Ringe, juni 2018

Faaborg-Midtfyn Kommune vil skabe fremtidens mobilitet
Hvordan løser vi landkommunernes trafikale udfordringer? Det spørgsmål vil Faaborg-Midtfyn
Kommune finde svar på nu. I samarbejde med eksperter, virksomheder og borgerne vil kommunen
skabe løsninger til gavn for kommunens indbyggere såvel som resten af verden.
Når eksperter mødes for at finde svar på fremtidens trafikale udfordringer, handler det ofte om de store byer,
om trængsel på vejene og om luftforurening. I landområderne er udfordringerne nogle andre – og kræver
derfor også andre løsninger. Derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune søsat projektet ”Fremtidens Mobilitet”,
der skal afdække nye og smartere måder at tænke mobilitet og bevægelighed for de borgere, der bor i
kommunens landområder.
”Der tales i disse år meget om et Danmark i balance. En af de helt store udfordringer for landkommunerne i
den forbindelse handler om mobilitet. I takt med at flere flytter til de større byer, og arbejdspladserne flytter
den samme vej, så er der blevet længere til job, skole og uddannelse for de mennesker, der bor i
landområderne,” fortæller borgmester Hans Stavnsager (S).
Nationale og internationale eksperter mødes om fremtidens mobililet i Faaborg-Midtfyn
Derfor inviterer Faaborg-Midtfyn Kommune nu eksperter, virksomheder og borgere til at komme med
innovative løsninger, der skal gøre det nemmere at komme rundt. Første gang er onsdag den 27. juni, hvor
nationale og internationale eksperter mødes i Dansk Design Center i København til en konference og en
række masterclasses.
Arrangementet med overskriften Future Mobility er et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune,
Dansk Design Center og World Economic Forums tænketank Global Future Council on Cities and
Urbanization.
”Der har indtil nu været mest fokus på trængsel i store byer, når eksperter og politikere har forholdt sig til
fremtidens mobilitet, men lige så vigtigt er det, at vi ikke skaber isolation på landet,” fortæller formand for
Faaborg-Midtfyn Kommunes Mobilitetsudvalget Brian M. Bisgaard (S). Et politisk udvalg, der netop er nedsat
for at give området særlig opmærksomhed.
”Det rigtigt interessante er, at mobilitet i landområder er et underbelyst område ikke blot i Danmark, men
også internationalt. Derfor er der også et globalt potentiale for at udvikle nyskabende løsninger, både for
fagfolk og virksomheder,” fortæller direktør i Dansk Design Center Christian Bason.
Dansk Design Center arbejder med designmetoder og innovation blandt andet inden for transportsektoren
og har derigennem et stærkt netværk bestående af både nationale og internationale eksperter og fagfolk.
I efteråret 2018 inviteres borgere, virksomheder og lokale aktører ind i arbejdet med at udtænke løsninger og
idéer til fremtidens mobilitet. Dette skal at sikre, at de fremtidige løsninger tager udgangspunkt i borgernes
nuværende og fremtidige mobilitetsbehov.
Hovedudfordringerne i Faaborg-Midtfyn
Som afsæt for arbejdet har kommunen fået udarbejdet en analyse, der afdækker megatendenser og
regionale tendenser samt giver indblik i brugernes behov for transport i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Analysen peger særligt på unge og ældre som udsatte grupper, når det handler om at kunne bevæge sig
rundt. Eksempelvis har mange unge langt til nærmeste ungdomsuddannelse. Uden for de større byer, Ringe
og Faaborg, drejer det sig om helt op til mellem 30-90 min. med kollektiv trafik til det nærmeste gymnasium.
Desuden viser undersøgelser generelt, at unge, der har vanskeligt ved at komme frem og tilbage selv, også
har problemer med at lave spontane aftaler, deltage i fritidsaktiviteter eller at passe et fritidsjob.

”Vores muligheder for at bevæge os frit rundt eller mangel på samme, har en indvirkning på, hvordan vi har
det. Derfor er det noget, vi skal tage alvorligt og arbejde sammen om at løse,” lyder det fra Hans Stavnsager.
Udenlandske undersøgelser viser samtidig, at der er en direkte sammenhæng mellem utilstrækkelig mobilitet
og et lavt uddannelsesniveau.
Læs mere om projektet og konferencen
Innovationsprojektet:
https://danskdesigncenter.dk/da/om-fremtidens-mobilitet-i-landomraader
Konferencen Future Mobility:
https://danskdesigncenter.dk/da/arrangementer/future-mobility-skab-skalerbare-loesninger-fremtidensmobilitet

Yderligere oplysninger
Borgmester Hans Stavnsager, mobil 72 53 17 14
Helene Bækmark, kommunaldirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune, mobil 72 53 10 11
Christian Bason, direktør hos Dansk Design Center, mobil 53 57 93 13

