INVITATION TIL ONLINE KICKSTART
- MOBILTETSPROJEKT “STRONGER COMBINED”
MED ENERGIBYEN SKIVE
Hvordan skal vi bevægelse os i og omkring Lihme i fremtiden?
Energibyen Skive og Lihme Borgerforening inviterer til online kickstartsmøde torsdag den 7. januar 2021, kl. 19.00-20:00 via Microsoft Teams og Facebookgruppen
“Lihme Info”
Hvad er mobilitet - og hvorfor er det så vigtigt?
Mobilitet handler om, hvordan vi kommer fra et sted og til et andet. Det kan være fra
hjem til arbejde, til skole, til fritidsinteresse, til besøg hos venner og familie mv.
Mobilitet er altså et begreb, der dækker over alt det, vi bevæger os rundt - fra vi slår
øjnene op til vi går i seng.
Hvordan gør vi hverdagen nemmere og Lihmeområdet endnu mere attraktivt at leve
på, besøge, drive virksomhed i? Er det nemt at komme fra A til B bliver her:
•
•

•

endnu dejligere at bo - og vende tilbage til for de/jer, der skal ud for at studere/
på eventyr
mere attraktivitet for potentielle tilflyttere – både for nye beboere og virksomheder
nemmere at komme rundt for besøgende - og spisesteder, attraktioner mv. vil få
flere gæster

Vær med til at finde nye løsninger
Derfor vil vi med i EU-projektet ”Stronger Combined”, som handler om at undersøge,
hvordan vi bevæger os rundt udenfor de større byer i fremtiden. Projektet indeholder: En behovsanalyse, ideer for løsninger og en étårig testperiode.
De løsninger der testes skal give mening. Derfor skal vi vide, hvad I har brug for. Der
vil blive sendt et digitalt spørgeskema rundt til alle og nogle vil blive interviewet, så vi
finder ud af:
•
•
•

Hvad der kan gøre hverdagen nemmere og bedre?
Hvilke og hvilke løsninger ser I?
Hvad skal der til for at I også rent faktisk vil bruge den/de nye muligheder?

Hjælp os og hør meget mere på torsdag
Alle i Lihme sogn, både fastboende, sommerhusbeboere m.fl., indbydes derfor til at
deltage i et online kickstartsmøde torsdag den 7. januar 2021, kl. 19.00-20:00.

Her kan du høre nærmere om projektet, vi kommer i gang med at afdække netop
Lihmes behov, og vi får fat i de rigtige repræsentanter til interviews. Det håber vi, I vil
hjælpe os med.
Den efterfølgende behovsanalyse vil blive endelig defineret ud fra den feedback vi
får fra jer.
Der bliver mulighed for online spørgsmål og dialog via Teams og via SMS/opkald til
tlf: 50532730, hvis du ser med via Lihme Info på Facebook.

Sådan kommer du med online
Det er muligt både at deltage via Lihme Info på Facebook hvor der streames live.
Hertil er det også muligt at deltage via Microsoft Teams hvorfra aftenens oplæg vil
afholdes. Link til dette sendes via Lihme Mailservice og med en guide til de der ikke
har en konto.
Kan du ikke på torsdag?
Fortvivl ej. Du kan sende input, kommentarer mv. til og med d.17 januar 2021 til
Sille Christiane Linnet, fra Pro-vins ApS på sille@pro-vins.dk
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Energibyen Skive og Lihme Borgerforening

Program
Velkommen
v. Claus V Mikkelsen, Formand for
Lihme Borgerforening
Præsentation af projekt Stronger
Combined, et EU-projekt om at bevæge sig rundt - uden for de større
byer
v. Kristoffer Wolsing, Projektleder,
Energibyen Skive
En verden af services og muligheder
for at bevæge sig rundt i lokalområder
v. Kristoffer Wolsing

Spørgsmål
Næste skridt: Om- ”mobilitetsfortællinger”, målgrupper og lokale
kerneaktører
v. Sille Christiane Linnet, partner,
Pro-vins ApS
Input og spørgsmål
Tak for i dag
v. Claus V Mikkelsen

Stronger Combined i Lihme
- Bedre mobilitet i Skive Kommune

→ Kristoffer Wolsing
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Står for 1/3 af kommunens forbrug



Transportsektoren står for 70 % af den lokale CO2
udledning



84 % af vores ture foregår i bil



92 % af vores pendlerture foregå med 1 person i bilen

-50

Individuel Kollektiv el- og
opvarmning varmeforsyning

Industri

Transport

Vindkraft mm.

El-import

Mobilitet
”Dækker over bevægelighed både fysisk, mentalt og digitalt”
Når vi gør det nemmere at komme frem og rundt:
- Får vi højere levestandard

- Bliver området mere attraktivt
- Skaber vi bedre tilgængelighed

Mobilitet handler derfor i bund og grund om, hvordan vi gør
hverdagen nemmere og om at gøre lokalområder mere
attraktive at besøge, bo og leve i

Stronger Combined
Stronger Combined (SC) Combined
Mobility
in the rural public transport system to
build
sustainable rural public services in
symbiosis
with private mobility providers and citizens

Partnere

Udfordringen!

Formålet






Vi vil sikre det gode liv på Skive egnen


Attraktive tilbud til at komme rundt



Mulighed for at bo i hele kommunen, uden nødvendigvis at skulle eje 2-3 biler

Vi vil igennem Stronger Combined nytænke vores mobilitetsservices


Vi skal identificere løsninger tilpasset yderområder



Vi skal optimere vores offentlige transportalternativer

Vi skal transportere os smartere


Vi skal optimere vores private transportalternativer



Vi skal udvikle vores transportadfærd

Lihme området som testcase


Borgerrettet tilgang


Vi skal sammen finde løsningen til jer!






Målgrupper og personaer

TEST!




Udfordringer, muligheder og løsninger

Løbende dialog for optimering af løsningen

På baggrund af jeres case, har vi et fundament til udbredelse

Tidslinje
Juni 2022 eller
november 2022
August 2021 – maj
2022 (oktober 2022)

Maj 2021 – august 2021
o Implementering af
løsning(er)
Januar 2021 – maj 2021
o Dialog med borgere og
målgrupper i Lihme
området → identifikation
af udfordringer,
muligheder og løsninger

o Testfase med
løbende dialog for at
optimere løsningen

o Afslutning af test –
afsluttende workshop
til at afklare, hvordan
løsningen kan
optimeres yderligere
til fastimplementering

Slut på første del…



Kontaktoplysninger

Kristoffer Wolsing
Energibyen Skive
Tlf. 20757298

Mail: khwo@skivekommune.dk

Inspirationsoplæg
Mere end bare transport

Bæredygtighed

Muligheder

Økonomi

Sundhed

Merværdi

Livskvalitet

Samskabelse

Muligheder
”Hvad skal der til for, at du gør det her hver dag?”

Metoder:


Traditionel offentlig transport



Delebilisme



Samkørsel



Mikromobilitet



Andre forhold

Offentlig transport – Bussen!




Planlægning


Hurtigere frekvens



Færre/flere stop



Andre ruter



Andre køretidspunkter

Teknologiske løsninger


Cykler/løbehjul med ombord på bussen



Anmod digitalt om at blive hentet af bussen



Bliv kørt til nærmeste stoppested/hjem fra stoppestedet



Bekvemmelighed



Andre funktioner?


Mulighed for at arbejde eller sove på turen

Delebilisme








Delebil du ejer/lejer med dine
kollegaer



Delebil du ejer/lejer med dine
naboer



Lån/del din bil (ud)

Delebil ejet af privat virksomhed,
som man kan leje

Virksomheders bilflåder som
delebiler, når virksomheden har
lukket
Delebil din borgerforening ejer, som
du kan leje/booke

Samkørsel


Organiseret samkørsel


Kør sammen med folk fra det samme
sted, der skal på samme rute



Kør sammen med folk fra samme
rute, der skal til det samme sted





Det behøver ikke at være folk der
skal fra samme sted til samme sted.



Chauffør/passager igennem en app
(GoMore, Nabogo, Ta’Med, Commute)


Gratis,



betal pr. km.



betal pr. tur

Privatiserede busser



Uorganiseret samkørsel


Samkørselsruter



Tommel



Kør med bænke

Mikromobilitet


Cyklisme


Aftaler med en cykelhandler, der kommer
forbi en gang om ugen



Test af forskellige cykler (cykelbibliotek)




Foldecykler, elcykler, ladcykler



Supercykelstier



Cykelsamkørselsklubber

Løbehjul


På stoppesteder



I byen



Rulleskøjter



Segways

Andre forhold


Bedre infrastruktur


Bedre cykelstier og veje




Supercykelstier



Bedre stoppesteder



Samkørselspladser



Bedre motivationsfaktor


Økonomiske fordele



Konkurrencer



Mulighed for at klare andre ting ved
knudepunkter/stoppesteder


Bedre viden

Dagligvareindkøb, pakkehentning, træning,
sociale arrangementer

Bedre overblik og kommunikation omkring  Nye løsninger
muligheder
 Dagligvareindkøb
 Bedre organisering




Bedre virtuel mobilitet




Digitale møder



Mere hjemmearbejde


Decentrale kontorer



Fleksible arbejdstider





Få leveret dine vare



Køb vare til din nabo

Hentning af børn


Få afleveret dine børn



Hent din nabos børn

Føreløse køretøjer

Tak for nu!


Kontaktoplysninger

Kristoffer Wolsing
Energibyen Skive
Tlf. 20757298
Mail: khwo@skivekommune.dk

I er altid velkomne til at ringe eller skrive, hvis i vil i dialog om nogle
af præsentationens emner – vi vil meget gerne samarbejde med jer!
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Ommålgrupper,lokalekerneaktører
ogmobilitetsfortællinger
Sille Christiane Linnet

Lihme d.7 januar 2021

Sådanundersøger vi jeresbehovogpotentielleløsninger
Vi inddeler i forskellige målgrupper, som vi
bruger, når vi undersøger jeres behov, mulige
løsninger - og hvordan det kan forankres
Beboere i Lihme sogn

Opdeles i målgrupper

Lihme d.7 januar 2021

Sådanundersøger vi jeresbehovogpotentielleløsninger
Hver målgruppe præsenteres gennem en
persona: Det vil sige et eksempel på en person,
der repræsenterer målgruppen - men ikke
findes i virkeligheden
Målgrupper

Repræsenteres gennem
en persona (fiktiv person)

Lihme d.7 januar 2021

Sådanundersøgervijeres
behovogpotentielle
løsninger
Vi arbejder også med personas for at
kunne generalisere og trække
konklusioner ud.
Det kan også bruges videre andre
steder i Skive kommune

Lihme d.7 januar 2021

Det gørvi…
Vi sender et spørgeskema rundt til alle og
opdeler svar efter målgrupperne/persona s

Lihme d.7 januar 2021

Det gørvi…
Vi interviewer en interessant og en aktør fra
hver målgruppe/persona

Lihme d.7 januar 2021

Det gørvi…
Vi samler sammen og præsenterer
løbende for jer i forbindelse med den
visionsproces 2.0, der også kører i
2021

Lihme d.7 januar 2021

Hvilkemålgrupper er der så?
To hovedmålgrupper - og en række undergrupper

Hovedmålgruppe A:

De der ofte er særligt udfordrede på mobilitet (løsninger kan
hjælpe her og nu)

Hovemålgruppe B:
De der ikke føler sig udfordret på mobilitet, men hvor løsningen
kan hjælpe ift. øget bæredygtighed, øget fleksibilitet i
hverdagen (kræver adfærdsændring)

Lihme d.7 januar 2021

Hvilkemålgrupper servi så?
Hovedmålgruppe A:
De der ofte er særligt udfordrede på mobilitet (løsninger kan
hjælpe her og nu)

Lokale
borgere uden
egen bil

Ældre med
begrænset
mobilitet i
hverdagen

Børn og unge,
der er
afhængig af
forældre

Idealister med
et princip at
være grønne

Personer med
lidelse,
handicaps mv

Besøgende/
turister uden
bil (fx
lystsejlere,
tilrejsende med
tog/bus/
vandre/cykel/
rideturister

Lihme d.7 januar 2021

Hvilkemålgrupper servi så?
Hovedmålgruppe B:
De der ikke føler sig udfordret på mobilitet, men hvor løsningen
kan hjælpe ift. øget bæredygtighed, øget fleksibilitet i
hverdagen (kræver adfærdsændring)

Lokale
borgere med
egen bil

Børn og unge
der enten ikke
bevæger sig
meget rundt/er
uden for
lokalområdet i
fritiden

Tilrejsende
med bil
(sommerhusgæster,
turister,
besøgende)

Lihme d.7 januar 2021

Framålgruppertil personas
Vi inddeler nu i fire grupper på en måde, så de to
hovedmålgrupper er repræsenteret direkte eller indirekte
ARNE & ANNEGRETE

MALTHE & MATHILDE

Lokale borger, der
ikke har bil til
rådighed og
personer med
begrænset mobilitet

Børn og unge, der er
afhængig af at “blive
kørt” i hverdagen

HANS & HANNE

Besøgende. Ankommer
måske i bil, men er
interesserede i at
transportere sig på en
anden måde i ferien

PREBEN & PIA

Lokale borgere med
bil(er) (f.eks. seniorer,
forældre, par uden
børn)

Lihme d.7 januar 2021

Mobilitetsfortællinger
Vi beskriver de forskellige personas typiske rejse rundt på en
repræsentativ dag
MALTHE og MATHILDE

Børn og unge, der er
afhængig af at “blive
kørt” i hverdagen
Mobilitetsfortælling:
…….
…….
…….

Lihme

Lem

Lihme d.7 januar 2021

Jerestanker herom?
ARNE & ANNEGRETE

MALTHE & MATHILDE

Lokale borger, der
ikke har bil til
rådighed og
personer med
begrænset mobilitet

Børn og unge, der er
afhængig af at “blive
kørt” i hverdagen

HANS & HANNE

Besøgende. Ankommer
måske i bil, men er
interesserede i at
transportere sig på en
anden måde i ferien

PREBEN & PIA

Lokale borgere med
bil(er) (f.eks. seniorer,
forældre, par uden
børn)

Hvad tænker I? Overser vi noget?
Hvem tænker I vil være relevante at interviewe som
repræsentant og aktør fra hver målgruppe?
Mail: sille@pro-vins.dk
Lihme d.7 januar 2021

