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BEHOV FOR NYE LØSNINGER
I store dele af Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) er der spredt bosæt‐
ning og mange borgere oplever lange afstande til hverdagens aktiviteter. 
Det kan være en udfordring ift. at understøtte en god mobilitet for alle. 
Mobilitet handler om at kunne komme et bestemt sted hen på et ønsket 
tidspunkt og er derved en væsentlig forudsætning for høj livskvalitet, 
bosætning og vækst. Derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune iværksat 
flere initiativer, der skal skabe bedre mobilitet internt i kommunen. I den 
sammenhæng er kommunen gået sammen med Urban Creators om at 
udarbejde en videnssyntese, der skal danne et vidensbaseret grundlag for 
fremtidige initiativer til at forbedre mobiliteten i kommunen.
På baggrund af de indledende analyser beskrives de hovedudfordringer, 
som kommunen står overfor, og hvilke mulighedsrum der er for at udvikle 
løsninger. Som en del af videnssyntesen er der også udarbejdet et ca‐
sestudie, der bl.a. kigger på datadrevne løsninger og den teknologiske 
udvikling, som giver helt nye muligheder for at skabe fremtidens mobili‐
tetsløsninger. 
Videnssyntesen afsluttes med at udpege tre innovationsspor for det vide‐
re arbejde.

”Det handler i høj grad om at eksperimentere for at finde de 
rette løsninger til at løse mobilitetsudfordringerne i landdi‐
strikterne. Det er en læringsproces, og det er ikke muligt at 
sætte en formel på én løsning, der virker alle steder, da det i 
høj grad handler om den lokale, sociale og kulturelle kontekst 
og stedets potentialer” 
Jens Kvorning, professor, arkitekt, Kunstakademiets Arkitektskole
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 1 INTRODUKTION & OPSAMLING 



HOVEDUDFORDRINGER
Videnssyntesen starter med at kortlægge megatendenser og regionale 
tendenser for at få indsigt i, hvad der kan påvirke den fremtidige mobili‐
tet i FMK udefra. Derefter følger et blik indefra på den lokale kontekst og 
brugernes behov for transport i FMK. Tendensanalysen samt kortlægning 
af brugerbehov og den lokale kontekst munder ud i en beskrivelse af en 
række hovedudfordringer, som fremtidens mobilitetsløsninger skal være 
med til at imødekomme:

• Faaborg-Midtfyn Kommune mangler effektive og fleksible transport‐
tilbud for indbyggere uden adgang til bil. Det er særlig en udfordring 
for unge og for mennesker med funktionsnedsættelse pga. alder eller 
handicap.

• Indbyggere i Faaborg-Midtfyn Kommune oplever, at det er svært at 
komme til og fra arbejde og uddannelse udenfor kommunen pga. 
trængsel på de større pendlerstrækninger.

• Faaborg-Midtfyn Kommune mangler attraktive, sammenhængende sti‐
systemer, der motiverer til bevægelse og giver nem adgang til naturen.

• Butiksdød og centralisering af servicefunktioner i Faaborg-Midtfyn 
Kommune medfører færre uformelle mødesteder og øger behovet for 
transport.

• Manglen på effektive og fleksible transporttilbud i Faaborg-Midtfyn 
Kommune betyder, at potentialet for oplevelsesøkonomien og bosæt‐
ningen ikke udnyttes fuldt ud, da mange natur- og kulturattraktioner i 
kommunen i dag kun er tilgængelige med bil. Stigende oplevelsesøko‐
nomi stiller krav til tilgængelighed.

Figur 2: Tilgang til afsøgning af hovedudfordringer.  
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•	 Mangler	effektive	og	fleksible	transporttilbud	for	indbyggere	uden	adgang	til	bil
•	 Svært	at	komme	til	og	fra	arbejde	og	uddannelse	udenfor	kommunen	pga.	trængsel
•	 Mangler	attraktive,	sammenhængende	stisystemer,	der	motiverer	til	bevægelse	og		
	 giver	nem	adgang	til	naturen
•	 Butiksdød	medfører	færre	uformelle	mødesteder	og	øger	behovet	for	transport
•	 Manglen	på	effektive	og	fleksible	transporttilbud	betyder,	at	mange	natur-	og	
	 kulturattraktioner	i	kommunen	i	dag	kun	er	tilgængelige	med	bil



MULIGHEDSRUM
Derefter beskrives mulighedsrummet, hvor fremtidens løsninger skal 
findes. Her er der gennemført et omfattende casestudie, hvor der opsam‐
les erfaringer fra nationale og internationale projekter. Desuden er der 
gennemført to ekspertinterviews.
Casestudiet kan være inspiration til fremtidige løsninger og er med til at 
pege på, hvor der ses nogle særlige potentialer. 
Ud over casestudiet viser tendensanalysen hvilke muligheder, der er rele‐
vante for kommunen at gribe, og arbejde proaktivt med. 
Til sammen har det givet fire overordnede fokusområder, der danner 
mulighedsrummet:

• Data	og	brug	af	nye	teknologi	i innovative projekter
• Aktivere de eksisterende	menneskelige	ressourcer i området
• Fysiske	tiltag i by og landskab, der ændrer eller tilføjer noget til det 

eksisterende
• En vurdering af om projektet har et forretningspotentiale og derved 

er skalerbart	
• 
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Figur 3: Mulighedsrummet, hvor fremtidens løsninger skal findes.



INNOVATIONSSPOR
Hovedudfordringerne og mulighedsrummet er blevet omsat til tre innova‐
tionsspor, der skal sikre en klar ramme for det videre innovationsarbejde:
• Sammenhængende,	fleksible	og	effektive	mobilitetsnetværk	for	alle 

indeholder både aktive korte ture og effektive rejsekæder, da god 
mobilitet både handler om, hvordan man selv kan bevæge sig sikkert 
rundt på cykel eller til fods, og hvordan man kobler forskellige trans‐
portformer på de længere rejser, så der dannes effektive rejsekæder.

• Attraktive	mødesteder,	der	forener	transporttilbud,	servicefunktio-
ner	og	kulturelle	tilbud.	Det kan være lokale steder, permanente og 
midlertidige, der understøttes af mobilitet, men det kan også være 
mødet på rejsen eller rejsen som mødested.

• Mobilitetstilbud	der	gør	kommunens	natur-	og	kulturattraktioner	til-
gængelige handler både om at skabe god tilgængelighed til de lokale 
attraktioner, samt styrke dem gennem stedsspecifikke løsninger for 
mobilitet.
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Figur 4: Overblik over vidensyntesens tilgang og opbygning.
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•					Mangler	effektive	og	fleksible	transporttilbud	for	indbyggere	uden	adgang	til	bil
•					Svært	at	komme	til	og	fra	arbejde	og	uddannelse	udenfor	kommunen	pga.	trængsel
•					Mangler	attraktive,	sammenhængende	stisystemer,	der	motiverer	til	bevægelse	og		
							giver	nem	adgang	til	naturen
•					Butiksdød	medfører	færre	uformelle	mødesteder	og	øger	behovet	for	transport

•					Manglen	på	effektive	og	fleksible	transporttilbud	betyder,	at	mange	natur-	og							

							kulturattraktioner	i	kommunen	i	dag	kun	er	tilgængelige	med	bil							



Et	langsigtet	perspektiv	på	mobilitetsudfordringer	
Digitalisering og stigende nethandel, førerløse køretøjer, urbanisering og 
flere ældre er blot et udpluk af nogle af de samfundstendenser, der kan 
påvirke udviklingen og mobilitetsbehovet i Faaborg-Midtfyn Kommune 
(FMK) i fremtiden. Vi lever i en tid med store forandringer – men også 
helt nye muligheder. 

At kigge på tidens tendenser kan hjælpe kommunen til at få indsigt i 
omverdenens dynamik, og hvilken retning udviklingen kan gå. Tendens‐
analysen skal give kommunens medarbejdere og politikere et langsigtet 
blik på udfordringer og potentialer indenfor mobilitet og sikre en fælles 
forståelse af, hvad der er i spil. Desuden skal den inspirere til strategiske 
handlemuligheder for at løse mobilitetsudfordringerne ved at pege på, 
hvilke tendenser kommunen kan gribe og arbejde proaktivt med.  

Der er mange tendenser i spil. Notatet har udvalgt de vigtigste, dvs. dem  
der forventes at få størst betydning for den fremtidige mobilitet i FMK. 

Hvad	er	megatendenser?	 
Megatendenser er de store globale bevægelser, der er så markante, at 
de påvirker samfundet over længere tid. De er forholdsvis nemme at 
forudse, men deres konkrete effekter i samfundet afhænger af politiske, 
sociale, kulturelle og økonomiske drivkræfter.  
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OPSAMLING FRA ANALYSE AF MEGATENDENSER 

UDFORDRINGER		-	I	DAG	OG	I	FREMTIDEN
• Urbanisering er en stærk tendens og affolkning af landdistrikter 

forventes at fortsætte, mens forstadsområder kan få en befolknings‐
vækst

• Trængslen forventes at stige i og omkring de større byer (bl.a. Oden‐
se) - dette påvirker borgernes tilgængelighed til arbejdspladser 

• En voksende andel af unge og ældre er ensomme
• Stigende sundhedsudfordringer udenfor de større bysamfund
• Voksende ældreandel ændrer mobilitetsbehov
• Stor udbredelse af førerløse private biler i Danmark ligger et stykke 

ude i fremtiden og sker formentligt først efter år 2040, men der er 
stor usikkerhed og mangel på konsensus om tidsperspektivet

• E-handel stiger og antallet af fysiske butikker bliver færre

MULIGHEDER
Data og ny teknologi
• Mobility as a Service, der samler transporttjenester på tværs af aktø‐

rer bl.a. ved at koble lokale og nationale samkørselstjenester
• Førerløse busser er oplagte i udvalgte korridorer i landdistrikter, hvor 

de er lettere at implementere end i den komplekse bytrafik
• Elbiler forventes at vinde frem i takt med, at batteriteknologien bliver 

bedre og billigere
• Elcykler stiger i popularitet
• Virtual Reality (VR) samt robot- og droneteknologi kan bruges til at 

bringe varer og services til folk i yderområder

Menneskelige ressourcer
• Generelt en voksende delekultur
• Samkørselsnetværk – bygge videre på netværk i landsbyklynger
• Øget interesse for fællesskab i boformer kan betyde fællesskab om 

mobilitetsløsninger

Fysiske tiltag
• Tænke virtuelle og fysiske løsninger sammen så der kan komme at‐

traktive aktiviteter i fx knudepunkter, via spil à la PokomonGo
• Lokalt iværksætteri og efterspørgsel efter lokale fødevarer - potentiale 

for madmarked ved knudepunkter
• Efterspørgsel efter fritidshuse, hvor der ikke er krav om bopælspligt, 

men hvor lovgivning giver mulighed for helårsbeboelse
• Stigende efterspørgsel efter café, restaurant og unikke oplevelser har 

potentiale for at skabe aktivitet i tomme lokaler
• Flere singler og nye familiemønstre stiller krav til nye boformer, der 

også kan understøtte fælles mobilitetsløsninger
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UDVALGTE MEGATENDENSER 
I denne analyse kortlægges først megatendenser. Hver af megatendenser‐
ne beskrives ud fra henholdsvis et globalt, nationalt og et lokalt perspek‐
tiv. Sidstnævnte handler om udviklingen i FMK. Desuden er der en kort 
opsamling på, hvad de enkelte tendenser kan komme til at betyde for den 
fremtidige mobilitet. Notatet er desuden suppleret med en kort beskrivel‐
se af en række regionale tendenser. 

De regionale tendenser, er tendenser som er relevante for fremtidens 
mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune, og som ikke er en global tendens.

Figur 5: Overblik over mega- og regionale tendenser, som kan påvirke den fremtidige mobilitet i FMK.
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URBANISERING

Globalt
På verdensplan estimerer OECD, at bybefolkningen vil stige fra 3,9 mia. i 
2004 til 6,3 mia. i 2050. Ifølge FN vil 2/3 af befolkningen i 2050 bo i byer 
eller i by-regioner, som blot fylder 2 pct. af landjordens samlede overfla‐
de. Urbanisering er bl.a. drevet af den økonomiske fordel, der er ved at 
have en høj befolkningstæthed, bl.a. mulighed for større arbejds- og vi‐
densdeling. Den forstærkes af den stigende globalisering, hvor de centre, 
der er bedst koblet op internationalt (med lufthavn), forventes at få den 
største befolkningsvækst. 

Nationalt
Hver år sker der mange flytninger både til, fra og mellem byerne i Dan‐
mark, og der sker ændringer i fødsels- og dødsrater. Men det samlede 
resultatet er, at der er en klar langsigtet tendens til, at flere bor i større og 
større byer i Danmark og færre bor på landet. Befolkningsvæksten for‐
ventes fremover at blive størst i Hovedstadsområdet og de større byer (se 
figur 6). Dette sker på bekostning af landområderne. Det er især de unge, 
der flytter til byerne, og mange af dem i forbindelse med en uddannelse.
I en europæisk sammenligning er Danmark ikke særligt urbaniseret. I 
Europa bor i gennemsnit 40 pct. i de store byer mod 34 pct. i Danmark. 
Mens der gennemsnitlig i Europa bor 28 pct. i små byer og på landet, i 
Danmark er det 45 pct. Spørgsmålet er, om væksten kommer til at ske 
centralt i de større bykommuner eller, om den vil fordele sig ud på de 
nærliggende forstadskommuner? Udviklingen i boligpriser og befolknin‐
gens bopælspræferencer er begge faktorer, der kan blive afgørende for, 
hvordan befolkningsvæksten vil fordele sig i byregionerne. Det har betyd‐
ning for, hvor stort presset på infrastrukturen vil blive fremadrettet.

Figur 6: Prognose for befolkningsvæksten i danske kommuner frem mod 2040, 
hvor cirklerne indikerer de større byer. Kilde: Danmarks Statistik

MEGATENDENSER
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Faaborg-Midtfyn	Kommune	
Befolkningsvæksten i FMK viser en faldende tendens frem til 2015, 
hvorefter der ses en svag stigning (se figur 7). Derimod har udviklingen i 
landsbyerne, uden for byområderne, generelt været faldende. Ses der på 
flyttemønstrene, er der generelt et stort udsving, men siden 2016 er der 
flere, der er flyttet til kommunen end fraflyttet. 

Potentialer	og	udfordringer	for	den	fremtidige	mobilitet
Urbaniseringstendensen kan på flere måder komme til at påvirke hver‐
dagsmobiliteten i FMK i fremtiden. Befolkningsvæksten i og omkring 
de større byer i Danmark kan betyde en stigning i trængsel, hvilket kan 
begrænse tilgængeligheden til arbejdspladser i disse områder. Derfor er 
det relevant også i oplandet til de større byer at arbejde med en bedre 
udnyttelse af transportsystemet og bilparken og dermed sikre, at borgere 
i Faaborg-Midtfyn Kommune i fremtiden får god tilgængelighed til ar‐
bejdspladser fx i Odense og Trekantsområdet. Potentialet er her at styrke 
samkørsel og offentlig transport i pendlerkorridorer til Odense. 

Urbaniseringstendensen er stærk og en vækst i befolkningen i FMK 
forventes derfor primært i forstadsområderne mod nord. Det vil derfor 
fortsat være en udfordring at tilbyde god mobilitet i de mindre byer og 
landområderne mod syd samt for de kortere ture. Forskning peger på, 
at der er et potentiale i at arbejde med opbygning af lokale netværk og 
landsbyklynger både ift. at tiltrække bosætning og tilbyde god mobilitet.  

Figur 7: Prognose for befolkningsudviklingen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kilde: Danmarks Statistik



FLERE ÆLDRE

Globalt	
Næsten alle lande i verden oplever en voksende andel af ældre i deres 
befolkning, hvilket skyldes lavere fødselstal og en længere levealder. Be‐
folkningens aldring kan blive en af de mest betydningsfulde sociale foran‐
dringer i det 21. århundrede med konsekvenser for næsten alle sektorer i 
samfundet1.

Nationalt
I Danmark er den store efterkrigsgeneration snart i 70’erne. Andelen af 
ældre over 70 år stiger med 77 pct. frem til 2040. Siden 2009 er gennem‐
snitsalderen i landdistrikterne steget markant, mens der ses en lavere 
stigning i de mellemstore byer. På landsplan har næsten 67 pct. ældre i al‐
deren 75-84-årige kørekort2. Det er en voldsom stigning siden 1998, hvor 
blot 37 pct. i den aldersgruppe havde kørekort. En væsentlig forklaring 
er, at den nye generation er mere rutinerede bilister (har haft kørekort 
siden ungdommen) samt har bedre helbred og funktionsevne end tidlige‐
re. Desuden er der ændrede regler for fornyelse af kørekort, så der ikke 
længere kræves lægetjek. 

Faaborg-Midtfyn	Kommune	
Prognoser viser, at antallet af ældre over 65 år stiger med ca. 30 pct. frem 
mod 2037. I dag er andelen af personer i aldersgruppen 50 – 80+ i kom‐
munen højere end landsgennemsnittet3 . 

Potentialer	og	udfordringer	for	den	fremtidige	mobilitet
Ændring i alderssammensætningen får betydning for de fremtidige 
mobilitetsbehov. Generelt kører ældre bil i en senere alder. Udfordrin‐
gen med at løse mobilitetsbehovet for en stigende andel ældre borgere 
handler derfor primært om de personer, der ikke har eller kan køre bil. 
Den voksende ældregeneration kan også ses som en ressource til at løse 
hverdagsmobiliteten. Generelt ses der nemlig flere ældre, der vil udføre 
meningsfuldt frivilligt arbejde4. 
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Hastig	teknologisk	udvikling

Globalt
Digitalisering og automatisering revolutionerer i disse år transportsekto‐
ren verden over. Inden for de seneste år er der sket en rivende udvikling 
indenfor førerløse køretøjer, e-mobilitet, nye services og smarte løsnin‐
ger, der bidrager til en bedre udnyttelse af infrastrukturen. Udviklingen er 
imidlertid ikke kun drevet af teknologiske nyvindinger, men hænger tæt 
sammen med udviklingen af nye forretningsmodeller. 

Nationalt
Førerløs teknologi
Der er tre spor i udviklingen af førerløs teknologi, som er relevante at 
holde øje med. Det ene er den gradvise automatisering af privatbiler, 
hvor det allerede i dag er teknologisk muligt for føreren at slippe rattet og 
bilen kan køre førerløst. Det andet spor er biler, der udvikles som fører‐
løse fra starten bl.a. førerløse taxaer, der bliver testet flere steder i USA2. 
Det sidste er førerløs kollektiv trafik – hvor der allerede i dag er taget en 
beslutning om, at S-tog skal være førerløse i fremtiden, og der igangsæt‐
tes de første egentlig forsøg med førerløse busser. 
Der er stor usikkerhed forbundet med, hvornår fuldt førerløse biler for 
alvor vinder indpas i nybilsalget i Danmark, men det er formentlig først 
omkring 2040-2045. 

E-mobilitet
De seneste år har der været en relativ lav vækst i antal solgte elbiler 
i Danmark. Batteriprisen er en væsentlig barriere for elbilsalget. Men 
prisen på batterier forventes at falde markant de kommende år, og den 
generelle forventning er, at elbilen vil være prismæssigt konkurrencedyg‐
tig til benzin- og dieselbiler i løbet af de næste ti år5 . 
Inden for e-mobilitet er der desuden en stigning i salget af el-cykler, som 
kan betyde øget rækkevidde for cyklen.

Potentialer	og	udfordringer	for	den	fremtidige	mobilitet
Med fuldt førerløse køretøjer kan bilbrugere benytte rejsetiden til andre 
aktiviteter. Det kan potentielt set betyde, at rejsetiden får mindre be‐
tydning i fremtiden, hvilket kan øge attraktiviteten ved at bo udenfor de 
større byer. Desuden kan det give øget mobilitet til børn og ældre, der 
ikke kan køre bil. Men introduktion af fuldt førerløse biler i Danmark har 
relativt lange udsigter. Derimod ses et potentiale i førerløse busser i ud‐
valgte korridorer, der med en sparet chaufførløn kan give besparelser på 
busdriften og tilbyde en bedre frekvens og evt. en mere fleksibel service. 

Elbilsalget forventes at stige betydeligt i årene fremover, og det er derfor 
vigtigt, at Faaborg-Midtfyn Kommune med tiden får en veludbygget in‐
frastruktur. Placering af ladestandere kan tænkes ind i planlægning af nye 
mødesteder og transportknudepunkter. 



Deleøkonomi	&	nye	forretningsmodeller

Globalt
Deleøkonomi var ikke kun et fænomen under finanskrisen, men er blevet 
en permanent del af forbrugskulturen. Antallet af markeds- og bruger‐
drevne deleservices er støt stigende. Her er de digitale platforme en 
væsentlig faktor, som gør formidlingen og betalingen lettere. 

Bilproducenter, it-virksomheder og udbydere af delebil- og samkørselstje‐
nester indgår alliancer og arbejder med nye mobilitetskoncepter. Ford og 
Google samarbejder om at udvikle selvkørende biler, samkørselstjenesten 
Uber og Toyota indgår alliance, Dailmer har introduceret delebilskoncep‐
tet CarToGo. Men fælles for mange af de nye mobilitetskoncepter er, at de 
er baseret på en forretningsmodel, der kræver en stor befolkningstæthed, 
så der kan tilbydes kort-tids interaktion mellem brugere og transporttil‐
bud. I yderområderne ses det i stigende grad at der formes offentlige-pri‐
vate samarbejder, mellem offentlige transportselskaber og samkørselstje‐
nester. 
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Nationalt
Delebiler
I Danmark ses en voksende interesse for delebiler og samkørsel. 10 pct. af 
den danske befolkning er fx tilmeldt GoMore i dag. Men samtidig er der 
en tendens til at der sidder færre personer i hver bil og samkørselsture 
udgør en meget lille del af det samlede antal kørte ture i Danmark2. Det 
er derfor usikkert, hvornår og om disse services bliver en naturlig del af 
rejsekæden på de korte strækninger eller til arbejde. En af udfordringerne 
er, at der ikke er noget økonomisk incitament for en chauffør til at medta‐
ge andre passagerer på de korte rejser. 

Mobility as a Service (MaaS)
MaaS er et koncept, hvor brugerne ikke har ejerskab til transportmidler 
men i stedet abonnerer på en service. Brugeren kan via en app planlægge 
og betale rejser på tværs af udbydere og transportformer. 
Udvikling af MaaS koncepter sker i hele verdenen, men på forskellige 
niveauer. Her skelnes mellem følgende tre trin:  
• Abonnement MaaS - er en ordning, hvor transport er en service, man 

køber på abonnement, og som matcher et personlige transportbehov.
•  ’Pay-as-you-go’ MaaS - er en light udgave af MaaS, hvor tilbuddene 

er samlet på én platform, hvor trafikanterne booker og betaler via 
platformen for hver transportydelse de forbruger.

• Multimodal rejseplanlægger – kan give trafikanterne information 
om transportmuligheder på tværs af mobilitetsudbyderne, men ikke 
en fælles løsning for betaling af transportydelsen. FMK er den første 
kommune på Fyn, der indgår samarbejde med Rejseplanen om at 
koble teletaxa til rejseplanen, for at skabe et mere fleksibelt kollektivt 
tilbud.

Potentialer	og	udfordringer	for	den	fremtidige	mobilitet
Der ses et stort potentiale i udvikling af en samkørselstjenester i FMK. 
Men undersøgelser fra landkommuner viser, at en væsentlig barriere for 
samkørsel er, at man ikke kender chaufføren6 . Derfor handler det ikke 
kun om, at der kan tilbydes en service, men også om opbygning af en 
samkørselskultur og en synlighed i form af konkrete opsamlingssteder, 
der også kan være lokale mødesteder.  

Ydermere ses et stort potentiale for at arbejde med Mobility as a Ser‐
vice koncepter, som ”Pay-as-you-go koncept”, hvor der skal være fokus 
på også at inkludere lokale samkørselstjenester og delebilsordninger i 
platformen.
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E-handel

Globalt
Udviklingen i e-handel går stærkt. Globalt set forventes e-handel at blive 
fordoblet i perioden fra 2017-2021, og vil i 2021 udgøre ca. 18 pct. af den 
samlede detailhandel7 .

Nationalt
I takt med at andelen af internetbrugere i Danmark nærmer sig 100 pct. 
(97 pct. i 2016) er nethandlen vokset markant. Det er hovedsageligt 
udvalgsvarer, som købes på nettet, hvilket har medført en nedgang og 
ændring af de fysiske butikker (se figur 8). Men dagligvarebutikker lukker 
også, fordi folk handler mere discount. Tilgengæld stiger størrelsen på de 
butikker, som er tilbage. 

Faaborg-Midtfyn	Kommune	
I perioden 2007- 2011 er der registreret 41 færre butikker i FMK svarende
til et fald på ca. 14 pct. Nedgangen i antallet af butikker er en generel ten‐
dens. Tilbagegangen i FMK ligger omkring gennemsnittet, for den generel‐
le udvikling på Fyn. 

Potentialer	og	udfordringer	for	den	fremtidige	mobilitet
Det er en udfordring at butikker må lukke ned, da der derved bliver læn‐
gere til hverdagsindkøb. 
Desuden betyder det færre uformelle mødesteder i de mindre bysam‐
fund, der understøtter netværk og sociale relationer. 
Men der kan også være et potentiale i udnyttelsen af de tomme butiks‐
bygninger specielt i byområderne fx til byggefællesskaber, lokale initiati‐
ver eller iværksætteri. 

Figur 8: Udviklingen i antal butikker i Danmark 1969 - 2015. Kilde: Danmarks Statistik
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Klimaforandringer

Globalt
Klimaet forandrer sig i disse år, og ekstreme vejrforhold som tørke, over‐
svømmelser, kraftige storme og orkaner ses oftere. Den globale gennem‐
snitstemperatur er steget og det globale energiforbrug forsætter med at 
stige pga. en generel højere levestandard. Klimahandling er et af FN’s 17 
bæredygtighedsmål for 2030. I 2010 stod transport for ca. 23 pct. af al 
udledning af CO2, på verdensplan. Transportbranchen har ikke formået at 
skabe sammen reduktioner som fx energisektoren. 

Nationalt
Klimalovens 2050-mål for Danmarks klimagasudslip vil sandsynligvis for‐
udsætte et indtrængningsforløb, hvor nye personbiler er CO2‐frie allerede 
fra ca. 2035. Men spørgsmålet er, om der også fremadrettet vil være 
politisk opbakning til fremme af omstillingen til vedvarende energi. 

Faaborg-Midtfyn	Kommune	
FMK´s klimaindsats fokuserer bl.a. på ressourceudnyttelse.

Potentialer	og	udfordringer	for	den	fremtidige	mobilitet
Der er et potentiale for en bedre udnyttelse af kommunens ressourcer 
bl.a. kommunens bilpark. Desuden ses der som tidligere nævnt et poten‐
tiale for udvikling i e-mobilitet. 



Robot-	og	droneteknologi
Robotindustrien er i rivende udvikling i Odense og omegn, hvor der er 
etableret en erhvervsklynge på 120 virksomheder. Udvikling af robottek‐
nologi indenfor mobilitet sker primært indenfor distribution. Også dro‐
neløsninger til varelevering begynder at blive taget i brug i landdistrikter, 
hvor der fx kan være langt til et apotek. Her bliver nye forretningsmodel‐
ler testet af, hvor droner leverer fx medicin eller take-away mad direkte til 
den enkelte husstand. 

Iværksætteri	og	salg	af	fødevarer	fra	lokalområdet
Der er en generel tendens til stigning i iværksætteri i Danmark. I FMK har 
der være en lille stigning i antal nystartede virksomheder de seneste år. 

En undersøgelse viser, at hver fjerde dansker efterspørger fødevarer fra 
deres lokalområde. Driveren er her forbrugerens fokus på: At fødevarer 
ikke skal transporteres for langt (mindre CO2 aftryk), at lokale varer sma‐
ger bedre, fejre sæsonernes råvarer, støtte lokale virksomheder og ønske 
om økologi og gennemsigtighed i råvarerne. 
Potentialet er her at trække bybefolkningen ud at opleve landdistriktet, 
hvor gårdbutikker placeres strategisk ift. transportknudepunker. Lokalt 
iværksætteri i FMK har allerede fokus på de fødevarer, der produceres i 
kommunen, men dette kan styrkes og bruges som et strategisk greb ved 
at samle fx lokale madmarkeder i knudepunkter. 
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Ensomhed	og	mental	sundhed
Ensomhed er en følelse, der opstår, når en person oplever, at vedkom‐
mendes sociale relationer ikke opfylder egne sociale behov og forvent‐
ninger. I Danmark er andelen der føler sig ensomme størst blandt unge 
(16-29-årige) og de ældste ældre (85+ år)8 . 

Region Syddanmarks undersøgelser viser, at de 18-29 årige er den gruppe 
der oftest føler sig ensomme. Her er 23 pct. dagligt eller ugentlig alene 
uden at ønske det9 .

Den mentale sundhed blandt de unge kvinder (16-24 år) har udviklet sig i 
en negativ retning, hvor der i dag er 36 pct. der ofte eller meget ofte føler 
sig nervøse eller stressede, mens tallet i 2010 var 19 pct. 10 . 

Nye mobilitetsmuligheder og en styrkelse af de lokale mødesteder evt. 
ved at koble det virtuelle og fysiske rum på nye måder (à la Pokomon 
Go) kan bidrage til at mindske risikoen for ensomhed og bidrage til lokalt 
fællesskab.

Sundhed	
Der er to modsatrettede tendenser indenfor sundhed: Den ene tendens 
er, at antal overvægtige og personer med livsstilssygdomme er stigende. 
Samtidig er der en tendens til at flere dyrker velvære, fitness og har fokus 
på sund mad og en sund livsstil. Der er en stigende social ulighed inden‐
for sundhed, dvs. at sundhedsrisici og sygdom stiger med faldende social 
position. Her har uddannelseslængde, indkomst, beskæftigelsesforhold, 
boligforhold og etnicitet betydning for sundhedsrisikoen11. 

Cirka seks ud af ti mænd i Region Syddanmark er overvægtige, mens det 
gælder knap hver anden kvinde. I FMK er det generelle billede, at der 
er en god sundhed i Årslev, Ringe og Faaborg, mens det ikke står ligeså 
godt til med sundheden i landdistrikterne. På landsplan placerer FMK sig 
i bunden, når det kommer til fysisk sundhed. På trods af at der i de sidste 
år har været et fald i rygning og alkohol, er det på Fyn kun Kerteminde 
Kommune, der gennemsnitlig har en dårligere sundhed end FMK12. 

Potentialet er at gøre aktive transportformer som cykel og gang mere 
attraktive, da daglig motion har stor sundhedseffekt. 



Nye	familiemønstre	og	bofællesskaber	
Kun 18 pct. af danske familier består i dag af den klassiske kernefamilie, 
som man definerede det i 1950 (to voksne og et antal (fælles) biologiske 
børn). I dag er der derimod 37 forskellige måder at være kernefamilie på: 
Fx par uden børn, singler med børn, regnbuefamilier m.fl. 
Ifølge Danmarks Statistik er antallet af personer, der bor i en husstand 
med mere end én familie, på landsplan, steget med 20 pct. de seneste 6 
år. Desuden viser en undersøgelse fra 2010, at hele 27 pct. af singleforæl‐
dre overvejer at flytte i bofællesskab. 

I de seneste 10 år har interessen for at flytte til et bofællesskab i præ-al‐
derdom (+52) eller alderdommen ligeledes vokset. På landsplan har ca. 
80.000 ældre tilkendegivet, at de er interesseret i et bofælleskab. 

Der ses et stigende antal singler i FMK. Udviklingstendensen om fælles‐
skaber i boformer kan også understøtte fællesskab i at løse mobilitetsud‐
fordringer i fremtiden og understøtte samkørsel. 

Dette er derfor en tendens, som FMK kan gribe og arbejde med i byområ‐
derne. 
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Turisme	og	oplevelser
Turismemarkedet er vokset med ca. 10 pct. på verdensplan. 

Den generelle tendens indenfor turisme er en stigende efterspørgsel efter 
unikke, lokale og autentiske oplevelser. Der ses en generel efterspørgsel 
efter kombinationsrejser fx af storby og natur. Der ses også en voksende 
tendens indenfor turisme hos forretningsrejsende – det kaldes ”bleisure” 
sammensat at ”business” og ”leisure”. 

Oplevelsesøkonomi i Danmark vokser og flere virksomheder tænker 
oplevelser ind i deres forretningsområde. Oplevelser skaber vækst, og det 
er der et potentiale for at udnytte i endnu højere grad i FMK bl.a. med 
mobilitet som katalysator. Herved kan tilgængeligheden til naturområder, 
bysamfund, kulturaktiviteter og kyststrækningen blive forbedret.  

E-learning
På verdensplan sker der en stor udvikling indenfor e-learning dvs. kurser 
der kan gennemføres på nettet og som evt. inkl. langdistanceundervis‐
ning. Et eksempel er E-learning konceptet Massive Open Online Courses 
(MOOC), der ved årsskiftet 2017 havde over 58 millioner brugere på 
verdensplan. Kursisterne er typisk mellem 25 og 45 år13.
 
Herhjemme har Københavns Universitet (som ligger i front i Skandinavi‐
en) siden 2013 haft over 500.000 personer på kurser. Men erfaringerne 
fra hele verden viser, at kun omkring halvdelen af de tilmeldte kursister 
reelt deltager. Og kun godt 1 ud af 10 gennemfører hele kurset. 

Udenlandske undersøgelser viser, at der er en direkte sammenhæng mel‐
lem utilstrækkelig mobilitet og lavt uddannelsesniveau14. I FMK kan det 
være relevant at se nærmere på at udvikle nye koncepter for e-learning, 
hvor der evt. etableres et lokalt miljø, hvor kurserne kan foregå. Det kan 
være målrettet borgere, der er arbejdsløse, og som ønsker en efterud‐
dannelse. En anden tendens er, uddannelsesinstitutionerne samles i cam‐
pusområder. Her kunne der defineres nye koncepter for mikro-campus, 
hvor uddannelsesmiljøet tænkes sammen med iværksætteri og andre 
bymæssige funktioner.
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INDLEDNING
Relevante fysiske strukturer, funktioner og mønstre er kortlagt for at 
skabe en fælles forståelse af FMK´s udgangspunkt for at møde fremtidens 
mobilitetsudfordringer. Afsnittet giver bl.a. et overblik over transportud‐
buddet i dag samt de største trafikstrømme. Kortlægningen giver også 
overblik over de forudsætninger, der er afgørende for fremtidens trans‐
portbehov. Det handler bl.a. om befolkningstætheden, aldersfordelingen i 
de enkelte områder, til- og fraflytningsstrømmene, samt koncentrationen 
af arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. 

Kortlægningen af den lokal kontekst er udført på baggrund af indsamlet 
viden og data fra Danmarks Statistik, Region Syddanmarks rapporter og 
FMK egne strategier, heriblandt egnsprofilerne. 

Alle kort er orienteret mod nord lodret opad, samt nummeret.
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 3 KORTLÆGNING & KONTEKST 



  

OPSAMLING PÅ KORTLÆGNING OG KONTEKST

UDFORDRINGER OG POTENTIALER

• Over halvdelen af indbyggerne bor i dag udenfor de prioriterede 
byområder dvs. langt fra de koncentrerede områder med servicefunk‐
tioner og aktiviteter. 

• Der er et stort potentiale for yderligere at udpege Broby-området, 
som et byudviklingsområde. Det vil i tillæg kunne dække oplandsom‐
råderne bedre ind ift. nærhed til funktioner og services.

• De prioriterede byområder orienterer sig ud af kommunen, hvor 
arbejdspladser og indkøbsmuligheder er koncentreret.

• Krydsningsfelterne mellem transportkorridorerne vil kunne være 
naturlige knudepunkter og derved ideelle steder at skifte imellem 
transportformer.

• Pendlerturer koncentrerer sig omkring Svendborg-Odense korridoren, 
hvor Faaborg-Odense korridoren er tydeligst for fritidstrafik i bil. Den‐
ne kunne også styrkes til pendlerrejser med kollektiv trafik. 

• Den kollektive trafiks konkurrenceevne overfor bil er udfordret på tid. 

• Der er meget stedbunden stolthed og villighed til fællesskabet i de tre 
egne i FMK. Det er de tre landsbyklynger et tydeligt eksempel på. 

• Ses der på de tre egne, står de på flere parametre også over for udfor‐
dringer:

 
1. Forstads-egnen rummer mange kvaliteter ift. naturom‐

råder, velfungerende landsbysamfund, aktiviteter og en 
relativ god opkobling til Odense. Derimod er mobiliteten 
udfordret, hvis indbyggerne skal rejse på tværs eller syd 
på.

2. Ringe-egnen har nogle stærke fællesskaber og aktivite‐
ter fordelt i egnen. Det er den egn, som rejser mindst 
på tværs af sit område. Der er meget lidt rejsende med 
bustrafikken i øst-vestgående retning. 

3. Faaborg-egnen er specielt rig på turisme og særligt 
naturskønne områder relateret til det sydfynske øhav, 
men der er en stor mobilitetsbarriere for turister uden 
bil. Samtidig står egnens gymnasie over for udfordringer 
pga. faldende tilgang af studerende.
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Kort 1

Kort 2

Kort 3

Kortlægningen viser, hvor be‐
folkningstætheden er størst. Der 
tegner sig et tydeligt billede af at 
bosætningen primært koncen‐
trerer sig i de store byer uden 
for kommunen, samt i de større 
bysamfund:
Faaborg (ca. 7.000), Ringe (ca. 
6.000), Årslev (ca. 4.000) og Nr. 
Lyndelse (ca. 2.000).
Ialt i kommunen: 51.500 indbyg‐
gere.

BEFOLKNING

Kortlægningen illustrerer tæthe‐
den af arbejdspladser. De store 
koncentrationer af arbejdspladser 
er i Odense og Trekantsområdet. 
Derudover ses det på kortet, at 
der er en række mindre produk‐
tionsvirksomheder, som ligger 
spredt mellem byerne.

ARBEJDSPLADSER

På kortet vises antal ungdoms‐
uddannelser og videregående 
uddannelser. Udbuddet af ung‐
domsudannelser inden for kom‐
munen er koncentreret i Ringe 
og Faaborg. Begge byer tilbyder 
gymnasie og handelsskole, mens 
øvrige ungdoms- og videregående 
uddannelser ligger uden for kom‐
munegrænsen. 

UDDANNELSE
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Kort 4

Kort 5

Kort 6

Der er kortlagt diverse indkøbs‐
områder i form af bycentre og 
detailhandel. Figuren illustrerer 
koncentrationen og udbuddet af 
indkøbsmuligheder. Det er pri‐
mært i de større byer i og uden for 
kommunen, at der også er et stør‐
re udbud af indkøbsmuligheder. 
Små købmænd mm. i de mindre 
byer, er ikke registreret.

INDKØB

På kortet er de særlige naturområ‐
der, turistattraktioner og fritidsmål 
såsom campingpladser, lystbåde‐
havne, golfbaner og et enkelt fe‐
riecenter registreret. Derudover er 
den rekreative gang- og cykelrute 
i kommunen fra Ringe til Faaborg, 
samt Øhavsruten indtegnet. Der er 
en klar koncentration af attraktio‐
ner i den sydlige del af kommunen 
nær vandet.

NATUR,	KULTUR	
OG TURISME

Kortlægningen viser de tre egne, 
som FMK kan inddeles i: Forstads‐
båndet, Ringe- og Faaborg-egnen. 
De skraverede områder illustrerer 
de tre landsbyklynger, som befin‐
der sig indenfor kommunen. Der‐
udover er offentlige mødesteder 
såsom biblioteker, ældrecentre og 
idrætsanlæg kortlagt.

FÆLLESSKABER 
OG KLYNGER
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Kort 7

Kort 8

Kort 9

På kortet er de fem største til- og 
fraflytningsstrømme fra 2014-
2016 i FMK vist. Den grønne pil 
symboliserer den største flytning. 
Derved kan man se at der er flere 
der flytter fra Odense til FMK end  
omvendt. Tilgengæld er der flere 
der flytter til København fra FMK, 
end omvendt. 

TIL-	OG	FRA-
FLYTNINGSSTRØMME

På kortet vises de gennemsnitli‐
ge boligpriser for parcelhuse og 
rækkehuse i 4. kvartal 2017 for 
udvalgte byer. Kvadratmeterpri‐
serne er størst omkring Årslev, 
der ligger tættest på Odense, 
men er fortsat meget billige‐
re end kvadratmeterpriserne i 
Odense. Når man kigger på, hvor 
mange handler der finder sted, 
er der flest i Forstadsbåndet og 
Faaborg-egnen.

BOLIGPRISER	KR/ETM

Kortlægningen viser et meget fin‐
masket net af busruter. Det lokale 
busnet fremstår som ”bus-amø‐
ber”, da det betjener alle områ‐
der. På trods af, at det ser ud til 
at kommunen er godt betjent, så 
er frekvensen lav og det kræver 
typisk mange skift at komme 
rundt, hvilket indebærer ventetid 
og meget omvejskørsel.
Til gengæld tilbyder FMK en tele‐
taxa-ordning, som er blevet taget 
rigtig godt i mod af borgerne. Fra 
2013 til 2017 er antallet af passa‐
gerer i alt (inkl. medrejsende og 
ledsagere) streget fra 10.087 til 
36.110. 

KOLLETIV TRANSPORT
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Kort 10

Kort 11

Kort 12

På kortet er de eksisterende 
større trafikveje og motorvejen 
markeret, samt de større byers 
bygrænse i relation til vejnettet. 
Det viser, at det meste af kom‐
munen har relativt kort vej til en 
af de større trafikåre.

OVERORDNEDE VEJE

Kortet illustrerer, hvor de ek‐
sisterende cykelstier er i FMK 
– både almindelige cykelstier og 
supercykelstien. Derudover er 
der vist, hvor der er planlagt nye 
cykelstier i kommunen. Amø‐
berne på kortet viser, hvor de 
større bysamfund er placeret. 
Deraf fremgår det at de fleste af 
cykelstierne kobler to eller flere 
af disse bysamfund.

EKSISTERENDE OG 
PLANLAGTE CYKELSTIER

På kortet er det foreslåede super‐
cykelstinet fra strategien ’Fyn i 
Bevægelse’ vist. Supercykelstierne 
er her sammenholdt med regio‐
nens foreslåede busterminaler, 
der kan komme til at fungere som 
fremtidige knudepunkter, hvis de 
bliver etableret.

MULIGE FREMTIDIGE 
SUPERCYKELSTIER OG 
KNUDEPUNKTER
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Kort 13

Kort 14

Kort 15

Kortlægningen viser rejseti‐
den med kollektiv transport fra 
landsbyen Espe, som her er et 
eksempel på en landsby midt i 
kommunen. Hver farve symboli‐
serer en rejsetid med tidsinterval 
på 10 min. Dvs. der er en rejsetid 
fra Espe til Odense på 50-60 min 
med kollektiv trafik.

REJSETID FRA LANDSBY 
MED KOLLEKTIV TRAFIK

Kortlægninger viser rejsetiden i 
bil fra landsbyen Espe. Dvs. at en 
bilist kan nå alle områder i FMK 
indenfor 20 min fra Espe. Sam‐
menholdt med kortet ovenover, 
viser det med al tydelighed, 
hvorfor den kollektive trafik har 
det svært, og ikke er et attraktivt 
alternativ i landområderne.

REJSETID FRA LANDSBY 
MED BIL

Kortet viser de områder, hvor 
der er sket et personskadeuheld 
i perioden 2012-2016. Uheldene 
med personskader er næsten 
ligeligt fordelt mellem by- og 
landzone. Dog er andelen med 
omkommende 6 i landzonen ud 
af 7 dræbte i alt. I alt er der sket 
74 uheld i 2016, hvoraf 21 af 
dem var personskadeuheld.

PERSONSKADEUHELD 
I KOMMUNEN



31

Kort 16

Kort 17

Kort 18

50-60 min
40-50 min
30-40 min
20-30 min
10-20 min
0-10 min

50-60 min
40-50 min
30-40 min
20-30 min
10-20 min
0-10 min

På kortet vises rejsetiden for 
kollektiv transport fra byen Ringe, 
som et eksempel på en større by 
i kommunen. Hver farve sym‐
boliserer en rejsetid med tidsin‐
terval på 10 min. Kortet viser, at 
på trods af at der er en direkte 
trafik korridor til både Faaborg og 
Odense, så tager det alligevel 40-
50 minutter at komme frem.

REJSETID FRA BY 
MED KOLLEKTIV TRAFIK

På kortet vises rejsetiden i bil fra 
Ringe. Heraf ses det, at det tager 
den halve tid i bil til Faaborg eller 
Odense, via de samme trafikkor‐
ridorer. Og Fyns ø-grænse kan nås 
på blot på 30-40 min.

REJSETID FRA BY 
MED BIL

Kortet viser de overordnede 
mobilitetskorridorer. De grønt 
optegnede streger er de primære 
transportkorridorer og derved de 
mest belastede på Sydfyn, mens 
de blå streger markerer de sekun‐
dære korridorer, som i dag både 
er udfordret på tilbud, plads og 
effektivitet.

KORRIDORER/
MELLEMRUM Trekantsområdet
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Kort 19

Kort 20

Kort 21

Kortet viser densiteten af bil‐
ture på Fyn i hverdagene, hvor 
formålet er at transportere 
sig på arbejde. Det kan ses på 
turene, at Odense og omegn 
udgør et markant tyngdepunkt. 
Derudover er der en større 
densitet af ture omkring kor‐
ridoren mellem Svendborg og 
Odense, der går gennem Ringe.

HVERDAGSTRAFIK 
TIL ARBEJDE

Kortlægningen viser at fritids‐
trafikken i bil fordeler sig mere 
ud på hele Fyn. Odense er 
stadig et tyngdepunkt. Faaborg 
træder frem med forgreninger 
ud til Odense, Ringe, Nyborg og 
Svendborg.

HVERDAGSTRAFIK 
TIL FRITIDSFORMÅL

På kortet ses kommunens pri‐
oriterede byområder, inklusiv 
Broby-området (markeret med 
grønne cirkler). Indbyggerne i de 
prioriterede byområder udgør 
i dag kun ca. 40 pct. af kom‐
munens samlede indbyggere. 
Det betyder, at over halvdelen 
af indbyggerne bor udenfor de 
prioriterede byområder. Byom‐
råderne orienterer sig primært 
mod Odense, Nyborg, Svendborg 
og det Sydfynske ø-hav. 

BYUDVIKLING/-AFVIKLING
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Kort 22

Kort 23

Kort 24

På kortet ses densiteten af tog‐
ture med lokaltog i hverdagene 
på Fyn.
Der er en stor koncentration af 
ture mellem Svenborg-Odense 
ift. de resterende strækninger.

HVERDAGSTRAFIK 
TOG

Kortlægningen viser, at bustra‐
fikken på hverdage koncentreres 
om Odense og enkelte korridorer. 
Her er specielt trafikken mellem 
Faaborg – Glamsbjerg, Faaborg – 
Odense og Faaborg – Svendborg 
interessant. Der tegner sig samti‐
dig et billede af nogle væsentlige 
strækninger indenfor FMK. 

HVERDAGSTRAFIK 
BUS

BOLIG,	ARBEJDE,	
UDDANNELSE: 
IND OG UDPENDLINGE
Tal fra 2011 viser, at antallet af ud‐
pendlere i kommunen var 10.600, 
hvilket svarer til ca. halvdelen af 
antal beskæftigede borgere, mens 
indpendlingen kun udgjorde 6.200. 
Da denne undersøgelse blev 
lavet før Danish Crown lukkede i 
2012, må man gå ud fra at de tal 
har ændret sig markant. Allere‐
de inden Danish Crown lukkede, 
var det næsten halvdelen af alle 
beskæftigede, som pendlede ud af 
kommunen.

Ture per dag per km2

> 2.501 
1.001 - 2.500
251 - 1.000
101 - 250
20 - 100
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Kort 25

Kort 26

De to kort, som hver illustrerer 
den respektive rejsetid med 
henholdsvis kollektiv transport, 
bil og cykel, tegner et billede af 
at den kollektive transport er 
udkonkurreret af bilen – på nog‐
le strækninger mere end andre. 
Der er en udfordring ift. pend‐
ling med det kollektive net, hvor 
de lange ture ikke tidsmæssigt 
er optimale. Sammenholdes det 
med det tidligere kort (Hver‐
dagstrafik bus) som viste, hvor 
hverdagsturene for bustrafikken 
primært koncentrerer sig, kan 
enkle korridorer for kollektiv 
trafik forstærkes.
Der kan ligeledes peges på 
forbindelser, hvor cyklen som 
transportmiddel, eller alter‐
nativer hertil, kunne styrkes. 
Her kan der tænkes både ift. 
individuelle rejser, men også 
som en del af rejsekæder. Ift. 
de individuelle rejser er der en 
udfordring i de korte ture til fæl‐
lesskaber, aktiviteter og skoler.

REJSETID FRA RINGE 
OG FAABORG
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Kort 27

Kortlægningen viser de tre egne 
i kommunen, samt aldersforde‐
lingen indenfor hver egn.

Der er meget stedbunden 
stolthed og villighed til fælles‐
skabet i de tre egne. Det er de 
tre landsbyklynger et tydeligt 
eksempel på. Men ses der på 
de tre egne, så står de også 
over for udfordringer. 
Forstadsbåndet rummer mange 
kvaliteter ift. naturskønne om‐
råder, tæt lokalitet på Oden‐
se, kulturelle aktiviteter osv., 
hvilket afspejler sig i nogle af de 
højeste huspriser i kommunen. 
Men de er mobilt udfordret så 
snart de skal på tværs eller syd 
på.
Ringe-egnen har nogle stærke 
fællesskaber og aktiviteter for‐
delt i egnen. Huspriserne spæn‐
der bredt, hvilket kan give plads 
til en demografi, som rummer 
alle, men det er samtidig den 
egn, som rejser mindst på tværs 
af sit område. Der er meget lidt 
rejsende med bustrafikken i 
øst-vestgående retning, hvilket 
indikerer en mulig mangel på 
kollektiv mobilitet til aktiviteter‐
ne i hele egnen. 
Faaborg-egnen er specielt rig 
på turisme og naturområder 
relateret til det sydfynske øhav, 
men der er en stor mobilitets‐
barriere for turister uden bil mf. 

Aldersfordelingen viser, at der 
i Forstadsbåndet bor mange 
børn og unge, og det er her den 
største andel af aldersgruppen 
26-64 år er. I Faaborg-egnen og 
Faaborg by bor der en overvægt 
af ældre i aldersgruppen 65-
80+. Ringe-egnen og Ringe by 
har næsten en ligelig fordeling 
af ældre og unge, men alders‐
gruppen 26-64 år er der stadig 
størst.

EGNE OG 
ALDERSFORDELING



INDLEDNING
For at skabe træfsikre løsninger i fremtiden er det vigtigt at få indsigt i 
brugernes behov.
De fem brugergrupper er udvalgt på baggrund af analyserne, for at sætte 
fokus på de grupper som enten har den dårligste mobilitet, er mest udfor‐
drede eller er mest oversete. Børn og unge er begge udfordrede på trans‐
port til skole, uddannelse og fritidsaktiviteter. De er inddelt i to grupper, 
da der er forskel på, hvor store afstande de skal overkomme, og hvilke 
behov de har til transport i forbindelse med aktiviteter om eftermiddagen 
og i weekenden. Derudover er der mange pendlere der kører ind og ud af 
kommunen hver dag, og som er udfordret på stigende trængsel omkring 
Odense. Ældre uden bil og turister (gæster i området) er de brugergrup‐
per der især er udfordret, når ikke der er mulighed for at komme med 
offentlig transport, eller cykel, hen til deres destinationer.
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 4 UDVALGTE BRUGERGRUPPER 



  

OPSAMLING PÅ UDVALGTE BRUGERGRUPPER

UDFORDRINGER OG POTENTIALER

BØRN TIL SKOLE OG FRITID
• Udfordring for børn i landdistrikterne er at cykle til skole/fritidsaktivi‐

teter, og derved have en selvstændig mobilitet
• Koordinering af forældrekørsel til fritidsaktiviteter/skole

UNGE TIL UDDANNELSE OG FRITID
• Unges deltagelse i sociale og spontane aktiviter, samt foreningsliv kan 

være udfordret pga. manglende/usammenhængende rejsekæder, 
ufleksible løsninger og for lange afstande til at kunne cykle 

• Næsten halvdelen af alle unge angiver, at de aldrig eller næsten aldrig 
får motion, i tillæg til at en stor del af dem har det dårligt og er præ‐
get af stress og ensomhed

• Bedre koordinering af forældrekørsel til fritidsaktiviteter/fritidsjob/
ungdomsuddannelse

PENDLERE
• Sikre god tilgængelighed til virksomheder og opfordrer til erhvervs‐

klynger med fælles mobilitetskoncepter
• Der er nogle stærke pendlerkorridorer, men der mangler effektiv ad‐

gang til disse til/fra bosætning og virksomheder i landdistrikterne 

ÆLDRE UDEN BIL
• Ældre uden bil er afhængige af et kollektiv transporttilbud for at kun‐

ne komme rundt, men servicen er begrænset i landdistrikter
• Der er behov for at organisere samkørsel

TURISTER
• At sikre en bedre mobilitets til udvalgte natur- og kulturattraktioner i 

kommunen 
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BØRN TIL SKOLE OG FRITID
En god hverdagsmobilitet handler om nemt at kunne aflevere børn, kom‐
me til arbejde og til hverdagens øvrige aktiviteter og gøremål. 
Analyser viser, at der er stærke oplandsrelationer på Fyn, og 89 pct. af 
alle ture foregår på Fyn og øerne. Desuden er der mange korte ture mel‐
lem by og opland på 0-10 km15 . Det er derfor tankevækkende, at blot er 
4 pct. af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune oplever transportmulig‐
hederne inden for nærområdet i den sydlige del af kommunen som gode. 
I den nordlige del mener bare 7 pct. at transportmulighederne inden for 
nærområderne er gode16 . 

Ifølge Danmarks Statistik er der mere end 6000 familier i kommunen, der 
ikke har bil. 

Ekspertinterview bekræftede, at flere og flere stier og markveje bliver 
nedlagt pga. industrialisering af landbruget, der optager meget plads fra 
fx markveje og naturstier. Dette betyder, at børn på cykel har færre mu‐
ligheder for at bevæge sig sikkert rundt, da landevejene kan opleves som 
utrygge pga. hurtigkørende biler og større landsbrugskøretøjer.

I andre landkommuner har undersøgelser vist, at det kan være et pro‐
blem for børn at få kammerater med hjem for at lege, da skolebussen kun 
kan rumme ekstra børn hvis nogle er syge eller fraværende17 . 

Ifølge kortlægningen er der, udover en evt. pladsmangel i skolebusserne, 
en udfordring i at skolerne starter samtidigt, og der derfor er mange ele‐
ver, der er afhængige af skolebussen, som oplever lange ventetider.

Til gengæld er de fleste forældre der bor på landet generelt indstillet på 
at løse opgaven med at fragte børn frem og tilbage til skole og fritidsinte‐
resser.
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UNGE TIL UDDANNELSE OG FRITID
Udenfor de største byområder Faaborg og Ringe er der mellem 30-90 min 
med kollektiv transport, til det nærmeste gymnasium3. 

Undersøgelser fra andre byer viser, at udfordringen med skolebussen 
er, at den ikke er fleksibel. For de unge der har dårlige muligheder for at 
komme frem og tilbage selv pga. lange afstande, er dette et problem ift. 
at lave spontane aftaler, deltage i fritidsaktiviteter eller passe et fritidsar‐
bejde17. 

60 pct. af de 18-29-årige i Faaborg-Midtfyn Kommune er stressede dagligt 
eller ugentligt, i modsætning til hele Syddanmark hvor det er 47 pct. 44 
pct. i samme aldersgruppe angiver at de aldrig, sjældent eller kun me‐
get begrænset får motion i hverdagen. Dette kan hænge sammen med 
store afstande til uddannelse og fritid, hvor det er vanskeligt at cykle hele 
vejen. Desuden er de unges tilfredshed med fritidsmulighederne i nær‐
området markant lavere end i resten af Syddanmark9. 

Der er et potentiale for at forbedre de unges mobilitet og dermed livskva‐
litet gennem effektive rejsekæder og nye mobilitetskoncepter.
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PENDLERE
Fra 2006 til 2016 har kommunen mistet 25 pct. af det samlede antal 
arbejdspladser. Alene i 2012 mistede kommunen 2784 arbejdspladser 
som følge af lukningen af Danish Crown slagterierne18 hvilket bl.a. har 
været medvirkende til den store andel af udpendlere (se Kortlægning og 
kontekst).
Undersøgelser på Fyn viser, at 60 pct. vil acceptere en pendlingstid hver 
vej på 30 min og 17 pct. vil acceptere optil 60 min. Kun 6-7 pct. vil ac‐
ceptere en pendlingstid på op til 90 min19.  I tillæg opleves afstanden fra 
Faaborg-Midtfyn Kommune til jobs i vækstområder (som fx Trekantsom‐
rådet), som stor for borgerne i den sydlige del af kommunen, hvilket kan 
bevirke at nogen fravælger området til bosætning20.

Blandt børnefamilier, hvad enten det er enlige med børn eller par med 
børn, angiver ca. 50 pct., at de kun i nogen grad, eller slet ikke, er tilfred‐
se med dagligdagen. Mens i gruppen af par uden børn angiver ca. 70 pct. 
at de er meget tilfredse med dagligdagen9. Dette kan afspejle udfordrin‐
gerne med at få logistikken til at gå op for familier med store afstande til 
skole, indkøb og arbejdsplads. 

Den største faktor til en negativ oplevelse ved brug af offentlig transport, 
er den skjulte rejsetid (ventetid mellem afgange, uanset om det er hjem‐
me eller ved stoppestedet)19. Der er behov for veludbyggede korridorer, 
der kan sikre en højere frekvens i det kollektiv udbud og derved minimere 
den samlede transporttid. Inden for offentlig transport giver den nye ti‐
memodel for offentlig transport, hvor strækningerne Odense-København, 
Odense-Aarhus, Odense- Esbjerg bare skal tage en time, mulighed for et 
udvidet arbejdsmarked for beboerne i Faaborg-Midtfyn kommune20.

For at støtte op om bosætning og transport til arbejdspladser (også uden 
for kommunegrænsen), er der allerede nu fokus på at reducere køretid 
mellem Faaborg og Odense.
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ÆLDRE UDEN BIL
Som beskrevet i tendensanalysen er der generelt en stigning i andelen af 
ældre, men allerede i dag ligger andelen af pensionister, efterlønsmodta‐
gere og modtagere af fleks-ydelser en del over landsgennemsnittet med 
12,3 pct. i FMK mod 9,2 pct. på landsplan3.

Selvom mange ældre i dag bruger bilen, er der fortsat mange som er 
afhængige af et offentligt transporttilbud. 
Antal brugere af teletaxa-service i FMK er steget fra 8700 ture i 2013 til 
32.800 ture i 2017. 
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TURISTER
Defineres som gæster i området. 
Visionen i Faaborg-Midtfyn Kommune er at skabe et image på turistom‐
rådet, over de næste 5-10 år, som Danmarks førende friluftsdestinati‐
on. Målgruppen er alle der ønsker at være aktive under åben himmel: 
motionister, elitesportsfolk, familier med børn, unge enlige, par og ældre 
aktive21. Ved at koble tiltag for aktiv turisme med behovet for at styrke 
mobiliteten for indbyggerne, så får infrastrukturen for de bløde trafikan‐
ter et erhvervsfremmende formål19.
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”De steder, hvor man har smukke landsbyer og udsigts‐
muligheder er der mulighed for at tiltrække investering 
og understøtte turisme” 
Jens Kvorning, professor, arkitekt, Kunstakademiets Arkitektskole
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På baggrund af tendensanalyser og kortlægning er der udvalgt en række 
hovedudfordringer. I det videre innovationsarbejde handler det om at 
finde løsninger, der kan imødekomme disse. 

Faaborg-Midtfyn	Kommune	mangler	effektive	og	fleksible	
transporttilbud	for	indbyggere	uden	adgang	til	bil.	Det	er	
særlig	en	udfordring	for	unge	og	for	mennesker	med	funkti-
onsnedsættelse	pga.	alder	eller	handicap.
Der er over 6000 husstande i kommunen, der ikke har bil. Desuden bor 
halvdelen af indbyggeren i FMK udenfor de større byområder, hvor den 
kollektive transport ikke er effektiv. 
Det betyder bl.a. at børn og unge har svært ved selv at komme rundt og 
er afhængige af at kunne blive kørt. De fleste familier organiserer sig ud 
af det gennem fælleskørsel til aktiviteter. Men for familier uden bil, res‐
sourcesvage og sårbare familier eller familier uden et socialt netværk kan 
manglende transportmuligheder være en barriere for børnenes deltagel‐
se i bl.a. foreningsliv. Undersøgelser viser desuden, at der ses en stigende 
ensomhed blandt unge. Samme problemstilling gælder for mange ældre 
uden bil med bolig uden for hovedbyerne. 
Behov: Fleksible mobilitetstilbud for at sikre, at borgere - specielt børn, 
unge og ældre - har gode muligheder for at komme til fritidsaktiviteter og 
deltage i spontane aktiviteter samt at arbejdskraft nemt kan komme til 
virksomheder der ligger i landdistrikterne. 

Indbyggere	i	Faaborg-Midtfyn	Kommune	oplever,	at	det	er	
svært	at	komme	til	og	fra	arbejde	og	uddannelse	udenfor	
kommunen	pga.	trængsel	på	de	større	pendlerstrækninger.
Urbaniseringen forventes at fortsætte, hvilket betyder en øget trængsel 
omkring de større byer bl.a. Odense. Dette påvirker også tilgængelighe‐
den til arbejdspladser for pendlere fra FMK. 
Behov: At sikre effektive pendlingskorridorer til og fra de større byer, hvor 
job og uddannelse er koncentreret. 
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Faaborg-Midtfyn	Kommune	mangler	attraktive,	sammen-
hængende	stisystemer,	der	motiverer	til	bevægelse	og	giver	
nem	adgang	til	naturen.
Cirka seks ud af ti mænd i Region Syddanmark er overvægtige, mens det 
gælder knap hver anden kvinde. Desuden går det ikke ligeså godt med 
sundheden i landdistrikterne, som i de større bysamfund. Der kan være 
mange årsager til dette sundhedsbillede, men erfaring viser, at daglig mo‐
tion har en positiv effekt på befolkningens generelle sundhed. 
Industrialiseringen af landbruget har betydet nedlæggelse af flere natur‐
stier. Desuden er cykelstinettet sparsomt i kommunen. På landevejene 
kan farten opleves som høj for de bløde trafikanter og flere steder kører 
større landbrugsmaskiner.
Behov: At sikre et sammenhængende stisystem, som opfordrer til gang- 
og cykelture. Dette vil give et fleksibel mobilitetstilbud og motivere flere 
til at motionere dagligt samt give bedre adgang til naturattraktioner. 

Butiksdød	og	centralisering	af	servicefunktioner	i	
Faaborg-Midtfyn	Kommune	medfører	færre	uformelle	møde-
steder	og	øger	behovet	for	transport.
Den stigende nethandel, ændrede handelsmønstre og centralisering af 
servicefunktioner betyder færre butikker og færre uformelle mødesteder i 
de mindre bysamfund, samt længere afstand til hverdagsindkøb. 
Behov: At styrke trafikale knudepunkter og sikre attraktive mødesteder 
både i de større og mindre bysamfund.

Manglen	på	effektive	og	fleksible	transporttilbud	i	
Faaborg-Midtfyn	Kommune	betyder,	at	potentialet	for	ople-
velsesøkonomien	og	bosætningen	ikke	udnyttes	fuldt	ud,	da	
mange	natur-	og	kulturattraktioner	i	kommunen	i	dag	kun	er	
tilgængelige	med	bil.
Stigende efterspørgsel efter oplevelser, er en samfundstendens og FMK 
har med sin natur, geologi og kulturhistorie mange attraktioner. 
Behov: I endnu højere grad at udnytte denne tendens og sætte lokale at‐
traktioner og oplevelser i spil, er der behov for at styrke tilgængeligheden, 
og tænke mobilitet og oplevelser sammen.
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  DK X 
International X 

Aktive 
korte ture 

Effektive 
rejsekæde 

Attraktive  
mødesteder 

Styrke 
stedskvaliteter 

1 Delebussen Frøen X x    
2 Min Landsby-app X x    
3 Udlån og tilskud til køb af 

elcykel 
 

X 
x    

4 Droner leverer varer til boliger 
på landet 

X x    

5 Samkørsels-app for landsbyer X x    
6 Elcykler som deles X x    
7 Lån en ladcykel, som alternativ 

til bil nr. 2 
X x    

8 Elcyklens potentiale til at 
ændre transportvaner 

X x    

9 Førerløse busser i praksis X  x   
10 Blafferstop X  x   
11 Borgerbil i Hedenssted X  x   
12 Flextur junior – kun for børn X  x   
13 Borgerbus som 

befordringsmiddel i 
landområder 

X  x   

14 Få din cykel med bussen X  x   
15 Elbil oplades på farten X  x   
16 Førerløse færger on demand X  x   
17 Cykelkøkkenet: Et pop-up 

værksted 
X   x  

18 Mobile enheder med 
hverdagsfunktioner 

X   x  

19 Nyt liv i tomme lokaler X   x  
20 Polymeren: Perlen i Årslev/Sdr. 

Nærå 
X   x  

21 Integreret bibliotek og 
trafikknudepunkt 

X   x  

22 Cykling uden alder X   x  
23 Aktivering af lokalsamfundet 

gennem leg: Gamification 
X   x  

24 Næstehjælperne X   x  
25 Teknologien tilbyder nye 

måder at mødes på 
X   x  

26 Pop-up fødevaremarked ved 
busstop 

X    x 

27 Innovativt design af busstop i 
åbent land 

X    x 

28 Nyskabende cykelsti-løsninger X    x 
29 Mad- og mobilitetskorridor X    x 
30 Turisme, mobilitet og 

oplevelser: Geopark Odsherred 
X    x 
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 6 OPSAMLING PÅ CASESTUDIE 

På de følgende sider er der lavet en opsamling over de overordnede erfa‐
ringer fra casestudiet med fokus på konkrete løsninger, der har et poten‐
tiale for fremtidens mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Løsningerne 
er derfor med til at give et billede af mulighedsrummet. Nedenfor er en 
oversigt over de 30 undersøgte cases, som præsenteres i bilaget.

Figur 9: Oversigt 
overde 30 cases.
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OPSAMLING PÅ CASESTUDIE 

OPSAMLING PÅ CASESTUDIE

FLEKSIBLE MOBILITETSTILBUD
Mange steder i verden arbejder man på at gentænke den kollektive 
transport og udvikle nye mobilitetskoncepter der er samlet i en service – 
Mobility as a Service. Nedenfor er bl.a. beskrevet erfaringer med fleksible 
mobilitetstilbud, der i fremtiden evt. kan erstatte den kollektive transport, 
hvor den ikke er rentabel i dag. 

Borgerbus
I Tyskland har man testet flere varianter af en borgerbus i landdistrikter, 
dvs. en bus, der køres af frivillige borgere. Det er både busser der kører 
mellem faste opsamlingssteder, samt busser der fungerer ”on demand”.  
Braunschweig Universitet har evalueret borgerbus-projekterne, og erfa‐
ringerne har været blandede. Nogle steder har bussen måtte lukke ned, 
da kundegrundlaget var for lille. Andre steder har der været masser af 
kunder, men udfordringen har været at skaffe nok frivillige chauffører. I 
Tyskland har børn været det primære kundegrundlag, og da deres billetter 
ofte er billigere har det været nødvendigt at søge fonde og sponsormidler 
for at få økonomien til at gå rundt. 

Borgerbussen i Jungshoved i Danmark er en succes. Her viser erfaringer‐
ne, at det mindsker borgernes barriere for at tage en ny ordning i brug, at 
det er lokalkendte ansigter, som kører delebusserne. Ejerskab til projektet 
og opbygning af sociale relationer blandt frivillige er vigtigt for at fasthol‐
de dem. 

Fra de to cases viser erfaringerne, at det er vigtigt at tænke borgerbussen 
sammen med det kollektive transporttilbud og betalingssystem, at have 
fokus på at understøtte fællesskabet blandt de frivillige chauffører for at 
fastholde dem og tænke i alternativ finansiering fra fx fonde og private 
virksomheder. 

Samkørsels	app	i	landsbyer	
Erfaringer fra Sverige, Holland og Schweiz viser, at det er omkring 20-
40 pct. af befolkningen i landdistrikter, der er interesseret i samkørsel. 
Casene viser, at barrieren ift. at køre med en fremmed er brudt ned, da 
det er et lokalt netværk. Folk har noget til fælles, fordi de bor i det samme 
område. Erfaringer har vist, at det skal være lokale ambassadører, der 
promoverer samkørselstjenesten, for hvis det er en offentlig myndighed, 
er folk langt mere skeptiske.  
Casene har desuden vist, at samkørsel giver fællesskab og nye mødeste‐
der.
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Dele	kommunale	biler	med	borgerne
I Hedensted Kommunen har man forsøgt at udlåne kommunale biler, som 
kun blev brugt af få ansatte i arbejdstiden, til private brugere. Målet var et 
nyt transporttilbud i de tyndt befolkede områder.
Erfaringerne fra Hedensted har vist, at borgerne ikke var tilfredse med 
at skulle betale et månedligt kontingent, da de ikke havde behov for at 
benytte bilerne så ofte. Desuden viser projektet, at bilerne bør være til 
rådighed i dagtimerne og skal være placeret i lokalområdet. I Hedensted 
var holdepladserne for langt væk fra folks daglige gøremål og ordningen 
fik derfor ikke succes. 

Førerløs	teknologi
Casene viser, at førerløse busser kan fungere i blandet trafik, og tekno‐
logien derfor er klar til at blive taget i brug. Flere steder testes nu mulig‐
heden for, at førerløse busser kan fungere, som en ”on demand”, hvor 
brugerne kan ”tilkalde den” via en app. Det kan være en barriere for dele 
af befolkningen at tage ny teknologi til sig, og føle sig tryg ved at køre i en 
bus uden chauffør. Derfor kan det være en god idé, som i Japan, at starte 
blødt ud med meget langsomt kørende busser. 

Erfaring med små førerløse, eldrevne færger i Norge, til ca. 12 personer, 
har vist, at de kan navigere fint ved hjælp af kollisionsdetektorer. Løs‐
ningen er derfor klar til at blive videreudviklet. I Norge vurderes det, at 
førerløse færger kan give et fleksibelt mobilitetstilbud til de små øer, og 
være en billigere løsning end at skulle bygge stibroer. 

AKTIV	MOBILITET	–	GØRE	CYKLEN	MERE	ATTRAKTIV
Nedenfor er en opsamling af de cases, der har bidraget til at gøre cyklen 
som transportform mere attraktiv. 

Elcykel
Elcyklen har en fordel ved at gøre længere ture mere overkommelige og 
gøre det mere attraktivt at komme i gang med at cykle for folk, der ikke 
cykler i dag. 
Et storskalaprojekt i Region Hovedstaden har vist, at udlån af elcykler kan 
ændre folks transportvaner: For halvdelen af de knap 1700 bilpendlere, 
der havde lånt en elcykel, medførte det varige ændringer i deres trans‐
portvaner og 28 pct. har efterfølgende selv investeret i en ny cykel. 
At lade folk låne en elcykel gratis kan derved være et enkelt, men effektivt 
greb til at få flere til selv at købe og bruge elcykler, og derved få flere til at 
cykle. 
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Erfaringer fra deling af elcykler i Randers viste, at 21 pct. har investeret i 
egen elcykel efter kampagnen. Projektet er et godt eksempel på et suc‐
cesfuldt samarbejde med borgere og virksomheder. Hvor flere virksomhe‐
der udover at bidrage til projektet også tilbød gratis sundhedstjek. 
Lån af ladcykler til at erstatte bil nr. 2 har også været et succes særligt ift. 
at transportere børn.

Oslo Kommune har i en kampange givet støtte til køb af elcykel. Af de 
1000 personer der købte elcykel under støtteordningen øgede andelen af 
ture på cykel fra 17 pct. til 52 pct. Støtteordning kan være et godt greb, 
men det er under den nuværende lovgivning ikke muligt at give offentlig 
støtte til køb af elcykel. 
Forsøg med elcykler har desuden vist, at det er personer med størst viden 
om elcykler, som er mest interesseret i at købe en selv. Derved kan oplys‐
ningskampagner, events og prøvekørsel være greb der kan ændre folks 
holdning og derved være med til at ændre deres rejsevaner. 

Få	cyklen	med	bussen
Erfaringerne viser, at det er tidskrævende for chaufføren at sætte cyklen 
på en udvendig holder, hvilket gør det vanskeligt at overholde kørepla‐
nen. Det er derfor nødvendigt, at cyklisterne reserverer plads i bussen, 
hvilket gør det mindre fleksibelt. Konceptet skal derfor videreudvikles.

Cykling	Uden	Alder
Cykling Uden Alder er et initiativ, hvor frivillige kører ældre rundt i ricks‐
haws, hvilket skaber nye relationer mellem de ældre og deres ”piloter”. 

INNOVATIVE DESIGNLØSNINGER DER SKABER OPMÆRK-
SOMHED
I Østrig er der gode erfaringer med at brande den kollektive transport og 
understøtte lokale steders kvaliteter ved at designe innovative busstop 
i åbent land. Projektet er et godt eksempel på et innovativt samarbejde 
mellem designere, borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. 
I Holland er der gennemført et innovativt projekt, hvor en cykelsti pro‐
ducerer strøm via solceller, hvilket har givet en stor branding-værdi. 70 
meter cykelsti producerer nok el til at dække det årlige forbrug for tre 
hollandske husstande. I Polen har man i et projekt brugt solcellernes 
energi til at oplyse hele cykelstifladen – som et lysende kunstværk, der 
også skaber synlighed og tryghed.  

I København er design af nye blafferstop med til at synliggøre samkørsels‐
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kulturen. Desuden er der en case fra Sverige, hvor man tester nye vejde‐
sign, hvor elbiler kan blive opladet, imens de kører.  

BRINGE SERVICES UD TIL BORGERE PÅ LANDET
Mobile	funktioner
For at imødekomme udfordringen med længere afstand til indkøb og 
offentlig services, er der flere steder testet mobile funktioner såsom pop-
up købmand, biblioteket, blodbank og frisør der kører ud til borgerne i 
landdistrikter. Her kan bl.a. nævnes Midtjyllands rullende købmand, som 
også er et socialøkonomisk projekt, hvor hjemløse sælger lokalt produce‐
rede fødevare. 
De mobile enheder bliver et midlertidigt samlingspunkt og mødested i 
landsbyen. Erfaringerne viser, at der flere steder har været et forretnings‐
mæssigt grundlag for private initiativer. 

Udbringning	med	droner
En australsk case har vist, at der kan være en forretningsmodel for virk‐
somheder i en droneløsning ift. udbringning. 

KNUDEPUNKTER OG FÆLLESSKABER
At samle de bymæssige funktioner i de trafikale knudepunkter kan kon‐
centrere bylivet og øge opmærksomheden på den kollektive transport. 
Erfaringer fra Herning, hvor biblioteket er flyttet til en central lokalitet ved 
rutebilstation, har styrket det trafikale knudepunkt som et mødested. 

Pop-up	markeder	og	funktioner
Flere eksempler fra USA viser succes med pop-up fødevaremarkeder ved 
busstop. Nogle steder er dette tænkt ind i et socialøkonomisk projekt. 
Erfaringen er, at der mange steder efterspørges fødevarer fra den loka‐
le egn. Ved at placere markederne ved busstoppesteder skabes der en 
vekselvirkning, hvor de to typer mødesteder forstærker hinanden og giver 
stedet liv.
I Oslo har et pop-op cykelværksted været med til at understøtte opbyg‐
ningen af en cykelkultur. Initiativet kræver ildsjæle og ejerskab til projek‐
tet, samt fondsstøtte eller bidrag fra private virksomheder. 

Liv	i	tomme	lokaler
Polymeren er i en positiv udvikling til at blive et selvstyrende og selvbæ‐
rende kulturelt mødested, som drives af ildsjæle og kreative aktører, og 
som derved er med til at skabe et nyt kulturelt hub på Fyn. Polymeren 
er et godt eksempel på at, der allerede er nogle vigtige projekter i gang i 
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FMK, der skaber nye, lokale mødesteder.

Gaming	og	digitale	fællesskaber
Gaming er ofte omtalt negativt pga. problemer med afhængighed og 
social isolering blandt unge. Men et større projekt støttet af verdensban‐
ken har vist, at gaming også kan være med til at aktivere lokalsamfundet 
og skabe innovation. Desuden kan gamingen tænkes ud i det fysiske rum 
ligesom PokemonGo. 
Derudover viser nye digitale platforme, som Næstehjælperne der har 
over 21.000 medlemmer på facebook, at der gennem medier kan skabes 
fællesskaber mellem bl.a. arbejdsløse og erhvervsaktive. De digitale fæl‐
lesskaber bliver til fysiske mødesteder, når der holdes åben cafe i lukkede 
lokale. Her kan dem der ellers har tendens til at blive ensomme finde 
livskvalitet og fællesskaber.

Branding
Holland er et godt eksempel på, hvordan mobilitetsnettet og landbrugsin‐
dustrien er tænkt sammen på en positiv måde, hvilket er blevet brugt til 
at brande området. 
I Odsherred er der gode erfaringer med at brande og formidle historier 
om stedsspecifikke kvaliteter gennem en app. Denne form for vidensfor‐
midling og underholdning i et kaldes Infotainment. 
Et andet eksempel er robotteknologi og Virtual Reality (VR). Dette kan 
mindske mobilitetsbehovet ved, at medarbejderne, der fysisk sidder 
forskellige steder i verden, kan arbejde på samme opgave. Yderligere viser 
cases, at ny teknologi giver muligheder for nye oplevelse i byrum og natur, 
som kan være med til at brande stedernes kvaliteter.



Erfaringerne fra megatendensanalyser og casestudiet viser, at fremtidens 
løsninger med fordel kan udvikles med fokus på følgende fire områder: 
Data og ny teknologi, menneskelige ressourcer, fysiske tiltag og skalerbar‐
hed. 

• Bruge tilgængelig data og nye teknologiske løsninger til fremadrette‐
de, innovative løsninger.

• Aktivere og motivere lokale ildsjæle, beboere, virkesomheder og 
interessenter.

• Udvælge nedslagspunkter og lave fysiske ændringer eller tilføje fysi‐
ske elementer, der visuelt viser at der sker noget nyt.

• Mulighed for at implementere et pilotprojekt/en forsøgsordning flere 
steder og i større skala.

På Figur 11 (s. 57) fremgår det, hvilke konkrete løsninger i mulighedsrum‐
met, der har det største potentiale. 
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 7 MULIGHEDSRUM
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Figur 10: Mulighedsrummet, hvor fremtidens løsninger skal findes.
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MULIGHEDSRUM



Innovationssporene skal sikre en klar ramme for det videre innovationsar‐
bejde. De skal lægge op til, at der er flere løsninger, som kan imødekom‐
me problemstillingerne. Det er vigtigt, at innovationssporene er så åbne, 
at flere forskellige kompetencer og fagområder kan bringes i spil, da der 
herved er større chance for at der opstår nytækning. 

1. Sammenhængende, fleksible og effektive mobi‐
litetsnetværk  for alle
Der er behov for sammenhængende mobilitetsnetværk, hvor det er nemt 
at bevæge sig rundt i kommunen både ved planlagte og spontane ture. 
Dette skal være med til at bidrage til, at borgerne har det bedste grundlag 
for en høj livskvalitet, samt bidrage til at FMK bliver en attraktiv bosæt‐
nings- og erhvervskommune i fremtiden.

Inden for dette innovationsspor er der fokus på to særlige problemstillin‐
ger: 
Aktive	korte	ture
Der er behov for at understøtte et fleksibelt mobilitetstilbud til korte 
ture inden for kommunen, med særlig fokus på de aktive transportfor‐
mer - cykling og gang, både som selvstændige rejser og som led i længere 
rejsekæder.
Effektive	rejsekæder
Behovet for at sikre effektive pendlerkorridorer for bus, tog og bil er stort 
for at skabe god adgang til uddannelse og virksomheder inden- og uden‐
for kommunen.
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 8 ANBEFALING TIL 
INNOVATIONSSPOR 

A BA B



”I de lidt større bysamfund handler det om at samle funk‐
tioner og services et sted”
Jens Kvorning, professor, arkitekt, Kunstakademiets Arkitektskole

2. Attraktive mødesteder, der forener transporttil‐
bud, servicefunktioner og kulturelle tilbud
Der er behov for både at skabe lokale steder, permanente og midlertidige, 
der understøttes af mobilitet, samt løsninger for hvordan rejsen i sig selv 
kan fungere som et mødested.

Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet. Knudepunkter, mobile 
enheder og rejsen som mødesteder kan være med til at styrke identiteten 
og sammenhængskraften i et område. Placering af servicefunktioner og 
kulturelle tilbud sammen med diverse mobilitetstilbud, kan skabe synergi‐
er ved at folk mødes på tværs i forskellige sammenhænge. Knudepunkter‐
ne kan bl.a. styrkes gennem følgende: 
• Højt serviceniveau for kollektiv transport
• Høj bykvalitet og god tryghed, dvs. åbne facader så der er ”øjne på 

gaden”
• God kobling til det omkringliggende vej- og stinet

3.  Mobilitetstilbud der gør kommunens natur- og 
kulturattraktioner tilgængelige
Der er behov for at synliggøre de forskellige egnes kvaliteter, for at for‐
stærke et positivt image indad i kommunen og brande det udadtil.
Generelt har landkommuner en udfordring med, at der er mange uudnyt‐
tede stedbundne potentialer. Her kan nye mobilitetstiltag bidrage til en 
synliggørelse og styrkelse af disse.  
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POTENTIALER 
På Figur 11 er de løsninger fra casestudiet med det største potentiale 
indskrevet. Dette kan bruges som inspiration til det videre innovationsar‐
bejde med at udvikle fremtidens mobilitetsløsninger i FMK.  

Potentialerne skal ses som konkrete initiativer til at svare på hovedudfor‐
dringerne og bør tænkes sammen. Fx kan en samkørsels-app, der bygger 
på det allerede opbyggede fællesskab i landsbyerne og førerløse busser 
på sigt kædes på en samlet Mobility as a Service og derved være med til 
at styrke pendlerkorridorerne.

Nytænkende design af cykelstier, busstop eller blafferstop kan fx løse et 
fysisk behov, skabe synlighed og brande bestemte lokaliteter. 

Ved at aktivere lokale ressourcer, både i form af deleøkonomi og frivilligt 
arbejde kan der skabes bedre mobilitetstilbud. Det er vigtigt at have med 
i den videre proces, at borgerdrevne løsninger har skabt de bedste resul‐
tater. Desuden er der mange gode eksempler på, at lokale virksomheder 
har været med til at udvikle og finansiere projekter, der kan forbedre 
deres ansattes mobilitet. Desuden kan der arbejdes videre med iværksæt‐
teri indenfor lokalproducerede fødevarer fx pop-up markeder ved knude‐
punkter. 

Ressourcerne kan også komme fra kommunen, hvor den aktivt går ind og 
deler biler eller gør stiller tomme lokaler til rådighed for lokale initiativer. 
Ved at kombinere forskellige funktioner og initiativer kan der opstå syner‐
gier og derved mere liv i lokalområderne. Det kan fx være midlertidige ak‐
tiviteter der placeres ved busstoppesteder eller etablerede attraktioner.
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Figur 11: Oversigt over casens tematikker inddelt i de tre innovationsspor.

Knudepunkter for elbilopladning

AKTIVE KORTE TURE EFFEKTIVE REJSEKÆDER

A BA B

A B

A B
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Mobile 
funktioner

Nytænkende design af busstop

Mobility As a 
service

Drone- & robotteknologi

Samkørsels-app 
for landsbyer

Førerløse færger

Udlåne elcykler

Nytænkende design 
af cykelstier

1

2

3

Samle aktiviteter i 
udvalgte knudepunkter

Nytænkende design for 
opsamlingssteder for samkørsel

Tænke virtuelle & fysiske 
løsninger sammen

Lokale fødevaremarkeder 
ved busstop

App der understøtter kombination 
af oplevelser og Wayfinding

Udvide det rekreative 
cykelrutenet

Borgerbus
Dele kommunale biler
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