forhold til den
øvrige kollektive trafik i en permanent ordning:
Administratorer i forsøgsområderne (de lokale
tovholdere) mener ikke, at der kan skabes en
selvbærende økonomimodel på landsbybusser
og -biler uden kommunal støtte. De ser en delvis
kommunal støtte som en nødvendighed i en
permanent løsning. Jo længere en lejeperiode,
der kan indgås med leasingselskaber, jo billigere
månedlig leje kan opnås, og jo større en andel af
udgifterne kan således dækkes via brugerbetaling.
Administratorer udtrykker, at køretøjerne ikke må
ende med at blive en erstatning for den øvrige
kollektive trafik ved at kannibalisere på afgange
eller reducere ruter. Der skal i stedet arbejdes
mod at opnå synergi og ændre udviklingen i
landdistrikterne, hvor et stigende antal privatbiler
erhverves, fordi borgere giver fortabt overfor en
utilfredsstillende kollektiv infrastruktur.

Erfaringer fra Student Foundation vedrørende
”Contry Car” konceptet:
• Der manglede ressourcer til at markedsføre
forsøgsbilen. Anbefalingen er en kampagne op
til lancering af delebilen.
• Der er ikke behov for en bil i vinterhalvåret.
• Prisen for brug af bilen er afgørende for de
unge, der lever af SU.
• Bilen har primært været anvendt til at erstatte
rejser, hvor den kollektive trafik var vanskelig at
få til at passe, som attraktiv alternativ og i
mangel på adgang til privat bil.
• Særligt har forsøgsbilen skabt værdi for de
udenlandske studerende, der ikke har mulighed
for at trække på familie eller andet netværk.
• Bilen har i et enkelt tilfælde været anvendt af en
studerende, der var i praktik hos en lokal virksomhed.

Roy Hansen,
Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug

På vegne af styregruppen

Erling Junker og Allan Tychsen,
Lysabild landsbyråd
Niels Peter Nielsen og Hans Jørgen Bollmann,
Kværs-Tørsbøl-Snurom landsbyråd
Sekretariat for landdistrikter i Sønderborg
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FNs mål
(Bilag: FNs mål)
(Bilag: Sammenhæng med FN’s verdensmål)

FA K TA

De fire dimensioner af bæredygtighed i Sønderborg Kommune har en nær sammenhæng med
de 17 internationale mål for en bæredygtig
udvikling, der blev vedtaget på FN’s generalforsamling i 2015. Danmark har forpligtet sig til at
implementere målene i lovgivningen og anden
offentlig forvaltning, og UNESCO’s bæredygtige
læringsbyer bruger målene som pejlemærker i
deres arbejde.
Idet Sønderborg er udnævnt til UNESCO Sustainable Learning City, ønsker projektholderne at
leve op til FN’s mål på bl.a. følgende områder:
Mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur.
Investering i infrastruktur – transport, kunstvanding, energi og informations- og kommunikationsteknologi – er i mange lande afgørende for at
opnå bæredygtig udvikling og stærke samfund.
Det har længe været anerkendt, at stigning i
produktivitet og indtægter samt forbedringer i
sundhed og uddannelse kræver investeringer i
infrastruktur. Inkluderende og bæredygtig industriel udvikling er den primære kilde til indtægtsmuligheder, der genererer hurtig og vedvarende
fremdrift i leveforhold, og det skaber teknologiske løsninger til miljøvenlig industrialisering.
Teknologiske fremskridt er fundamentet for at
opnå miljømæssige mål såsom øget energi- og
ressourceeffektivitet. Uden teknologi og innovation vil industrialisering ikke ske, og uden
industrialisering vil der ikke være udvikling.
Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Byer er midtpunktet for ideer, handel, kultur,
videnskab, produktivitet, social udvikling og
meget mere. I bedste fald er byer med til at
fremme mennesker socialt og økonomisk.
Der ligger dog mange udfordringer i forhold til at
bevare byer på en sådan måde, at de fortsætter
med at bevare jobs og velstand, uden at det
belaster land og ressourcer. Almindelige urbane
udfordringer er overbelastning, mangel på ressourcer til at sørge for basale ydelser, mangel på
passende bolig og dårlig infrastruktur.
De udfordringer, som byer imødegår, kan overkommes, så de fortsat kan vokse og trives,
mens ressourceforbruget forbedres og forurening
og fattigdom reduceres. Den fremtid, som vi
ønsker, indeholder byer med adgang til basale
ydelser, energi, bolig og transport for alle.
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Sønderborg som
bæredygtig læringsby
UNESCO Sustainable
Learning City
• UNESCOS netværk for bæredygtighed, medborgerskab, og livslang læring blev stiftet på en
konference i Beijing i 2013.
• Sønderborg Kommune blev medlem 1. juli 2016.
• Sønderborg er den første danske kommune, 		
der er optaget i netværket.
• Netværket tæller pt. 115 medlemmer i 28 lande
over det meste af verden.
Fire hjørnesten for bæredygtighed i Sønderborg
Kommune:
• Miljømæssig Bæredygtighed
• Kulturel Bæredygtighed
• Økonomisk Bæredygtighed
• Social Bæredygtighed
Hvad er målet:
Som medlem er det fælles mål at skabe gode
livsbetingelser i en bæredygtig nutid og fremtid.
Vi vil med andre ord sikre, at de goder og muligheder borgere har i dag kan nydes, uden vi forringer mulighederne for fremtidens generationer.
Hvad betyder medlemskabet for Sønderborg
Kommune:
Kommunen vil bruge medlemskabet til at skabe
sammenhæng mellem de indsatser, der allerede
findes i kommunen i forvejen indenfor områderne:
• Bæredygtighed
• Medborgerskab
• Livslang læring for alle
Hvordan når vi målet:
Uanset om man er borger, virksomhed eller institution, kan man tage aktivt del i at forfølge det
fælles mål om en bæredygtig nutid og fremtid.
Udgangspunktet er de mange eksisterende
indsatser. UNESCO-medlemskabet er rammen,
hvor vi sætter indsatserne i sammenhæng og
udfolder dem til helt konkrete aktiviteter, der
berører den enkeltes hverdag – privat, i arbejdslivet eller det offentlige rum.
Vi når kun i mål, hvis alle gør, hvad de kan, hvor
de er. UNESCO-medlemskabet tydeliggør, at det
er gennem den enkeltes konkrete handlinger, et
aktivt medborgerskab og frugtbare samskabelsesprocesser, at fremtidens løsninger skabes.
Kommunen som virksomhed spiller en særlig
rolle i forhold til at udbrede en bæredygtig tankegang til alle borgere og aktører i området.

Kommunale mål:
Den overordnede strategi, der ligger bag forsøgsprojektet er følgende:

Vision
Sønderborg Kommune skal være CO2-neutral i 2029
Strategisk Energiplan for Grøn Transport

Kollektiv transport

Privat bilisme

Tung transport

Bæredygtig transport

Mission: Fundamentet for strategien er dét
vi vil og dermed de grundlæggende værdier:
• Bæredygtighed
• Medborgerskab
• Byrådets vision på landdistriksområdet

Bilag og kildeangivelse hentes via www.sonderborgkom.dk
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Strategisk Energiplan
for Grøn transport

Projektets baggrund

(Bilag: Strategisk Energiplan for Grøn transport,
indledning)

Landdistriktsudvalget besluttede den 26. februar
2014 at arbejde med en ansøgning til Trafikstyrelsens pulje: ”Alternative kollektive transportløsninger i landdistrikterne”, der støtter initiativrige
projekter, som via innovative tiltag kan forbedre
den kollektive trafik i yderområderne.

Masterplanen for Sønderborg Kommune for 2029
ligger klar og sætter et ambitiøst mål for både
borgere, virksomheder og kommunen selv. For at
realisere den ambitiøse målsætning, har kommunen valgt at styrke sit fokus på Grøn Transport
Indsatserne, som nu har særlige udfordringer.
Det er ikke muligt at fastholde det nuværende
mobilitetsmix og samtidig nå målsætningen om
CO2-neutralitet. Der er behov for flere forskellige
tiltag, hvor fire grundlæggende målsætninger er
bærende.

(Bilag, besvarelse af spørgsmål vedr. projekt)

Visionen er, at nytænke mulighederne inden for
kollektiv transport i landdistrikterne og udfordre de
traditionelle juridiske, administrative og økonomiske måder at praktisere kollektiv kørsel på i et
samarbejde på tværs mellem politikere, forvaltninger, erhvervsliv, vidensinstitutioner og borgere
m.v.

Færre
køretøjer

Samkørsel

Mindre kørsel

Grønnere
køretøjer

(Bilag: Strategisk energiplan for grøn transport
side 22)
Den private bilflåde i Sønderborg Kommune
består af 43.536 person- og varebiler med en
gennemsnitsalder på 9,6 år, og de kører i gennemsnit 17.000 km om året. Dermed er den private bilflåde ca. 30 % større, ældre og kører flere
kilometer end landsgennemsnittet. Befolkningstætheden ligger noget over landsgennemsnittet
(154 mod 127,1 på landsplan). Kommunen er
kendetegnet ved en stor geografisk spredning,
der bl.a. viser sig i forhold til antallet af biler pr.
indbygger. Samlet set udleder den private bilflåde 111.307 tons CO2 pr. år.
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Formål
(Bilag: Besvarelse af spørgsmål vedr. projekt)
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.
Endvidere skal projektet sikre, at konceptet
inspirerer andre og kan overføres til andre kommuner og landsbysamfund i landet.
Projektet støtter indsatsområderne ”samkørsel”
og ”færre køretøjer” i Sønderborg Kommunes
strategiske energiplan for grøn transport i
Søderborg.

Succeskriterier

Revideret tidsplan

(Bilag: Projektbeskrivelse)

Revideret projektplan til Trafikstyrelsen
– 25. august 2016

Fire forsøgstilbud har været testet i de tre landsbyområder Dynt-Skelde-Gammelgab (DSG),
Kværs-Tørsbøl-Snurom (KTS) og Lysabild og
omegn (LO), samt ved Sønderborg Student
Foundation i perioden 15. april – 15. december
2016.
De fire forsøgstilbud tilsigter at øge fleksibiliteten
i den kollektive transport i landdistrikter i Sønderborg Kommune, samt at lette de studerendes
adgang til landdistrikterne omkring Sønderborg.
Forsøget ønsker konkret at:
• Opnå effekter i form af at reducere antallet af
rejser i egen bil (med 1 – 2 passagerer).
• Øge tilslutningen til den samlede kollektive
trafik.
• Reducere behovet for bil nr. to.
• Reduktion i samlet CO2-udledning.

Organisering
(Bilag: Årlig status rapport af 31. januar 2017)
Organiseringen har været et bærende element i
form af en handlekraftig styregruppe bestående
af 2 repræsentanter fra hvert Landsbylaug og
en fra Sønderborg Student Foundation (SSF).
Sekretær var landdistriktskoordinatoren og en
tilkøbt ekstern konsulent med erfaring fra tidligere beregninger på rentabiliteten af kommunens
egen bilflåde.
En følgegruppe bestående af Inge Olsen, direktør
i Land, By og Kultur, Peter Rathje, direktør i
ProjectZero og Lotte Stensberg, Sydtrafik

Styregruppe
(Bilag: Post Demonstration Analyse, Styregruppe
og lokal forankring)
Styregruppen mødtes en gang om måneden
under demonstrationsperioden med Sønderborg
Kommune. I styregruppemøderne deltog en lokal
administrator fra landsbylaugene, af og til suppleret med borgerambassadører.
Styregruppen var med til at beslutte rammer for,
hvordan forsøget og køretøjerne praktisk skulle
organiseres.

OPGAVE

PERIODE - REVIDERET

1. Indledende analyse
1.1. ”As if”- og
1. nov. – 20. jan. 2016		
transportanalyse
(2,5 mdr.)
					
1. 2. Konfiguration
15. jan. – 30. feb. 2016
af demo setup
(1,5 mdr.) 		
2. Demonstration
2.1. Demonstration 15. april – 15. dec. 2016
		
(8 mdr.)
3. Post-analyse og strategi
3.1. Post demonstration analyse
1. nov. – 30. jan. 2017		
			(3 mdr.)
3.2. Udvikling af
1. feb. – 15. mar. 2017		
koncept 		(1,5 mdr.)
3.3. Udrulning og
formidling

16. mar. – 15. apr. 2015 		
(1 mdr.)

4. Afslutning
4.1. Afrapportering
og regnskab

16. apr. – 30. apr. 2017 		
(0,5 mdr.)

Ændringer i henhold til
tilsagn
Følgende er ændret i perioden:
• Ændringsbilag af 10. februar 2016: Ændring
af tidsplanen som forskubbes med 3 måneder.
Tidsforskydningen skyldes administrative forsinkelser og organisationsændringer i forvaltningen i Sønderborg Kommune.
• Ændringsbilag af 16. april 2016: Landsbylauget Dynt-Skelde-Gammelgab ønsker som
nytænkning i testperioden at afgive deres
landsbybil til studerende i Sønderborg (administreret af SSF), herefter kaldet Country Car.
Målet er, at de unge kan transportere sig fra
byen til landdistrikterne i kommunen.
• Ændringsbilag af 25. august 2016:
Anmodning om forskydning af demonstrationsperioden fra 1. marts til 30. oktober 2016 til 15.
april til 15. december 2016. Endvidere ønskes 		
iværksættelse af en ”måling af brugernes 		
betalingsvilje for at give et retvisende afsæt til
en bæredygtig forretningsplan”.
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Finansiering
(Bilag: Projektbeskrivelse)
Projektet er finansieret med 49% fra Trafikstyrelsen og 51% fra Sønderborg Kommune. Projektet
er i alt finansieret med kr. 1.340.000,- som er
udbetalt i tre raser. Der har været udarbejdet et
detaljeret budget, som er overholdt med de få
ændringer, der er godkendt under forløbet.
Det er hensigten med projektet, at de erfaringer
og resultater der indhentes under forsøget
nyttiggøres både internt i kommunen, men også
skaleres og rulles ud til andre kommuner.
Byrådet i Sønderborg har den 5. oktober 2016
besluttet, at der afsættes kr. 250.000,- som en
ekstra bevilling. Budgetaftalen skaber et økonomisk grundlag for en forlængelse af forsøgsordningen med landsbybusser til sommeren 2017.

Lovlighed
(Bilag: Skr. af Claus Molbo)
Vurdering af projektets lovlighed i henhold til lov
om taxikørsel, lov om trafikselskaber og lov om
buskørsel.
Forudsætninger:
Der er tale om Landsbybusser, i form af 9-personers minibusser, som er lejet gennem AVIS af
Landsbylaugene
Busserne kan lånes af borgerne, der er medlemmer af de pågældende landsbylaug (med bopæl
indenfor en defineret sognegrænse) og dermed
har en nærmere tilknytning til hinanden. Landsbylaugenes primære formål er at være talerør
overfor omverdenen, og indadtil en samlende enhed for landsbyborgerne, foreninger, erhvervslivet
og andre interessegrupper lokalt.
Busserne må bruges til at befordre familie, venner, naboer, foreninger, skole, børnehave m.m.
Bussen må ikke anvendes til hyrevognskørsel alene til samkørsel uden vederlag til chaufføren.
Lov om buskørsel:
Busloven kan ikke komme på tale, da der ved en
bus forstås et motorkøretøj, der er indrettet til befordring af flere end 9 personer, og i det konkrete
tilfælde er det en minibus til højst ni personer,
derfor falder køretøjerne udenfor busloven, alene
fordi der ikke er tale om busser. Jf. lovbekendtgørelse. nr. 1372 af 26/11 2015 om buskørsel, §
1 stk. 2, og lovbekendtgørelse. nr. 1050 af 12/11
2012 om buskørsel § 1, stk. 1.
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Lov om taxikørsel:
Bekendtgørelse 2012-05-08 nr. 405 om taxikørsel
m.v.
§ 1 ved erhvervsmæssig personbefordring
(taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og
offentlig servicetrafik) forstås kørsel i et dansk
indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring
af højst 9 personer føreren medregnet
1. med personer uden en nærmere tilknytning til
den person, virksomhed eller sammenslutning,
der udfører eller lader kørslen udføre, jf. dog
stk. 5,
2. som udføres mod vederlag, idet godtgørelse
for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie, ikke 		
anses som vederlag, eller
3. som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære 		
formål.
Af note 36 i KARNOV til lovbekendtgørelse. nr.
1039 af 8/10 2009 om taxikørsel m.v. fremgår at:
Afgrænsningen af den ikke-erhvervsmæssige
kørsel over for den erhvervsmæssige personbefordring er central for hele lovgivningen om
erhvervsmæssig personbefordring, hvad enten
der er tale om bus- eller taxikørsel. »Erhvervsmæssig personbefordring« er det grundlæggende begreb, der udløser tilladelseskravet og
dermed adgangs-kravene til at udføre en given
person-befordring samt tillige kravet om kørekort
til erhvervsmæssig personbefordring. Den mest
hensigtsmæssige måde at fastlægge begrebet
på, er at foretage en modsætningsvis definition
af, hvad der kan betragtes som ikke-erhvervsmæssig kørsel.
Kørslen anses for ikke-erhvervsmæssig, såfremt
1. kørslen udføres vederlagsfrit af den registrerede
ejer eller bruger af motorkøretøjet, eller en
ansat hos denne,
2. kørslen er led i anden virksomhed, idet der
udelukkende må befordres personer med en
nærmere tilknytning til ejeren eller brugeren.
Heraf følger, at da der er tale om ikke erhvervsmæssig kørsel, er det heller ikke omfattet af
taxiloven
Konklusion vedr. lovlighed.
Det skønnes, at den ordning, der er etableret, og
som er beskrevet i det fremsendte materiale om
landsbybusser, ikke er i strid med hverken Lov
om trafikselskaber, Lov om buskørsel eller Lov
om Taxikørsel.

As-if og transportanalyse
(Bilag: As – if og transportanalyse)
As – if og transportanalyse
En As – if og transportanalyse blev udarbejdet
som første delanalyse i projektet i perioden
medio oktober 2015 til medio januar 2016.
Analysemetoder er desk research, workshop
fokusgruppeinterview, og en spørgeskemaundersøgelse.
Sammenfatningen af analysen konkluderer:
• Den kollektive transport er meget begrænset i
de tre landområder.
• Øget fokus på Flextur og Flexrute, idet meget
få har kendskab til disse transportformer.
• Analysen bekræfter det store brug af og
behov for egen bil.
• Det er begrænset, hvor mange der benytter
sig af samkørsel.
• Der er begrænset kendskab til både landsby
bus, delebils- og samkørselsordninger.
• Behovet for transport af især ældre, børn og
unge samt af personer uden kørekort eller bil
fremhæves.
• Der er behov for klare linjer for bl.a. pris, betaling, vask, brændstof, booking og registrering
af chauffører, udlån til andre byer, forsikring,
ansvar og organisering.
• Der er behov for en central placering og nem
adgang til nøgle m.v.
• En bæredygtig løsning ønskes udviklet, hvorfor en form for aflønning bør overvejes.

Forsikringer
Forsikringsbetingelser
• Forsikringerne dækker, når køretøjet føres af
en registreret fører med kørekort.
• Forsikringerne dækker ved kørsel i Danmark,
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Norge, Sverige,
Tyskland og resten af Europa,
eksklusivt de tidligere østlande.
• Ansvarsforsikringen er lovpligtig.
• Skadesforsikring.
• Glasforsikring.
• Dækforsikringen.
• Personulykkesforsikringen dækker fører og
passagerer i tilfælde af invaliditet eller død
som følge af en ulykke der opstår, mens
personerne befinder sig i køretøjet.
• Ved tandskade: Efter regning.
• Bagage- og godsforsikringen.
• Indelåst nøgleforsikring.
• Fejltankningsforsikring.

• Assistanceforsikringen.
• Kabineskadesforsikringen.
• Forsikringsselskabet bag ovennævnte
forsikringer er Tryg Forsikring Forsikringstageren er lejeren. Tryg Forsikring tilbyder og
leverer forsikringerne, mens Avis blot er formidler.

Demonstration
(Bilag: Post Demonstration analyse,
implementering)
Blev gennemført i perioden 15. april til 15. december 2016 i fire forsøgsområder, Kværs-TørsbølSnurom, Dynt-Skelde-Gammelgab, Lysabild og
omegn samt Sønderborg Student Foundation.

Periode 1: blev gennemført i perioden 15. april til
1. oktober 2016. I denne periode havde borgerne
gratis adgang til landsbykøretøjerne fra 0-100
km. Der var intet startgebyr, og brugerne skulle
blot aflevere landsbykøretøjerne med fuld tank.
Efter 100 km. kørsel var prisen 2 kr. pr. km. for
leje af landsbybilerne og 3 kr. pr. km. for leje af
landsbybusserne.
Periode 2: blev gennemført i perioden 1. oktober til 15. december 2016. I denne periode blev
der indført medlemsbetaling for brugerne fra
første kørte km. Prisen pr. km var 2 kr. for leje af
landsbybilerne og landsbybusserne. Der var intet
startgebyr, men brugerne skulle aflevere landsbykøretøjerne med fuld tank.
Forsøgskøretøjerne bestod af tre personbiler
(fem personers) af mærket Ford Fokus (benzin)
med anhængertræk. Tre minibusser (ni personers
inkl. chauffør) af mærket Fiat Ducato (diesel).
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Post demonstration
analyse 3.1
(Bilag: Post demonstration analyse resume)
Resume
Der blev foretaget 834 rejser i forsøgets køretøjer
i perioden 15. april til 15. december 2016. Landsbybusser og -biler har kørt en samlet distance på
83.206 km. i perioden. I alle fire forsøgsområder
har forsøgsordningen skabt samkørsel, hvor
tilbuddets køretøjer har erstattet mere end én
bil pr. rejse. I de to forsøgsområder, KTS og LO,
hvor både landsbybiler og landsbybusser har
været til rådighed, har landsbybusserne været
brugt til kollektive rejser i højere grad end landsbybilerne. Samlet har landsbybusser og -biler
medført kilometerbesparelser* på 35.354 km for
forsøgsområderne DSG, KTS, LO og SSF.
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Brugen af landsbybusserne har alene resulteret i
en besparelse på 27.393 km, hvilket er en konsekvens af, at landsbybusserne i højere grad end
bilerne er anvendt til rejser, der erstatter to eller
flere rejser i privatbil. Landsbybilerne har derimod
vist sig at understøtte borgernes private kørselsbehov og har bidraget til at løse familiers midlertidige behov for adgang til en ekstra personbil.
Samlet for alle køretøjer i de fire forsøgsområder
estimeres en CO2-reduktion på 5.480 kg fordelt
mellem 2.690 kg besparelse på landsbybusserne
og 2.790 kg besparelse på forsøgsbilerne.
Data fra Sydtrafik viser en reduktion i passagertilslutning målt i kontantbilletindtægter ved busruter, der gennemløber de tre forsøgsområder
DSG, KTS og LO. På det grundlag kan der ikke
påvises, at der under forsøgsperioden er sket
en øget passagertilslutningpå de pågældende
busruter.

Vi observerer dog, at forsøgsområderne DSG,
KTS og LO har været udsat for et mindre fald set
i forhold til faldet på kommunens øvrige busruter.
Interviews med brugerne indikerer imidlertid, at
adgang til forsøgskøretøjerne ikke har ændre deres
adfærd i forhold til den konventionelle kollektive
trafik.
Forsøgskøretøjerne har været brugt som redskab
til at understøtte og skabe adgang til landområdernes forskellige tilbud. De har således spillet en
rolle i forbindelse med at understøtte det eksisterende sociale liv, gøre sociale bånd stærkere og i
nogle tilfælde knytte nye.
Køretøjerne har ligeledes bidraget til, at nogle
borgere har deltaget i arrangementer, som de
ellers ikke ville have deltaget i pga. rejseudfordringer.

Dette vil give flere borgere mulighed for at opnå
erfaringer med tilbuddet og de forskellige former
for samkørsel, som særligt landsbybusserne har
vist sig at bidrage til. At flere borgere lærer den
kollektive rejseform at kende, og oplever det som
en god løsning, vil på sigt have potentiale for
yderligere at reducere antallet af rejser i privatbil
foretaget med lavt passagerantal, og give nogle
familier oplevelsen af at kunne klare sig tilfredsstillende med en bil frem for to eller flere.
* Rejser hvor forsøgskøretøjet ikke erstatter to eller
flere privatbiler opnår ikke en kilometerbesparelse. Beregning af kilometerbesparelse medtages
derfor kun for rejser, hvor landsbykøretøjet har
erstattet to eller flere privatbiler. Udregningen
af der summerede kilometerantal for hver af de
erstattede privatbiler på samme rejsedistance
fratrukket distancen foretaget i forsøgskøretøjet.

De langsigtede effekter af en fastholdt adgang til
landsbybusser og -biler formodes at give anledning til, at flere borgergrupper og foreninger tager
landsbybussen til sig.
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Konklusion af Post
Demonstration
Analyse 3.1
(Bilag: Konklusion af 2. april 2017,
af ekstern konsulent)
Øget fleksibilitet i den kollektive transport i
landdistrikter i Sønderborg Kommune:
Forsøget har øget fleksibiliteten vedrørende
transport i de tre lokalområder.

Samkørsel
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Forsøgskøretøjerne vurderes dog mere at være
anvendt som erstatning for den manglende kollektive transport frem for et supplement.
Større adgang til landdistrikterne omkring
Sønderborg for de studerende:
Det kan konkluderes, at forsøget, især i sommerperioden, har lettet de studerendes adgang til og
muligheder i landdistrikterne i Sønderborg. Især
de udenlandske studerende har haft en gavnlig
effekt af forsøgskøretøjet. De studerendes smertegrænse for egenbetaling er på kr. 2,- pr. kørt km
samt betaling for brændstof.

Opnåede resultater i form at reduktion af
antallet af rejser i egen bil
(med 1 til 2 passagerer):
Forsøget har reduceret antallet af rejser i egen
bil og dermed givet store kilometerbesparelser
primært i form af samkørsel. Landsbybusserne
har i forhold til personbilerne opnået en væsentlig større effekt vedrørende samkørsel og derved
kilometerbesparelser. Den samlede kilometerbesparelse i forsøgsperioden ved samkørsel er
opgjort til 35.354 km. Landsbybussernes andel
er opgjort til 27.393 km. Ved Student Foundation
har Country Car opnået en samkørselseffekt på
38,5% af rejserne. Det kan dermed konkluderes
at landsbybusserne opnår en væsentlig større
effekt i reduktion af rejser i egen bil.
Det kan under forsøgsperioden ikke påvises, at
der er sket en øget passagertilslutning i de kommunale busruter. Det kan endvidere konkluderes,
at adgang til forsøgskøretøjerne ikke har ændret
brugernes adfærd i forhold til den konventionelle
kollektive trafik. Forsøgskøretøjerne vurderes
mere at være anvendt som erstatning for den
manglende kollektive transport, frem for et supplement. Det kan derfor konkluderes, at kollektiv
transport (bus) ikke er relevant for borgerne i de
tre områder.

Reduceret behov for bil nr. to:
Selv om landsbybiler og landsbybusser skulle
fortsætte i sin nuværende form eller en tilpasset
form, og derved blive permanent, kan forsøget ikke
på nuværende tidspunkt konkludere, at brugere
enten vil afhænde bil nr. to eller undlade at anskaffe sig bil nr. to. Prismodellen er udfordret af,
at mange allerede råder over bil nr. 2. Succeskriteriet jf. projektbeskrivelsen er, at det målbare
resultat efter forsøget skal være, at mindst 10%
af alle husstande med to biler i de tre demonstrationsbyer udtrykker, at de ved den rette
konfiguration af løsninger, vil kunne klare sig med
én bil, og at de vil gøre det inden år 2020.
For langt de fleste familier med et stort kørselsbehov, og derved to biler i husstanden, drejer
det sig om fleksibel kørsel til og fra arbejde samt
hverdagens øvrige behov for transport til bl.a.
idræts- og sociale arrangementer.
Reduktion i samlet CO2-udledning:
Pilotprojektet har ført til en kilometerbesparelse
som igen har medført en reduktion i CO2 udledningen, som er estimeret til 5.480 kg i hele
forsøgsperioden på 8 mdr. Når reduktionen
omregnes til et år udgør besparelsen 8.220 kg.
Intensionen med pilotprojektet og forsøget er
endvidere at udbrede kendskabet til forsøgsresultaterne til andre kommuner og evt. på landsplan. Dette mhp. at skalere effekterne af de
opnåede resultater op til et højere niveau.

Kørselsdata
Antal rejser
Antal kørte km
Antal rejser hvor rejsen har erstattet to
eller flere privatbiler
Procentvis samkørsel*
Kilometerbesparelse**
CO2 besparelse
Gennemsnitligt antal passagerer per rejse
(inkl. chauffør)
Antal rejser

Antal kørte km
Antal rejser hvor rejsen har erstattet to
eller flere privatbiler
Procentvis samkørsel*
Kilometerbesparelse**
CO2 besparelse***
Gennemsnitligt antal passagerer per rejse
(inkl. chauffør)

Samlet
139
12.624 km

DSG
Bil
-

Bus
139
12.624 km

Samlet
220
27.305 km

KTS
Bil
110
15.039 km

Bus
110
12.266 km

87

-

87

86

6

80

62,50%
8.727 km
874 kg

-

62,50%
8.727
874 kg

39,10%
9.070 km
1518 kg

5,50%
1.081 km
743 kg

72,70%
7.989 km
775 kg

5,5

-

5,5

4,6

1,5

7,7

Samlet
345
34.484 km

LO
Bil
227
18.102 km

Bus
118
16.382 km

Samlet
130
8.793 km

SSF
Bil
130
8.793 km

Bus
-

79

21

58

50

50

-

22,90%
13.753 km
2193 kg

9,20%
3.076 km
1152 kg

49,10%
10.677 km
1041 kg

38,40%
3.804 km
895 kg

38,40%
3.804 km
895 kg

-

3,85

1,9

5,8

2,4

2,4

-
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Input og anbefalinger
til de enkelte løsninger
Landsbybiler
• Som for busser: Klare linjer for bl.a. pris, betal-		
ing, vask, brændstof, booking og registrering af
brugere, forsikring og ansvar/organisering.
• Central placering – endnu vigtigere end for bus.
• Simpel og overskuelig booking (og oversigt 		
over tilgængelighed) betaling, afhentning og 		
aflevering – endnu vigtigere end for bus.
• ”Bøvl” faktoren er sværere for brugerne at 		
acceptere end ved bus – det skal være nemt og
overskueligt.
• Lav pris er en vigtigere parameter for brug af 		
bilen end for bussen. Dette især i en demonstrationsperiode, hvor mange stadig har 2 - 3 		
biler.
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Landsbybusser
• Klare linjer for bl.a. pris, betaling, vask, brændstof, booking og registrering af brugere, evt.
udlån til andre byer, forsikring og ansvar /
organisering.
• Central placering af bus med adgang til nøgle
i størstedelen af døgnet.
• Evt. aflønning/kompensation til ansvarlig
person eller institution.
• Simpel og overskuelig booking, betaling og
mulighed for at tjekke tilgængelighed og planlagte fællesture.
• Både mulighed for privat/lukket booking og
arrangerede faste ture til f.eks. indkøb, sport
mv. (der er brug for personer med engagement
– især til kørsel med ældre borgere).
• Der er ikke krav om lav pris, men høj pris
afskrækker.

Samkørsel
• Flere unge i undersøgelsen ville formentligt
have øget tilslutningen endnu mere.
• Lokal kampagne for brug af GoMore.
• Lokal kampagne for samkørsel i det hele taget.
• Skabe et forrum og en kultur, hvor man sammen organiserer kørsel til eksempelvis arbejde
og kørsel af børn til sport og fritid.
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Ungdomskommunepris
(Bilag: Sønderborgs Unge – udsigt i verdensklasse, side 14)
Sønderborg Kommune har et bredt udvalg af
ungdomsuddannelser, herunder ungdomsuddannelser med et stærkt internationalt miljø.
Sønderborg ligger i grænseregionen og samarbejdet med Nordtyskland binder Sønderborg
tæt sammen med resten af Europa og gør den
til en internationalt orienteret by.
Syddansk Universitet i Sønderborg er kendt for
sit samarbejde med uddannelser i Flensborg
samt det tætte samspil med virksomheder på
begge sider af grænsen. Folkeskolen og ungdomsuddannelserne arbejder i grænseoverskridende regi bl.a. i internationalt scienceparlament,
Filmfestival Green Screen og international
UNESCO/Baltic Sea Projekt.
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Der er endvidere gode muligheder for at bevæge
sig rundt i kommunen, da der er gratis buskort
til studerende og derudover er der delebiler i
landdistrikterne, som gør det muligt for de unge
at komme rundt i de pågældende områder, og
deltage i fritidsaktiviteter og arrangementer, også
når busserne ikke kører.
Desuden er der en delebil, kaldet “Country Car”
som administreres af Sønderborg Student
Foundation – denne kan lånes af alle kommunens studerende.
Projektet kan have været medvirkende til, at Sønderborg fik årets Ungdomskommunepris i 2017.
Det er Dansk Ungdoms Fællesråd der hvert år
udpeger en Ungdomskommune.

Sønderborg Student
Foundation (SSF)

de studerende lettere adgang til landdistrikterne
omkring Sønderborg. Forsøgsbilen fik navnet
”Country Car” efterfulgt af opfordringen
”Bringing Students to the Countryside”.

(Bilag: Sønderborgs unge – udsigt i verdensklasse)

Et team bestående af en manager og fire frivillige
blev valgt til at forestå udlejningen som primært
foregik via en oprettet facebookgruppe.

SSF er støttet af kommunen og skaber, afholder,
udvikler og samarbejder med andre om aktiviteter og events for unge i Sønderborg Kommune.
De laver guidede cykelture, ”Open Stage Aftener”, cykelreparationer, international dag, dekorations-workshop, karrierefremmende events og
meget mere.
Sønderborg Student Foundation er desuden
tovholder på Buddies, som er et projekt, hvor
unge, der har boet minimum et år i byen, er Buddy
for de unge, der netop er kommet til byen, og
hjælper dem med at finde ud af eksempelvis, hvor
man kan spille fodbold og hvor man kan købe
den bedste kaffe. Således at de unge hurtigt får
et netværk, trives og bliver tilpassede og glade i
kommunen.

Konklusion på forsøgsbil ved (SSF)
(Bilag: Post Demonstration Analyse 3.1.)

Læring, udfordringer og muligheder:
• Der er fremadrettet behov for et mere intelligent
bookingsystem, således at der kan reserveres
24/7.
• Der er behov for at kunne anvende bilen 24/7,
hvorfor det skal være muligt at afhente nøgle i
dette tidsrum i en nøgleboks.
• Der manglede ressourcer til at markedsføre
forsøgsbilen, hvorfor der bør iværksættes en
kampagne forud for lanceringen.
• Der er ikke behov for en bil i vinterhalvåret.
• Prisen for brug af bilen er afgørende for de
unge, der lever af SU.
• Bilen har primært været anvendt til at erstatte
rejser, hvor den kollektive trafik var vanskelig at
få til at passe, som attraktiv alternativ og i
mangel på adgang til privat bil.
• Særligt har forsøgsbil skabt værdi for de udenlandske studerende, der ikke har mulighed for
at trække på familie eller andet netværk.
• Bilen har i et enkelte tilfælde været anvendt af en
studerende i praktik hos en lokal virksomhed.

Hensigten med at placere en forsøgsbil ved Alsion
i Sønderborg by og dermed ved Sønderborg
Student Foundation (SSF) var bl.a., at give
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LOKALREDAKTION
für die Kommune
Sonderburg

Ruth Nielsen
(RN.)
Telefon 74424241

Ilse Marie Jacobsen
(rie.)
Telefon 74424241

. . . . . .................................................... .

Projektet har haft stor synlighed og interesse
både i lokalområdet, men også på landsplan,
hvor flere kommuner har været meget interesseret i projektet. Nyhedsværdien fremkaldte en
mediediskussion omkring lovligheden i forhold
til gældende taxi-lovgivning samt en politisk
diskussion om de unges ret til at få en delebil fra
DSG, når der var tale om ”alternative transportkoncepter i landdistrikter”.
Perlegade 53
6400 Sonderburg
son@nordschleswiger.dk

Fragen zur Zustellung oder zum Abonnement?
Anruf unter 74 62 38 80 oder E-Mail an
vertrieb@nordschleswiger.dk

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

He u t e

ÖFFNUNGSZEITEN

8-9 und 13-15 Uhr: Schwimmbad im Nordals Idrætscenter
8-15 Uhr: Humlehøj-Hallenbad
8-17 Uhr: Offene Deutsche Bücherei Rønhaveplads
10-13 Uhr: Bibliotheken Gravenstein und
Norburg
10-14 Uhr: Zentralbibliothek, Kongevej
10-14 Uhr: Møllestedgård, Vestermark:
Green Makerspace
10-16 Uhr: Schloss Sonderburg
10-17 Uhr: Historiecenter 1864
10-17 Uhr: Ziegeleimuseum Cathrinesminde, Iller
VERANSTALTUNGEN

11-17 Uhr: Erlebnispark „Universe“, Elsmark: Turnier der Roboter
12.30 Uhr: Norburger Halle, Fest-i-By: Gemütlicher Nachmittag mit Kandis
14 Uhr: Stadion Sonderburg: FC Sønderborg-Varde
14-2 Uhr: Luffes Plads, Norburg, Fest-i-By:
„Herrefrokost“ mit Tanz ab 21 Uhr
20 Uhr: Sønderborghus: Tue West Band

Sonntag

Flere kommuner og landsbyer har ladet sig inspirere af projektets erfaringer og resultater, idet
de har lignende udfordringer, hvilket har givet
anledning til flere præsentationer og erfaringsudvekslinger.
ÖFFNUNGSZEITEN

8-17 Uhr: Offene Deutsche Bücherei
9-13 Uhr: Humlehøj-Hallenbad
10-13 Uhr: Schwimmbad im Nordals
Idrætscenter
10-16 Uhr: Sonderburger Schloss
10-17 Uhr: Historiecenter 1864
10-17 Uhr: Ziegeleimuseum Cathrinesminde, Iller
VERANSTALTUNGEN

10 Uhr: Marienkirche: Deutscher Konfirmationsgottesdienst
12-17 Uhr: Luffes-Plads, Fest-i-By: Kostenloses Heringsbüfett und Unterhaltung für
Kinder
16 Uhr: Kreuzkirche Rinkenis: Deutscher
Gottesdienst mit Pastorin Cornelia Simon

Montag

ÖFFNUNGSZEITEN

8-22 Uhr: Offene Deutsche Bücherei, Rønhaveplads (mit Personal von 10-13 Uhr
und 14-16.30 Uhr)
9-12 Uhr: Lokalhistorisk Arkiv, Asylvej
9-15 Uhr: Rathaus: Kvik-Café
10-15 Uhr: Bürgerservice Sonderburg
10-15 Uhr: Deutsches Museum Nordschleswig, Rønhaveplads
10-19 Uhr: Bibliothek Kongevej
18.30-20.30 Uhr: Hallenbad im Nordals
ldrætsenter
VERANSTALTUNGEN

10-17 Uhr: Roter Platz, Norburg: Flohmarkt
19 Uhr: Ahlefeldvej 5, Gravenstein: Besichtigung des „Palaeet“
AUSSTELLUNGEN

11-17 Uhr: Galerie Nørballe, Palævej 1, Augustenburg: Kunst der Färöer
11-17 Uhr: KunstPunkt, Storegade 14, Augustenburg: Gruppe „VI“

(Bilag: Lysabild: www.lysabild-sydals.dk/landsbybussen/
Gottesdienste

In der Marienkirche segnet Pastor Wattenberg
morgen, 10 Uhr, Konfirmanden ein.
RINKENIS/RINKENÆS Der deutsche Gottesdienst morgen findet in der Kreuzkirche statt. Die im Rundbrief genannte
Alte Kirche ist wegen Bauarbeiten zu.
SONDERBURG/SØNDERBORG

Kværs-Tørsbøl-Snurom:
www.kvaers-sogn.dk/landsbybuslandsbybil/

Niels Peter Nielsen hätte sich einen größeren Zuspruch für das Auto gewünscht, der Kleintransporter war gefragter.

M
arissa Hansen ist Nutzerin des Angebots.

FOTOS: RN

Dorfbus-Angebot schweißt zusammen
Dorfgilde KTS hat bei gemeinsamem Essen Zwischenbilanz gezogen: Mieten des Autos hatte nicht erhofften Anklang / Angebot weitergereicht
QUARS/KVÆRS Marissa Hansen wohnt
mit Mann und zwei Kindern (6 und 8
Jahre) in der Kværsgade. Die Familie
hat ein Auto, mit dem ihr Mann zur Arbeit fährt. Daher ist die 27-Jährige ungemein froh über die Möglichkeit, einen Kleintransporter oder Personenwagen mieten zu können, die praktisch
vor ihrer Haustür stehen: 500 Meter
entfernt auf dem Parkplatz der Freischule. Die Schlüssel für die Fahrzeuge
liegen in einem Kasten, der an der
Schulwand hängt und mit einem Code
geöffnet werden kann.
Das Konzept gefällt ihr sehr gut,
denn so ist sie mobiler „und ich brauche niemanden von der Familie oder
Freunde zu fragen ob ich ihr Auto leihen kann“, nennt sie einen Vorteil.
Einen weiteren sieht sie darin, wenn
es um den Transport ihrer Kinder zu
Turnieren oder Geburtstagsfeiern
geht, dass sie dann nicht nur ihre zwei
eigenen Kinder, sondern auch deren
Freunde mitnehmen kann, der Kleinbus hat neun Plätze.
Auch die Gebühr von 2 Kronen pro
Kilometer hält sie für „fair. Es ist alles
gut organisiert. Zudem ist dadurch
auch der Kontakt zu anderen besser
geworden, wenn ich Kinder zum
Beispiel zum Fußball gefahren habe.
Ich kann das nur empfehlen“, sagte
Marissa kürzlich im Versammlungshaus Quars.

Dorthin hatte der Dorfrat KTS
(Kværs-Tørsbøl-Snurom) eingeladen.
Es war ein „Dankeschön-Fest“, wie
Niels Peter Nielsen meinte, treibende
Kraft hinter dem Projekt.
KTS war die dritte Gilde, die in den
Genuss dieser Regelung gekommen ist
wie auch (als erste) Schelde/Dünth
und Lysabbel. Auch die Organisation
„Student Foundation“ hat davon profitiert. Mit einem „Country-Bus“
konnten Studenten z. B. zu ihrem
Praktikum fahren, was sie unabhängig
vom öffentlichen Transport macht.
Auf dem Fest zog Niels Peter Nielsen
eine Zwischenbilanz, die sich sehen
lassen kann (siehe Kasten). Allerdings
bedauert er, dass das Auto nicht den

Zuspruch gefunden hat, wie erhofft. aber, dass eine Lösung für die FortsetEinen Grund kann er nicht angeben. zung des Erfolgskonzeptes gefunden
Daher hat er anderen Dorfgemein- wird.
RN
schaften wie Nübel und Rinkenis das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angebot unterbreitet. Das Problem: NACHHALTIGER NAHVERKEHR
„Sie müssen nach Quars fahren, um es
abzuholen, denn der Stellplatz ist hier Das Angebot „Dorfbus/Auto“ ist Teil des
Projektes „Nachhaltige kollektive Transbei uns. Vielleicht lohnt es sich dann
portkonzepte für Dörfer“.
weniger? Am 22. Mai wird das auf ei- In der kostenlosen Demonstrationsperionem Treffen besprochen“, erklärt er.
de von 168 Tagen legten die Fahrzeuge
Froh ist Niels Peter Nielsen, dass die insgesamt 60.296 Kilometer zurück. In der
Kommune nach Auslauf der Versuchs- von Mitgliedern bezahlten Zeit (76 Tage)
periode Mitte Dezember 2016 Geld ge- waren es 22.856 Kilometer. So wurden in
geben hat. Die Summe von 250.000 den acht Monaten 5.480 Kilogramm CO2
Kronen müssen sich die drei Dorfgil- weniger ausgestoßen.
den teilen. Nielsen schätzt, dass das Ein anderer (sozialer) Vorteil: Der gemeinGeld für KTS bis August reicht. Was da- same Transport hat das Gemeinschaftsnach passiert, weiß er nicht. Er hofft gefühl gestärkt.

Permanente Lösung für Konzept „Dorfbus“ gesucht
SONDERBURG/SØNDERBORG
Anders
Brandt (O) als Vorsitzender des Dorfbezirksausschusses, hofft, dass die Regelung „Dorfbus“ weitergeführt wird.
„Wir werden an einer permanenten Lösung arbeiten. Das wird auf einer der
kommenden Sitzung en im Technischen
Ausschuss erörtert. Ich habe eine Idee.
Die muss aber erst politisch behandelt
werden“, erklärt der Politiker.
Sein Optimusmus basiert auf anderen
Transportregelungen mit kommunaler

Förderung wie „Flex-Ordnung“ und mit
Gas betriebene Busse, „wenn das vergleichbar ist, dürfte ein entsprechender
Zuschuss drin sein“, sagt er weiter.
Wie Nielsen (obiger Artikel) bedauert
auch er, dass das Angebot „Auto“ nicht
so angenommen worden ist. „Das Auto
sollte gern den Zweitwagen ersetzen.
Wenn du aber nicht weißt, ob es diese
Möglichkeit auch noch in einem Jahr
gibt, verkaufst du ja nicht den Zweitwagen“, nennt er einen möglichen Grund.

Bürger fühlen sich wohl

E-Mails landeten im
Spamfilter – Neuwahlen
Neuwahlen heißt es für die Vorstände von
Sønderborg Vandforsyning A/S und
Sønderborg Spildevandforsyning A/S.
Die am 2. Mai durchgeführte Wahl
musste annulliert werden, weil EMails von Bürgern im elektronischen
Mülleimer gelandet waren.
„Die Wahlmethode ist so, dass,
wenn du eine Briefstimme abgeben
möchtest, du eine E-Mail schicken
kannst. Danach wird dir der Stimmzettel zugeschickt.
Leider hat unser Spamfilter sich als
zu effektiv erwiesen. Wir haben entdeckt, dass der Filter mindestens elf
E-Mails von Kunden zurückgehalten
hat, die ihre Stimme abgeben wollten.
Deshalb soll neu gewählt werden“, erklärt Lars Blædel Riemann, Direktor
SONDERBURG/SØNDERBORG

EPSI-Analyse: Kommune von Rang 45 auf 23 hinaufgerutscht

von Sønderborg Forsyning. Die Vorstände sind davon unterrichtet
worden.
Die neue Wahl findet am 20. Juni im
Zeitraum 10 bis 19 Uhr statt, mit denselben Kandidaten wie am 2. Mai.
Allerdings hat sich die Methode in
einem entscheidenden Punkt geändert: „Es wird nicht möglich sein, die
Briefstimme über E-Mail anzufordern. Wer das will, muss persönlich
bei uns im Kundenservice im Ellegårdvej erscheinen, genauso wie bei
einer Kommunalwahl“, sagt er.
Wer seine Stimme per Brief abgeben
will, hat dazu vom 23. Mai bis 14. Juni
zu den Öffnungszeiten von Sønderborg Forsyning Zeit. Das Wahlergebnis wird am 22. Juni veröffentlicht.
RN

Die Kommune Sonderburg hat einen tüchtigen
Sprung nach vorne gemacht, wenn es
um die Zufriedenheit ihrer Bürger mit
den kommunalen Dienstleistungen
geht. Bei der ersten EPSI-Rating-Analyse 2014 belegte Sonderburg von den 80
befragten Kommunen Rang 45. Zwei
Jahre später ist die Kommune unter 86
beteiligten auf den 23. Platz nach oben
geschnellt. Das Ergebnis spornt an: „Wir
haben ein guten Sprung nach vorne gemacht, nun muss unser Plan sein, noch
weiter nach vorne zu kommen“, erklärt
Bürgermeister Erik Lauritzen (Soz.).
Es freut ihn, denn es sei ja schließlich
Aufgabe der Politiker, den Bürgern einen Service zu geben, der zufrieden
stellt.
Sonderburg gelangt bei der Frage, ob
Bürger anderen eine Ansiedelung empfehlen können, sogar auf Rang 14, im
Landesteil Nordschleswig ist das sogar
die Spitzenposition (2014: Platz 16).
Dieses Votum ist für die Kommune
enorm wichtig, meint der Bürgermeister: „Wir haben Maßnahmen eingeleitet,
wie die Niederlassungsstrategie, bei der
es eben darum geht, neue Bürger und
Firmen in die Kommune zu holen. Das

Im Café
Solskin, Grundtvigs Allé 150, geht es
am Donnerstag, 19 Uhr, um die chronische Krankeht KOL.
Ein Physiotherapeut zeigt Übungen,

ist knallharte Arbeit, weil wir, so gesehen, mit allen anderen Kommunen im
Wettbewerb stehen. Deshalb ist es von
unschätzbarer Bedeutung, dass Bürger
der Kommune zugleich Botschafter für
das sind, was wir neuen Bürgern anzubieten haben. Egal, wie viel Geld eine
Kommune für Vermarktung eingesetzt,
ist das wirkungslos, wenn nicht gleichzeitig die Bürger unsere Botschaften unterstützen und zufrieden mit ihrer Gegend sind“, hält er fest.
RN

SONDEBRURG/SØNDERBORG

Leben mit KOL
SONDERBURG/SØNDERBORG

Es freut ihn natürlich, dass durch das
Konzept der CO2 -Ausstoß gesenkt
worden ist, aber „Transport ist eine unsichere Größe. Um CO2 zu reduzieren,
müssen Gewohnheiten geändert werden. Die Analyse zeigt, dass die Bürger
den Dorfbus buchen, die nicht den
öffentlichen Bus nehmen. Das sollte
aber gern so sein. Insgesamt gesehen
finde ich jedoch, dass wir auf dem
richtigen Weg sind“, hält Anders
Brandt fest.
RN

wie die Atmung besser ausgenutzt
werden kann. Eine Ernährungsberaterin gibt Tipps zum gesunden und nahrhaften Essen.
Der Eintritt ist frei.
RN
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Sonderburg

(Bilag: Årlig statusrapport af 31. januar 2017)

Reserveringer
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Synlighed og
interesse

”

Wir haben
ein guten
Sprung nach
vorne gemacht, nun muss
unser Plan sein, noch weiter
nach vorne zu kommen.
Erik Lauritzen (Soz.)
Bürgermeister

Dynt-Skelde-Gammelgab:
www.dyntskelde.dk/landsbybussen/)
Reserveringer under forsøget
• Landsbybiler og landsbybusser reserveres
online på de respektive Landsbylaugs hjemmesider, hvor man i en kalender kan se, hvornår
bilerne er ledige. Hvis bussen er ledig kan medlemmer af landsbylaugene reservere den ønskede tid i kalenderen, fra dato og tidspunkt til
dato og tidspunkt.
• Navn, adresse, telefonnummer og kørekort
nummer skal oplyses.
• Har man ikke mulighed for at foretage den
elektroniske reservation kan man kontakte et
medlem af de respektive Landsbylaug via
telefon for booking.

KØREBOG
Dato

Kontakt mobil:

Start
tidspunkt

Slut
tidspunkt

Km start

Km slut

Km ialt

LEN
SBYBI
LAND
OMEGN
I LYSABILD OG

EN
SBYBL,USNSURSOM
LAKVNÆD
RS , TØ RS BØ

Navn / forening /

rep.for:

BUSSEN
DSBY
LLYASAN
EGN
BILD OG OM
I

- i samvær &

Trafik- og Byggestyrels

Reserveringer fremadrettet
• Der er behov for et mere tidssvarende og
moderne bookingsystem, gerne via en APP.
For at synliggøre konceptet er udarbejdet diverse
materialer, eksempelvis postkort og klistermærker. Der er desuden indkøbt nøglebokse til nøgleudlevering.

Godkendt
ved aflv.

Evt. kommentar

Formål
Sparet antal Pass.
ialt inkl. med
biler til
kørsel
privat kørsel chaufør

handling

ens pulje til forbedringer

af den kollektive

trafik i yderområder

ne.

LANDSBYBUSSEN
KØREBOG
I DYNT-SKELDE-GAMMELGAB
BY BU SS EN
FO R LAN DS

LYSABILD
Landsbyråd

Trafik- og Byggestyrels

- i samvær &

handling

ens pulje til forbedringer

af den kollektive

trafik i yderområder

ne.

KØREBOG

Reklame til Landsbybussen – delebus i Dynt-Skelde-Gammelgab: (evt. streamer på begge
sider eller skilt til bagruden?)

BY BU
FO R LAN DS

SS EN

Landsbybussen
- i samvær & handling

Trafik- og Byggestyrelsens pulje til forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne

- delebus i Dynt-Skelde-Gammelgab

KØREBOG

Projektet har modtaget støtte fra:
Landdistriktsudvalget i
Sønderborg

Reklame på Landsbycyklen – delecykel på Kær Halvø: (2 stk. el-cykler med reklame på
bagagebægeren)

FOR LANDSBYBUSSEN
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Landsbycykel
-

delecykel på Kær Halvø

Projektet har modtaget støtte fra:
Miljøministeriets Ildsjælepulje,
Vejdirektoratets Cykelpulje og
Sønderborg Kommune og ProjectZero

1/2
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Økonomi
(Bilag: Konklusion af rapport, af ekstern
konsulent af 2. april 2017)
Økonomisk bæredygtighed:
Gratis-perioden
Demonstrationsperioden var på i alt 168 dage,
hvor der i alt er kørt 60.296 km. Perioden ses
som værende ”ikke interessant” som en permanent ordning, idet alle omkostninger i givet fald
skulle finansieres via offentlige midler.

Gratis >< Betaling

Antal rejser
Antal kørte
kilometer
Antal rejser hvor
rejsen har
erstattet to eller
flere personbiler
Gennemsnitlig
antal passagerer
per rejse (inkl.
chauffør)
% erstattede rejser

Samlet
643

Gratisperioden
Bil
377

Bus
266

Samlet
191

Betalingsperioden
Bil
90

Bus
101

60.296 km

28.317 km

31.979 km

22.856 km

13.563 km

9.293 km

225

58

167

67

19

48

4,2

1,9

6,6

3,8

1,9

5,8

35,0 %

15,4 %

62,8 %

35,1 %

21,1 %

47,5 %

Økonomisk bæredygtighed i periode 2:
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Medlemsbetalings-perioden
Perioden var på 76 dage, hvor der i alt er kørt
22.856 km. Med 2 kr./km er det lig med en
medlemsbetaling på kr. 45.712,-.
Set over et år med samme kørselsbehov, vil det
give en beregnet kørsel på 109.500 km. Med 2
kr./km er en medlemsbetaling på kr. 219.000,pr. år med tre landsbybusser og tre landsbybiler.
Dette dog under forudsætning af, at tre landsbybusser og en ”Country Car” kan indkøre de
samme km som tre landsbybusser og tre landsbybiler, da landsbybilerne overgår til egenfinansiering efter udløb af demonstrationsperioden.
De nuværende omkostninger for landsbybusser
og landsbybiler er følgende (inkl. moms):
1 stk. Toyota Yaris, hybrid auto:
Leje pr. måned, alt inkl.
pr. år

kr. 4.230,kr. 50.760,-

1 stk. Minibus FIAT DUKATO:
Leje pr. måned, alt inkl.
pr. år

kr. 10.000,kr. 120.000,-

Ved 3 stk. Toyota Yaris:
kr. 152.280,Leje pr. år
Ved 3 stk. Minibus FIAT DUKATO:
kr. 360.000,Leje pr. år
I alt
kr. 512.280,Hertil kommer udgifter til vask og rengøring af
bilerne, nøgleopbevaring samt et moderne og
tidssvarende booking system.
Jf. opgørelsen over et år er der direkte omkostninger for kr. 512.280,- og estimerede indtægter
for kr. 219.000,-. Det vil sige et årligt behov for
offentlig støtte på kr. 293.280,- for tre landsbybusser og tre landsbybiler heraf én som Country
Car.
Herudover er der indirekte omkostninger til vask
og rengøring, nøgleopbevaring og booking system.
Leasingprisen på både landsbybusser og landsbybiler er beregnet ud fra et årligt kørselsbehov
på 30.000 km. pr. køretøj. Såfremt behovet ved
en permanent løsning er større stiger prisen.
De største effekter er opnået ved brug af landsbybusser samt ved Country Car hos Student
Foundation.
Det kunne derfor overvejes ved en permanent
løsning kun at leje minibusser, én til hver Landsbylaug. Samt en personbil til Student Foundation
i de perioder der er behov for.

Leje af 3 stk. minibusser pr. år
er fortsat
Leje af 1 stk. personbil
i f.eks. 6 måneder
Omkostninger pr. år i alt

kr. 360.000,kr. 25.380,kr. 385.380,-

Omkostninger kr. 385.000,- minus indtægter kr.
219.000,- er kr. 166.000,- som i givet fald skal
dækkes af offentlige midler.
Hæver man prisen for kørsel i minibus til 3 kr./
km og brugerne kører det samme antal km vil de
samlede indtægter komme op på kr. 309.000,- pr.
år. Omkostninger kr. 385.380,- minus indtægter
kr. 309.000,- er kr. 76.380,-.
Forsøget har dog vist med al tydelighed, at
brugerne er meget følsomme over for medlemsbetaling, og at kørselsmønstret er faldet betragteligt fra gratisperiodens ophør og hen
igennem betalingsperioden. Vurderingen på
baggrund af ovennævnte er, at medlemsprisen
ikke kan øges.

Øvrige tiltag og
forsøgsprojekter i
kølvandet på projektet
”Bæredygtige kollektive transportkoncepter
i Sønderborg”, der letter adgangen til og
understøtter den kollektive transport.
Den kollektive trafik i Sønderborg Kommune
består primært af busnetværket i kommunen, der
er fordelt på 6 bybuslinjer og 23 landbuslinjer, der
betjener kommunens borgere. Udover busrutenettet har kommunen tre færgeruter, der binder
Sønderborg Kommune sammen med hhv. Fyn
og Ærø samt genvejsfærgen Ballebro-Hardeshøj,
som binder nordsiden af Als med det jyske fastland.
Den kommunalt drevne Sønderborg Lufthavn er
en vigtig forbindelse til især hovedstadsområdet.
Togstationen i Sønderborg supplerer lufthavnen
med ruter til både Tyskland og hovedstaden, men
med afgange hver 2. time har den ikke samme
afgørende betydning for den kollektive trafik som
i andre stationsbyer.
Som en del af projektet er gennemført alternative tillægsforsøg og initiativer. Her kan nævnes
målinger for skolebusser på Kær og Broagerland
samt delebilsforsøg med el-delebiler.
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Målinger på Kær/
Broagerland for
skolebusser

TADAA
(Bilag: TADAA hjemmeside www.tadaacar.dk/)
Tadaa en delebilsvirksomhed med hovedkontor i
Horsens og med delebiler i flere byer i Danmark.
Alle deres biler er el-biler, som har en gennemsnitlig aktionsradius på mellem 115 – 170 km
afhængig af kørestil og udendørs temperatur.
El-bilerne lejes på abonnement basis med X
antal timer pr. måned. Alt, der er nødvendig før
brug, er et gyldigt kørekort, et betalingskort og
en smartphone. Man booker sin tur via en app,
tjekker sit forbrug eller opgraderer sit abonnement via sin smartphone. Bilen afhentes på den
faste parkeringsplads, hvor ladestikket fjernes og
bilen låses op.

Den 15. og 16. marts 2016 blev der gennemført
en passagertælling på busruterne fra Sønderborg
til Kær Halvø, morgen og eftermiddag og fra Sønderborg til Broagerland, morgen og eftermiddag
samt retur. Opgaven var at tælle antal passagerer
således:
a) Skolebørn 0. – 9. klasse
b) Studerende til uddannelser i Sønderborg
c) Voksne pendlere
Passagertællingen blev gennemført med henblik på
at undersøge, om disse busruter kunne gennemføres med en mindre bus og af en privat vognmand til en lavere pris. En eventuel besparelse
på ovennævnte kørsel kunne overgå til en lokal
delebilsordning.
Undersøgelsen gav desværre ikke et retvisende
billede af passagerantallet ved de to busruter.
For det første skal en sådan tælling gennemføres
flere gange over forskellige uger og dage. For
det andet blev undersøgelsen gennemført i ugen
op til påske, som viste sig ikke at være egnet til
formålet. Det var desværre ikke muligt at gennemføre en ny måling senere i forløbet.

Foto: Sydtrafik
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Delebilsordning i et
yderområde
(Bilag: Mails vedr. el-delebiler)
Invitation til el-delebils arrangement i
Rinkenæs og Fynshav projektet:
”Delebiler i småbyer med Vehicle-to-Grid potentiale” gav anledning til, at der i august 2016 blev
afholdt borgermøder for borgere i Rinkenæs
og Fynshav, hvor erfaringer fra ”Bæredygtige
alternative kollektive transportkoncepter” blev
delt. Basisoplysninger fra ”as-if”-analysen indgik
i beslutningsgrundlag for opstartsfasen.
El-delebils-projektet var et samarbejde med
Sønderborg Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, ProjectZero, TADAA, Insero og E.ON med
henblik på etablering af en delebilsordning fra
TADAA i en af de to byer.
30. august 2016 udsender Landdistrikternes
Fællesråd en pressemeddelelse om, at delebilordningen med TADAA kommer til Fynshav:
”Delebiler kan snart blive et hverdagssyn i de
danske yderområder”:

(Bilag: Klima og energi 2016 Sønderborg, side
44)
“Lørdag den 1. oktober 2016 ruller el-delebiler
af mærket Renault Zoe fra TADAA ud på vejene i
den Sønderjyske lokalby Fynshav.
Eldelebilerne gav borgerne i de mindre byer
mulighed for at kunne booke en elbil, når de har
brug for det. Initiativet fremmer via deling en
adfærdsændring i retning af mere samkørsel og
et mindre antal biler på sigt samt CO2-reduktion,
hvis en familie kan afskaffe bil nr. 2. Målet er
endvidere på sigt at udbrede eldelebiler til andre
landdistrikter og småbyer i Danmark”.

Delebils rabat til unge
og pendlerordning
(Bilag: Ekstern konsulent)
I november 2016 afholder landdistriktskoordinatoren i Sønderborg Kommune møde med TADAA
i Horsens vedr. en evt. mulig pendler- og rabat
ordning til de unge i Sønderborg Kommune.
Desværre stod det hurtigt klart, at TADAA ikke
ønskede at ændre deres koncept vedrørende
prissætningen, hvorfor en TADAA løsning på
dette område faldt bort.
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SMART transport
(Bilag: SMART transport på landet)
Under denne overskrift gemmer sig et idékatalog
til alternative transportformer i landdistrikterne,
hvor bl.a. deltagere fra styregruppen bidrog til
idékataloget ved en workshop.
SMART anvendes som udtryk for brugervenlige,
effektive, miljøvenlige og integrerede transportinitiativer.
Anbefalinger fra rapporten ”SMART transport
på landet”:
• Der bør sikres en bedre investering i trafiksikker
infrastruktur på landet for bløde trafikanter, 		
således at behovet for fleksible busordninger 		
kan nedsættes.
• Sikre stier for bløde trafikanter skal skabe kortere afstande mellem lokalsamfund og adgang
til natur og landskab. Sådanne stier kan samtidig være til gavn for turismen.
• Der bør satses på udvikling af organiserings		
modeller for dele-elcykler. Det vil især komme 		
den ældre del af befolkningen til gode.
• Der bør skabes ensartede regler i offentlige
transporttilbud, som blandt andet kan sikre, 		
at det er muligt at medbringe cykler i busser og
tog på landet.
• Der bør skabes en fælles søgeplatform på internettet for transportinformation og rejseplan, som
inkluderer alle former for transportmuligheder.
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• Der bør investeres i udviklingen af mobile fællesskabsdannede afsætning af varer og services
til landbefolkningen. Det kan f.eks. være køb
mandsbusser med cafe og borgerservice, der
kommer på faste ugedage.
• Bybefolkningen bør sikres bedre information
om deres muligheder for at komme på landet
med smarte fleksible transportmodeller.

Sønderborg kommune
skifter til gasbusser i
2017
39 nye gasdrevne busser kører for første gang i
Sønderborg Kommune fra den 25. juni 2017. Det
betyder, at Sønderborg er den første kommune
i Danmark, som skifter alle busser på en gang,
og derved overgår til 100 procent CO2-neutralitet
på den kollektive bustransport. Busserne får fast
base i Ragebøl, hvor der er bygget en gasfyldestation. Denne gasfyldestation bliver det første
skridt på vejen i et fremtidsprojekt for CO2neutrale køretøjer. På langt sigt håber man på, at
også andre køretøjer kan fylde gas på i Ragebøl.
Gasbusser har en væsentligt mindre miljøpåvirkning end dieselbusser. Den miljømæssige
besparelse vurderes at være på ca. 80% mindre
CO2-udledning eller omregnet til ca. 2.660 tons
pr. år ved brug af biogas.

Deleby
(Bilag: www.dac.dk/media/8700740/deleby_et_
samskabt_magasin.pdf)
Projekt ”Deleby” var et landsdækkende videnog formidlingsprojekt i 2016, som var med til at
gøre danskerne klogere på deleøkonomi, og på
at finde ud af, hvordan vi kan gøre vores byer og
byfællesskaber bedre igennem deleøkonomien.
Delebyer samlede kommuner, virksomheder,
foreninger, innovatører, borgere og forskere for i
fællesskab at skabe nye deleøkonomiske idéer
og forretningsmodeller. Hensigten bag idéerne
og forretningsmodellerne var at optimere vores
ressourceforbrug, og på den måde skabe bedre
byer.
Styregruppen bidrog med inspiration til projektet
med dele-erfaringer fra landsbybusser og landsbybiler.
Baggrund for projekt: Deleby
Jordens befolkning vokser i rasende tempo og
om 35 år er befolkningen estimeret til at være
øget med 2,3 milliarder mennesker. Samtidig
er jordens klima og ressourcer under pres som
aldrig før.

Deleby var et partnerskab mellem Realdania
og Grøn Omstillingsfond. Projektet havde syv
partnerkommuner som var Frederikssund,
København, Lejre, Middelfart, Nyborg, Slagelse
og Sønderborg Kommune. Rambøll Management
Consulting og Rainmaking Innovation var rådgivere i projektet.
Formålet med Deleby var at:
• Fremme udbredelsen af deleøkonomiske forretningsmodeller og nye måder at dele ressourcer
mellem det offentlige, virksomheder og borgere.
• Udvikle en række eksempelprojekter, der kunne
realisere potentialer og løse udfordringer omkring ressourceoptimering i danske kommuner.
• Understøtte øget ressourceeffektivisering samt
skabelsen af nye grønne arbejdspladser.
• Dele viden om eksisterende succesfulde deleøkonomiske initiativer, modeller og muligheder i
Danmark og internationalt.
• Inspirere til nye deleøkonomiske koncepter og
forretningsmodeller i samspil mellem borgere,
foreninger, virksomheder og det offentlige.
• Engagere danskerne bredt i at dele mere, og i
at forløse deleøkonomiens potentialer for at
skabe bæredygtig vækst og nye kvaliteter i
byerne og i lokalsamfundet.

Dansk Arkitektur Center
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Go far Go Together
“Hitchhiking spot” - projektet startede fra projekterne Deleby og Bæredygtig kollektive transportprojekter i Sønderborg. De unge i Sønderborg har
ikke ubetinget behov eller økonomi til at bruge
den Country Car som blev sat til rådighed, men
en interessant idé fremkom efter mødet mellem
de unge fra Student Foundation og styregruppen:
“Kan hitchhiking” (at tomle) støtte transport i det
lokale? Kan man gendanne troen på denne enkle
dele-transport form?”
“Vi, studerende ved Mads Clausens Institut, ser
et stort potentiale i at genoplive/kickstarte tomlekonceptet og udarbejde et nyt projekt,” udtaler
Anders Rævdal.. Formålet blev at udforme udvikle
og udforske koncept og mulighederne liggende
deri.
Rapportens nøgleelementer der blev udforsket
var:
• Sikkerhed for borgeren.
• Løsninger i andre lande.
• Fordele for borgen, samfundet og kommunen.
• Løsninger på generelle “hitchhiker” problemer.
• Udvikling af design og placering af H-spots 		
(Hitchhikingspots).
• Historier og erfaringer med at tomle i Danmark
og i udlandet.
På trods af at der ikke er ændringer i den statistisk farlighed de seneste 40 år, har hitchhiking
fået et dårligt ry fra film og enkelte ulykkelige
episoder. Idag ser man ikke så ofte folk på vejen,
der ønsker at køre med.
Hitchhiking er ikke kun en relativt sikker måde at
rejse på, men de positive følgevirkninger inkluderer
også muligheden for at:
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• Reduceret antallet af solo-bilister i den lokale 		
trafik.
• Få en tur til landet uden bil.
• Møde nye lokaler mennesker.
• Etablere lokale forbindelser.
• Lave internationale forbindelser med turister.
• Bringe turister til samfundet.
• Gøre det nemmere for unge turister at komme 		
til og omkring Als og omegn.
• Dele historier og viden om de lokale omgivelser.
• Opbygge tillid til det lokale og nationale samfund.
• Sparer brændstof.
• Spare penge.
• Reduktion af CO2-fodtryk.
• Grønnere kommunal og personligt image.
• Genoplive lokale attraktioner.
• Rejse en lang tur selvom man kun har et lille 		
budget.
• Tage på en spontan tur uden at have bil.
• Afhjælpe kedelige ture for regulære pendlere.
• Flytte personlige grænser
(bliver mindre introvert).
• Tilbringe tid udenfor, udforske naturen.
• Give mulighed for ungdommen til at tage på 		
spontane ture og udvide deres horisonter.
Den nuværende mentalitet er ved at løsne op,
men det er vigtigt, at fremtidens H-spot kan
understøtte den tillid, folk har brug for. Den tillid
kan sammenlignes med den sikkerhed, der ligger
i at gå igennem byen efter mørkets frembrud.
Uundværlig tillid for vores samfund, mener vi.
H-spot har mulighed for at skabe et mere troværdigt lokalsamfund, men dybere forskning og tests
skal indgå i dette. Det er desuden vigtigt at sikre,
at H-spots ikke konkurrerer med de lokale transportvirksomheder. H-stedet er ikke beregnet til at
tilbyde pålidelige afgange og destinationer, men
en frihed til at udforske det lokale og globale,
landskab og samfund.
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Kollektiv transport
i landdistrikter
– Andelsforening
version 2.0
Styregruppen har på baggrund af de problemstillinger, der er påpeget i ”post-demonstration”
analysen, formuleret en ansøgning til Trafikstyrelsen den 1. marts 2017 om et tillægsprojekt:
”Kollektiv transport I landdistrikter
– Andelsforening version 2.0”.
Der er bl.a. tale om følgende observationer:
• Chaufførsituationen er aktuel for ældre både
med og uden eget kørekort. For at udnytte det
fulde potentiale med landsbykøretøjer, er det
relevant at give ældre mulighed for at bruge
landsbykøretøjerne + en chauffør på en lovlig
måde, også selv om de ikke har et gyldigt kørekort nr.
• Erfaringerne fra demonstrationsperioden
(15.april -15. december) rummer et potentielt 		
gab mellem to interesser:
Landsbykøretøjerne egen forretningsøkonomi 		
(interesse 1) og bæredygtigheds-økonomi
(interesse 2).
Interesse 1: Muligheden for at landsbykøretøjerne
bliver selvbærende forretningsmodeller er
betinget af, at der køres tilstrækkelig mange
km pr. køretøj, da mange km er lig med bedre
indtægt (jf. brugerbetaling pr. km), uanset om
køretøjerne bliver brugt til samkørsel eller blot
erstatter privatbiler 1:1.
Interesse 2: Muligheden for at landsbykøretøjerne bliver et redskab, der reducerer den
samlede CO2 på transport i landdistrikterne er
betinget af, hvordan køretøjerne bruges. Derfor er adfærden omkring bilerne afgørende for
succes: Bruges køretøjerne til samkørsel? Til at
reducere antallet af rejser i egen bil med 1 til 2
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passagerer? Organiseres ture? Opsamlingsruter? Eller er landsbykøretøjerne med til at
fremme brugen af den øvrige kollektive trafik?
Det sker ikke af sig selv, men bør understøttes af et strategisk arbejde med at lære
borgerne at bruge bilerne efter hensigten.
Vedr. landsbykøretøjer og den øvrige
kollektive trafik:
Administratorer i forsøgsområderne (kassererne/
lokale tovholdere) mener ikke, der kan skabes en
selvbærende økonomimodel på køretøjerne uden
kommunal støtte. De ser en delvis kommunal
støtte til køretøjerne som en nødvendighed i en
permanent løsning. Jo længere en lejeperiode,
der kan indgås med udlejningsselskaber (AVIS),
jo billigere månedlig leje kan opnås, og jo større
en andel af udgifterne kan dækkes via brugerbetaling.
Administratorer udtrykker holdningen, at køretøjerne ikke må ende med at blive en erstatning for
den øvrige kollektive trafik ved at kannibalisere
på afgange eller reducere ruter. Der skal i stedet
arbejdes mod at opnå synergi og knække udviklingen i landdistrikterne, hvor et stigende antal
privatbiler erhverves, fordi borgere giver fortabt
overfor en utilfredsstillende kollektiv trafik.
Samarbejdspartnere og medansøgere er
Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug, KværsTørsbøl-Snurom Landsbyråd og Lysabild Landsbyråd, mens der er medsendt interessetilkendegivelser fra ProjectZero, Sønderborg Kommune
og Sydtrafik.
Projektet håber på en positiv behandling og kan
med et tilsagn forventes at starte 1. juli 2017 og
afsluttes 30. juni 2018.
Sammenfatning af projektet:
Via et Offentligt-Privat Partnerskab skal projektet skabe en platform for samarbejde, hvori der
tilbydes bæredygtige kollektive transporttilbud,
der tilgodeser transportbehovene og understøtter
økonomiske og sociale aspekter af transporten
for borgere i landsbyer i Sønderborg Kommune.

Forespørgsel ved
bilforhandlere og
leasingselskaber om
evt. nye priser
(Bilag: Undersøgt af ekstern konsulent)
På baggrund af en rundspørge til lokale leasingfirmaer og bilforhandlere, kan følgende konkluderes:
• Såfremt kommunen fortsat vil give en økonomisk garanti til respektive Landsbylaug og
derved sikre betaling til fremtidige leasingselskaber er der gode muligheder for at lease
både personvogne og minibusser til en lavere
pris end den opnåede i forsøgsperioden.
• Fordelene ved leje hos AVIS var, at lejeperioden

kun var på én måned ad gangen, hvorfor man
hurtigt kunne komme ud af lejekontrakten.
Endvidere var alt iberegnet lejeprisen, herunder
moms, fuld forsikringsdækning og ingen selvrisiko, 2.500 km kørsel pr. måned, al vedligeholdelse, fuld service, vinterdæksordning, vejhjælp og erstatningsbil ved uheld eller service.
• Ved henvendelse til flere forskellige leasingselskaber i forsøgsperioden modtog vi flere gode
tilbud. Ulemperne er, at leasingperioden er på
minimum et år og ofte på tre år. Det betyder at
projektet skal være bæredygtigt fra start til slut,
idet man ikke umiddelbart kan komme ud af
leasingkontrakten uden større omkostninger.
Endvidere er der ofte behov for at tegne 		
forsikringer hos et eksternt forsikringsselskab.
Det har vist sig vanskeligt at tegne sådanne 		
forsikringer, idet mange personer i landsby-		
laugene har behov for at køre i bilerne. Mange 		
forsikringsselskaber udbyder kun forsikringer til
én person og dennes ægtefælle.
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Kontraktmæssige
bindinger ved leasing
i forhold til konkurrencedygtige priser
Både før og under forsøgsperioden har styregruppen undersøgt markedet for leasingbiler for
at finde det bedste tilbud til den bedste pris mhp.
den fremadrettede bæredygtighed. Forsøgsperioden var fastsat til 8 måneder og en normal
leasingperiode er mindst et år og oftest tre år.
Leasingfirmaerne er i løbet af perioden begyndt
at ændre holdning til leasingperiodens længde
som er blevet mere fleksible. Det vil i fremtiden
være muligt at lease både alm. personvogne og
minibusser til en billigere pris, end under forsøgsperioden. Dette er dog under forudsætning af, at
der kan indgås en længerevarende kontrakt med
det pågældende leasingfirma. Under forsøgsperioden er samtlige biler lejet på korttidskontrakter igennem AVIS i Sønderborg.

godkendte som selvstændige firmaer. Men ingen
af Landsbylaugene har kunnet godkendes som
kreditværdige. AVIS eller andre leasingfirmaer har
ikke kunnet godkende dem som underskrivere
på en leje- eller leasingkontrakt. Sønderborg
Kommune har som partner i projektet øremærket
et tilskud til finansiering af billejen for landsbylaugene i projektperioden.
Dette fungerede som en økonomisk sikkerhedsstillelse for AVIS. Kontrakten om billeje er underskrevet at de pågældende landsbylaug.
Såfremt Sønderborg Kommune efter projektets
afslutning, ønsker at gøre ordningen med Landsbybiler og Landsbybusser mere permanent, vil
problematikken med en økonomisk garanti over
for Landsbylaugene fortsat eksistere.

Konfiguration og
udrulning
(nuværende ordning)

Kontraktindgåelse
mellem landsbylaug
og biludlejningsfirmaer

Projektet ”Bæredygtige kollektive transportkoncepter i Sønderborg” afsluttes den 30. april
2017, men byrådet har for budgetåret 2017 bevilliget ekstra kr. 250.000 udenfor projektet, således
at landsbybusserne som minimum fortsætter til
1. august 2017 på baggrund af det koncept, der
blev udviklet og udrullet efter demonstrationsperioden og post-demonstration analysen.

Denne mulighed er ikke til stede pga. en almennyttig forenings manglende evne til at stille
sikkerhed. De tre landsbylaug har alle et gyldigt
CVR nr., egne vedtægter og er derved momsregistrerede, hvilket betyder, at de er registrerede og

Hermed undgås, at de positive erfaringer, effekter
og ændringer i kørsels-adfærd, der er oparbejdet
i projektet, går tabt, hvis der i en evalueringsperiode forud for drøftelse af konceptets økonomiske
bæredygtighed ikke sker noget.
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KØREBOG

Konceptudrulning i Dynt/Skelde/Gammelgab
på baggrund af erfaringerne fra demonstrationsperioden på 8 måneder:
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Konceptudrulning i Kværs/Tørsbøl/Snurum:
Landsbyrådet råder i perioden over en landsbybus og en landsbybil.
Medlemmer af Kværs/Tørsbøl/Snurom Landsbyråd, Ældresagen Gråsten, Nybøl/Stenderup
Lokalråd, Adsbøl Landsbylaug og Rinkenæs
Lokalråd må benytte landsbybus og landsbybil.
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- i samvær & handling

Are you a student in Sønderborg, with a driving license who
loves to go on adventures?
Rent our car for free and go discover your neighbourhood,
if you’re a member of our volunteer group “Sønderborg
Student Foundation”!

Trafik- og Byggestyrelsens pulje til forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne

Vehicle log

The car, called “Country Car”, can be used for trips around the entire municipality where
you can enjoy the free life, the peaceful nature and discover the countless opportunities of
the area. Explore swimming, horse riding, mountain biking, hiking, homemade ice-cream,
historical sites, festivals, flea markets, jousting, collective dinning and much, much more.
Sønderborg municipality, three villages and the “Traffic and Construction Authority” are
collaborating in order to improve public transport in surrounding/nearby areas.
We will be given the chance to have great travelling experiences with the car for the period
of 8 months in order for us to assess the benefits of this project/alternative.

STUDENT COUNTRY-CAR

Jump at this new unique opportunity to explore the unknown parts of your surroundings!
Enjoy your trip, have fun, take pictures !
Find further information about us and how to
get the car on www.SSF4U.org
On behalf of Sønderborg Student Foundation
& The Rural Committee.

- i samvær & handling

Konferencen arrangeres i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd - en partipolitisk neutral
interesseorganisations, der arbejder med landdistriktsudvikling. Transport er også her et vigtigt
indsatsområde.
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HUSK TILMELDING

Der afholdes en national transportkonference den
22. juni 2017 i Kværs, hvor erfaringer skal deles.
Her inviteres de kommuner, der har vist interesse
i projektet gennem forløbet, samt øvrige interesserede fra hele landet.

ens pulje til

- delebus

Tak-for-turen-fest

Konceptudrulning vedr. “Country Car”:
Sønderborg Student Foundation har haft
rådighed over en Country Car i perioden 1.
februar til 1. marts 2017, men har kun behov for
en Country Car i de perioder om året, hvor der er
studiestart på uddannelsesstederne.

Der afholdes lokale møder i de respektive landsbylaug den 23. april, 4. maj og 23. maj 2017,
hvor administratorerne fortæller om de erfaringer,
der er opnået i projektet, og det fremadrettede
koncept, der er udviklet i projektet.

Byggestyrels

Projektet har modtaget støtte fra:
Miljøministeriets Ildsjælepulje,
Vejdirektoratets Cykelpulje og
Sønderborg Kommune og ProjectZero
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Støttet af Traffikstyrelsen’s pulje
”Alternativ kollektiv transport i
yderområderne”

*The offer expires
december 2016

Alternative bæredygtige
transportkoncepter
i Sønderborg
PROGRAM
Velkomst
Konference torsdag den •22.
juniikternes
2017
v. Landdistr
Fællesråd
og Sønderborg Kommune
kl. 10.00 - 14.00
Arrange

• Grøn mobilitet

• Samarbejde mellem politikere
ret i
• Autonom adfærd kontra kollektiv
,
samarbejde
Kværshallen, Avntoftvej transpor
8,
forvaltning og borgere,
med
tadfærd
Landdistrik
når trafikken skal rulle
Kværs, 6300 Gråsten v. Pia Heike Johansen
,
ternes
v. Lars Oksbjerre Hedensted
Lektor, ph.d., cand.scie
Fæ
nt.soc,
llesråd
Bo Kuno Christensen, Vordingbo
Center for Landdistriktsforskning
rg
Connie Mark Skovbjerg, Sønderbo
rg
• Forbedring af den kollektive
trafik
i landdistrikterne
Bright Green Business

Støttet af:

• Trafikselskabernes rolle
i fremtidens mobilitet
v. Lotte Stensberg, Sydtrafik

• Alternativer til kollektiv transpor
t
v. Jens Christian Morell Lodberg
Høj,
Insero E-mobility
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• Bag rattet af en landsbybus
v. Lysabild og omegn / Kværs-Tø
rsbølSnurom / Dynt-Skelde-Gammelgab
- Erling Junker, Lysabild
- Niels Peter Nielsen, Kværs-Tø
rsbølSnurom
• TILMELDING
Af hensyn til forplejningen kan
tilmelding ske inden 19. juni til
cskb@sonderborg.dk

Øvrige tiltag:

en billigere samkørselsform end det antal, som
efter køreplanskiftet havde mistet muligheden for
aften eller weekendkørsel med bus.

1) Flextur i Sønderborg Kommune

Når en borger bestiller en Flextur ved Sydtrafik,
finder trafikselskabet den vogn, som er bedst
og billigst til den bestilte tur. Flextur køres derfor
af vogne på kryds og tværs uafhængig af kommunegrænser. En bestilt tur kan derfor ikke
forventes udført af en lokal vognmand.

(Bilag: Notat, Flextur i Sønderborg kommune
af april 2016)
Fra køreplanskiftet sommeren 2013 var der truffet
beslutning om at nedlægge de ture i den traditionelle busdrift, hvor der var færrest passagerer.
Det var primært aftenkørsel, lørdage efter butikkernes åbningstid samt på søn- og helligdage.

Passageren betaler minimum kr. 35,- for en rejse
med Flextur. Er rejsen længere end 7 km. er der
en egenbetaling på kr. 5,- pr. efterfølgende km.
Kommunen betaler differencen (nettoudgiften)
mellem vognmandens betaling minus passagerens egenbetaling samt et administrationsgebyr.

Flextur blev derfor indført som erstatning for de
nedlagte busture. Alle borgere fik nu et kommunalt
støttet transporttilbud, som gav flere adgang til
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2) Test-en-el-bil
projektet

3) Delebiler i landzoner

(Bilag: Test en elbil, slutrapport 2014)

Disse er afprøvet i byen Gaubitsch, der ligger
60 km. fra Wien i Østrig. I byen anvender de en
tommelfingerregel, der hedder 15 medlemmer
i delebilsordningen pr. bil. 10% af indbyggerne
er medlem af ordningen. Kommunen har leaset
bilerne og har betalt for ladestanderne. Byen har
oprettet en delebilsforening, som drives økonomisk neutralt for ikke at skulle beskattes som
en virksomhed. Delebilsforeningen fakturerer
månedsvis sine medlemmer, som dermed dækker kommunens omkostninger. Kommunen har
derved en meget begrænset administration af
ordningen.

Projekt Test-en-elbil er et landsdækkende forsøgsprojekt, hvor 198 elbiler med tilhørende lademuligheder har været afprøvet i hverdagen hos
almindelige danske familier i 24 kommuner og 8
virksomheder. Elbilerne har kørt i 2 år i hver kommune /virksomhed. Der har kørt fem til ti elbiler i
hver kommune/virksomhed. Da projektet begyndte
i slutningen af 2010, var erfaringerne med elbiler
meget begrænsede, da der ikke fandtes fabriksbyggede elbiler i landet på det tidspunkt. Men
det ser anderledes ud i dag, hvor 1578 testfamilier har deltaget i Projektet Test-en-elbil og
tilsammen har kørt ca. 4 millioner km. Den viden,
der er skabt i projektet, er unik og grundlaget
solidt. Projektet er dansk og et af Europas største
elbil-projekter.
Test-en-elbil, slutrapport 2014
Resultater:
• Elbilteknologien er moden. Der er tale om en 		
markedsmoden teknologi.
• CO2 besparelsen ved at tage elbilen frem for en
konventionel benzin eller dieselbil er markant.
• Mange familier kan anvende elbilen, da ca. 75%
af familierne i gennemsnit kører under 50 km/tur.
• Det er bydende nødvendigt, at elbilejere instrueres i opladningstidspunkter, således at elbilen
oplades når strømmen er grønnest og billigst, 		
f.eks. om natten.
• Testfamilierne syntes godt om lademulighed-		
erne på arbejdspladsen.
• Der er store besparelser at hente på drift og 		
service ved brug af elbiler i forhold til konven-		
tionelle biler.
Efterskrift i rapporten
Det er vigtigt at understrege, at de opnåede
resultater er med 1. generations elbiler og i
projektets levetid har den teknologiske udvikling
overhalet projektet. Elbiler i dag kan meget mere
end de testbiler, som blev anvendt. De nye elbiler, som er kommet på gaden har generelt større
batteripakker, længere rækkevidde og en mere
optimeret energiudnyttelse.
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(Bilag: Strategisk energiplan for Grøn Transport)

Det vurderes, at der for Sønderborg Kommune
skal være ca. 20 brugere pr. delebil for, at der er
balance mellem økonomi og tilgængeligheden af
delebilen. Med baggrund i resultaterne fra
Gaubitsch kan byer på over 200 indbyggere
danne en delebilsforening og forvente at nå op
på minimum 20 medlemmer. I Sønderborg
Kommune vil det kunne give et stort antal delebiler i landsbyerne.
Delebiler vil være en god måde at minimere omkostninger på, idet de uden tvivl vil være billigere
i drift i yderområderne end busruter og flextrafik.
Endvidere er etableringsomkostningerne forholdsvis små. Såfremt delebilerne var el-biler ville
de have et markant lavere CO2-udledning.
Der ses to mulige løsninger på delebiler i
Sønderborg Kommune:
• Private delebilsforeninger, hvor private initiativtagere stifter en forening og samler 20 betalende
medlemmer. Kommunen leaser efterfølgende
bilen og etablerer ladestation. Foreningen op
kræver betaling og dækker derved kommunens
udgifter.
• Kommunen entrerer med en delebilsoperatør,
hvor kommunen indgår en rammeaftale med
en delebilsoperatør som indbefatter vilkårene
for drift og service der skal leveres. Delebils
operatøren leverer antal biler baseret på antallet
af kunder i de enkelte byer. Der afregnes direkte
mellem kunder og delebilsoperatør.

Hvordan kommer vi
videre?
På baggrund af erfaringerne fra dette projekt
samt input ved de tre lokale borgermøder og
transportkonferencen den 22. juni, vil fremtiden
for dette initiativ afhænge af både politisk opbakning og især brugernes fortsatte omlægning
af kørselsmønster til mere samkørsel og dermed
kunne opnå de fordele, erfaringerne fra dette
projekt har påvist.
Der er behov for yderligere undersøgelse af de
problemstillinger, der er lagt vægt på i evalueringen. Disse er formuleret i en tillægsansøgning
til Trafikstyrelsens pulje med titlen: “Kollektiv
transport i landdistrikterne - Andelsbevægelsen
version 2.0.”
De erfaringer, der er høstet af projektet, er inspireret af bl.a. landsbybilerne i Hedensted Kommune. Flere kommuner har henvendt sig for at
høre om transportkonceptet i Sønderborg, og

danne erfaringsudveksling mellem kommuner,
forvaltning og landsbyborgere er drivkraften til
at finde nye bæredygtige, fleksible og behovsrelaterede transportkoncepter i fremtiden i tæt
samarbejde med trafikselskaberne.
“Vi glæder os over at sætte retning for udviklingen,
der skaber levende landsbyer på baggrund af
fællesskabte løsninger” udtaler Anders K. Brandt,
formand for Landdistriktsudvalget i Sønderborg.
Yderligere oplysninger om projektet kan hentes
hos:
Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator
Sekretariat for landdistrikter i Sønderborg
Mail: cskb@sonderborg.dk
Bilag og kildehenvisning er samlet på
www.sonderborgkom.dk
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