Mobilitetskonference
Bussen kører sjældent og taxa er dyrt. Men vi kan dele biler, køre
sammen, bruge flexbus og forbedre mobiliteten på andre måder i
landdistrikterne.

Kom og bliv inspireret af, hvad andre har gjort!
Mindbocentret, Skolegade 2, Thorsminde
mandag den 13. maj 2019 kl. 17 - 21.
Mobilitetskonferencen arrangeres af Vesterhavsklyngen med hjælp fra Holstebro Kommune. Vesterhavsklyngen er et samarbejde
mellem landsbyerne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum

PROGRAM
17:00 Velkomst
v. Morten Buhl Paakjær, formand for Vesterhavsklyngen
17.15 Kollektiv trafik – status og fremtid
v. Lena Husted, Holstebro Kommune
Hvilken kollektiv trafik har vi i Holstebro
Kommune og hvordan har udviklingen været
de senere år? Hvordan foregår planlægningen af den kollektive trafik, og hvordan ser
fremtiden ud?
17.45 SMART transport på landet
v. Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet

Formålet med mobilitetskonferencen er på
baggrund af oplæggene at blive inspireret til
evt. at medvirke til at igangsætte alternative transporttiltag i Vesterhavsklyngen og
måske hele Holstebro Kommune.

Tilmelding
Tilmeld dig konferencen på e-mail til
Frederik Madsen, Vesterhavsklyngen:
smorkringle@yahoo.dk
senest mandag den 6. maj.
Det er gratis at deltage.
Der vil blive serveret sandwich, kaffe og
kage. Sodavand og øl kan købes for henholdsvis 10 kr. og 15 kr.

I 2016 udarbejdede Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet
en undersøgelse af nye transportinitiativer,
der forbinder land og by og lokalsamfund i
landdistrikterne. Analysen omfatter transportformer som kollektiv trafik, flextrafik,
delebiler, landsbybusser, intelligent samkørsel og elcykler. Hvad er erfaringerne på godt
og ondt?
18.25 Pause med sandwich og vand
18.45 Byens Bil – delebiler på vestjysk
v. Arne V. Andersen, indehaver af Byens Bil
Arne vil fortælle om tilblivelsen af Byens Bil,
der har lejebiler og delebiler. Delebilsordningen startede i Højmark for nogle år siden
og er efterfølgende bredt ud til flere kommuner. Hvad består konceptet i, hvor er der
adgang til bilerne, hvordan er erfaringerne
indtil nu, og hvordan ser fremtiden ud?

Vend

19.15 Projektet MAMBA – mobilitet i
landdistrikterne
v. Marianne Pedersen, Landdistrikternes
Fællesråd
Projekt MAMBA står for „Maximised Mobility and Accessibility of Services in Regions
Affected by Demographic Change“. Projektet løber i 3 år og støttes af EU Baltic Sea
Region Programme. I projektet vil Vejle
Kommune og 14 andre europæiske partnere
arbejde med at forbedre mobiliteten i landdistrikterne. Landdistrikternes Fællesråd er
hyret af Vejle Kommune til at gennemføre
projektet og de har har indgået et samarbejde med NaboGo ApS som leverandør i
projektet. NaboGo udvikler og driver deleøkonomiske platforme (mobil og web).
NaboGo består af NaboLift (éngangsture),
NaboBiler (delebiler), NaboTrailer (trailere og
campingvogne) og Nabofragt (fragtservice).
Hør om MAMBA-projektet og udviklingen
af APP´en, hvordan den kommer til at fungere og om planerne for udbredelse til hele
landet.
19.45 GoMore - samkørsel og biludlejning
v. Jacqueline Rodrigues, Gomore - PR &
Partnerships Manager
GoMore.dk er en dansk internettjeneste, der
formidler kontakten mellem private bilejere
til samkørsel og privat biludlejning. Tjenesten har over 830.000 medlemmer i Danmark, samt ca. 75.000 i Norge og Sverige.
GoMore har indledt et samarbejde med
rejseplanen via MinRejseplan.dk. Hvordan
fungerer tjenesten – herunder App´en?
Hvordan går det med tjenesten, og hvordan
har udviklingen været? Hvordan markedsføres tjenesten i dag og hvad er planerne for
fremtiden?
20.15 Kaffe
20.30 Rejseplanlægning – herunder
deleøkonomiske transportformer (MinRejseplan)
v. Per Elbæk, Midttrafik - projektleder, rådgivning og mobilitet
Per vil fortælle om den retning som Rejseplanen vil udvikle sig i fremtiden. Fra nu
hvor kun busser og tog skal vises, til en
MaaS løsning (Mobility as a Service) hvor
også andre udbydere af transport som Go
more, delecykler, taxa mv. vises, samt hvorledes Midttrafik ser udvikling og muligheder
for transport i landdistrikterne.
21:00 Afslutning

www.vesterhavsklyngen.dk
https://www.facebook.com

