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FORMÅL
Formålet med mobilitetsanalysen er at kortlægge, 
hvor der i dag er mobilitetsudfordringer i kommunen, 
for med det udgangspunkt at identificere, hvor og 
hvordan samkørsel kan gøre en forskel.

Denne viden giver nabogo det bedst mulige afsæt 
for at rådgive jer som kommune i, hvor I bør prioritere 
samkørselsindsatsen.

METODE
Gennem kortlægning og analyse af den lokale ge-
ografi, demografiske data, pendlerstrømme og ek-
sisterende kollektiv trafik, opnår vi viden om, hvil-
ke områder der har størst potentiale for samkørsel. 
Vi sammenholder fx rejsetider for kollektiv transport 
med kørsel i egen bil, og identificerer ruter som har 
en særligt stor besparelse i forhold til rejsetid.

DATA
Vi bruger data fra Danmarks Statistik til at få en 
grundlæggende forståelse af de eksisterende pend-
lingsmønstre samt kvantitative data på, hvordan be-
folkningstætheden er i dag. Det meste data er base-
ret på Skive Kommune, grundet manglende datasæt 
specifikt om Lihme. Dog vurderes denne repræsen-
tativ for Lihme. 
Skive Kommune har stillet data til rådighed. Dette gør 
os i stand til, med en høj detaljeringsgrad, at udpe-
ge dækningen af den eksistrende kollektive trafik og 
knudepunkter.
De rejsetider der omfatter kollektiv transport, er hen-
tet gennem Midttrafik samt Rejseplanen.
Desuden er der brugt data fra Skive Kommune samt 
Lihmes egne rapporter.

ANBEFALINGER
Vi bruger vores viden og erfaringer fra andre geogra-
fier til at guide jer bedst muligt til, hvor der er størst 
mulighed for at lykkedes med at starte samkørsel op. 
Ofte vil man med få udvalgte lokationer kunne skabe 
et stærkt udgangspunkt for at lykkes med samkørsel 
i store dele af kommunen.

Formål og metode

MØDESTEDER
Vi har placeret en række mødesteder ved 
de bynære områder og ved de store desti-
nationer, hvor der fx er en stor koncentrati-
on af arbejdspladser.

KNUDEPUNKTER
Vi kobler vores samkørsler med den eksi-
sterende kollektive trafik. For at gøre det, er 
det vigtigt med gode knudepunkter, som 
er mødesteder i tæt forbindelse med kol-
lektiv transport. Her spiller togstationer en 
helt særlig rolle, og der er tilmed gode par-
keringsmuligheder, som gør det nemt at 
koordinere opsamlingen mellem bilist og 
passager.

NYE RUTER
Det er bilisterne der tegner stregerne på 
kortet. Eller rettere - når en bilist udbyder sin 
tur gennem nabogo, synliggør vi den, som 
en del af det nye mobilitetsnetværk.
Vi kan dog allerede gennem vores analyser 
udpege de strækninger, hvor vi forventer 
at kunne rekruttere mange bilister. Dermed 
kan vi allerede nu sige en del om, hvor vi 
forventer der vil være en stærk samkørel-
seskorridor med fast frekvens på afgange.
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Mobilitetsudfordringer

LANGT MELLEM DESTINATIONERNE
Lihme er en landsby placeret i den vestlige del af Ski-
ve Kommune, en kommune hvor der totalt bor 45.425 
indbyggere. Den største by er Skive, hvor der bor 
20.401 indbyggere. I Lihme By bor der 275 indbyggere 
(pr. 1. januar 2021). 

Skive Kommune har en generel mobilitetsudfordring 
i, at der er langt mellem destinationerne, når man 
kommer udenfor byen, Skive. Dette betyder, at hvis 
man er bosat ude i landsbyer, er man som ofte af-
hængig af at kunne transportere sig, for at kunne få 
helt eller delvist udfyldt almene hverdagsbehov ift. 
transport såsom til indkøb, arbejde/uddannelse, fri-
tidsaktiviteter og adgang til sundhedsvæsnet. Dette 
gælder også Lihme, som selv beskrev deres geogra-
fiske placering  på følgende måde i Lihme Bladet fra 
december 2018: ”Lihme ligger lige i et pendlersmør-
hul, hvor der køres 1000-vis af kilometer hver dag.” 1

1	 Lihme	Bladet	nr.	47	,	december	2018

MOBILITETSFATTIGDOM
Generelt kan det udledes, at der i Skive Kommune er 
et øget behov for at være mobil ift. at kunne fragte 
sig og benytte væsentlige funktioner i byer på tværs 
i kommunen. Det samme gør sig gældende i Lihme. 
Foruden Lihme Medborgerhus, der huserer et stærkt 
forankret lokalliv, er der i Lihme en Dagli’ Brugsen 
samt en daginstitution, der er integreret vuggestue 
og børnehave. Beboere i Lihme er derfor også af-
hængig af, at kunne transportere sig til andre om-
kringliggende byer for andre væsentlige funktioner 
såsom arbejde/uddannelse, adgang til sundheds-
sektoren samt sociale- og fritidsinteresser.

Som det kan iagttages på det ovenstående kort, er 
der en lokal busrute, med stoppested i Lihme. Her kø-
rer lokalbusserne 443 og 444, der begge servicerer 
stoppesteder mellem Skive og Lihme. Derudover er 
der lokalbus 449, der kører mellem Balling og Lihme, 
og kun fungerer som skolebus. Det derfor primært lo-
kalbusser 443 og 444, der giver daglig mobilitet, med 
en frekvens på ca. én afgang i timen i hverdage mel-
lem kl 06 til 22. I weekender kører busserne på nedsat 
tid. Med denne relativ begrænsede adgang til kollek-
tiv trafik, har Lihme det, der kan betegnes som mo-
bilitetsfattigdom. Den nuværende mobilitet kan der-
med begrænse Lihme, der mangler et reelt alternativ 
eller supplement til den eksisterende kollektive trafik.

Lokalbusser vedr. Lihme

Togstation

Der er indregistreret 23.515 personbiler i Skive Kommune (1. ja-
nuar 2021).  Det betyder at der er 0,64 biler pr. person over 18 år 
i Skive Kommune.  

0,64
FACT: BILEJERSKAB

Befolkningstæthed efter sogn
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MANGE PENDLERE HAR IKKE ET REELT ALTERNATIV
Skive Kommune er en kommune i Region Midtjylland. 
Kommunen er karakteriseret ved et stort byområde 
omkring hovedbyen, Skive, hvor der både findes den 
største befolkningskoncentration samt daglig ind-
pendling. Det er også her, at der findes den bedste 
mobilitetsdækning, hvor der både er flere bus- og 
togmuligheder. 

Så er man bosat uden for stationsbyerne, går man 
på kompromis med den kollektive trafikdækning.  
Dette gælder også Lihme. Med det nuværende ek-
sisterende kollektiv trafiknet, er der ikke et reelt andet 
alternativ end at anskaffe sig en bil eller anden  form 
for transportmiddel, hvis man ønsker fleksibilitet og 
mobilitet i hverdagen. Dette medfører samtidig ind-
skrænkede muligheder for fritidsaktiviteter, særligt 
for mobilitetsudfordrede grupper såsom børn, unge, 
syge og/eller ældre, der ikke selv er i stand, af forskel-
lige årsager, til f.eks. at erhverve sig kørekort og bil. 

I Skive Kommune er der generelt en højere gennem-
snitspendling pr. borger (23,5 km) end der på lands-
gennemsnittet (22 km). Særligt anskues en over-
vægt af den gruppe der pendler længst, dvs. dem 
der pendler mere end 50 km. til deres arbejdsplads. 
Den samme tendens kan antages, at være gælden-
de i Lihme.

Lokal- og Regionalbusser

Tog

Station

Indpendlingsområder

Bosætning og arbejdspendling

Skive Kommune har en arbejdsstyrke på 22.608 bor-
gere. Af dem arbejder ca. 70% i Skive Kommune, mens 
de resterende primært pendler til arbejdspladser i 
de omkringliggende kommuner. Med et bilejerskab 
på 0,64 biler pr. borger over 18 år i Skive Kommune, 
kan det antages, at en stor del af disse pendlere be-
nytter bilen.

GENNEMSNITLIG PENDLERAFSTAND
Ca. 11.200 af pendlerne i Skive Kommune har mere 
end 10 km afstand til deres arbejdsplads, hvilket sva-
rer til ca. halvdelen af det samlede antal beskæfti-
gede i kommunen. Dette betyder, at der er en stor 
gruppe, som er afhængige af at transportere sig 
med bil eller kollektiv trafik til dagligt. Særligt, er der 
en stor overvægt af pendlere der pendler mere end 
50 km til arbejde, nærmere 2.364 pendlere svarende 
til over 10%.

PENDLINGSAFSTAND ANTAL
Ingen pendling 1.636
Indtil 5 km 6.668
5-10 km 3.129
10-20 km  4.088
20-30 km 2.398
30-40 km 1.616
40-50 km 709
over 50 km 2.364
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ARBEJDSPLADSER OG FORENINGSLIV I SKIVE 
KOMMUNE

I Skive Kommune er der den største koncentration af 
arbejdspladser i og omkring selve Skive og de der-
omkringliggende byer, herunder Højslev Stationsby. 
Herefter er der en noget mindre koncentration i byer 
som Balling, Glyngøre og Jebjerg. 

Det gælder også forenings- og fritidsaktiviter, hvor 
langt størstedelen af kommunens tilbud er placeret i 
og omkring Skive. Herudover er der enkelte foreninger, 
afhængigt af interesse, der er lokaliseret udenfor Ski-
ve. Det samme gælder ift. lægepraksisser, hvor der 
primært er placeret lægehuse i Skive, og derudover 
enkelte i byer såsom Balling, Roslev og Højslev.

Man er derfor afhængig af at kunne fragte sig når 
man bor i en by som Lihme, hvor disse ovennævn-
te funktioner, ikke er fuldt tilgængelige. Som det kan 
iagttages på ovenstående kort, er der et bredt vejnet 
til brug. Her kan det samtidig anskues, at kommu-
nens mest trafikerede knudepunkter ligger omkring 
Skive - det er dermed ikke en trængselsproblematik i 
Lihme, snarere fleksibilitet og tilgængelighed. Vejnet-
tet er det der binder kommunen sammen, og mulig-
gører, transport på tværs i kommunen, hvor man kan 
benytte de forskellige tilbud den enkelte by indehol-
der både ift. arbejds- og fritidsliv.

ARBEJDSPLADSER UDEN FOR KOMMUNEN

En overvejende del af borgerne i Skive Kommune 
pendler ud af kommunen. Ca. 30% pendler til andre 
kommuner, hvilket udgør mere end 6.500 mennesker 
på daglig basis. 
Dette giver mange biler på vejene, hvilket reelt set 
betyder, at en lang række pendlere reelt ligger og kø-
rer parallelt med hinanden langs store dele af deres 
daglige pendlerstrækning. Dette er også en tendens, 
der sker internt i kommunnen. Mange vil derfor kun-
ne opnå større besparelser i rejsetider, ved at køre 
samme.

Netværk på tværs i kommunen

ARBEJDSPENDLING UDENFOR SKIVE KOMMUNE 
(FOR PENDLERE MED BOPÆL I SKIVE KOMMUNE)

Vejnet

Tog

Station

Knudepunkter (ud fra vejtællinger)
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Lihme - Skive
Skive er den største by i Skive Kommune. Der er også her, den største indpendling- og arbejdskoncentration er lokali-
seret - samt shopping og andre fritidsaktiviteter, hvilket gør Skive til en oplagt destination for borgere i Lihme. Mellem 
Lihme og Skive, er der ca. 20 km. På trods af denne relativt korte afstand, er der en estimeret rejsetid på 38 min, hvis 
man anvender den eksistrende kollektive trafik. 
Hvis man derimod kørte i egen bil langs dette vejnet, så ville denne ca. 20 km tur kunne tilbagelægges på 20-30 min. 
i morgenmyldretiden. Dette giver en tidsbesparelse, og ikke mindst vil samkørsel give større fleksibilitet og tilgænge-
lighed langs denne strækning, hvilket er den væsentligste faktor til denne rute.

38 min Mandag morgen med kollektiv trafik
Rejsetid: 38 min.

Rejsetid: 20-30 min.

Mandag morgen med nabogo20 min
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59 min

Roslev

Lihme

24 min
24 km
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Lihme - Roslev
Hvis man bor i Lihme og pendler tværs over kommunen til f.eks. Roslev, kan den eksisterende kollektive trafik være 
en hindring. På trods af en afstand på 24 km. mellem Lihme og Roslev, tager denne tur ca. 59 min, hvis man be-
nytter kollektiv transport - og kræver samtidig i skift mellem busser i Balling.
Hvis man derimod benyttede sin egen bil og kørte, ville denne rejsetid kunne reduceres betragteligt, og denne 
24 km. lange tur, ville kunne tilbagelægges på mellem 24-30 min. Dermed vil samkørsel kunne give kraftigt for-
bedrede rejsetider, og samtidig give større fleksibilitet og transportmuligheder på tværs af kommunen fra Lihme.

Mandag morgen med kollektiv trafik

Mandag morgen med nabogo

Nye muligheder med nabogo

Bus

Skift mellem transportmidler

Bedste match med kollektiv transport

Tog

Rejsetid: 59 min

Rejsetid: 24-30 min.
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Lihme - Holstebro
Hvis man er bosat Lihme og pendler på tværs af kommunegrænserne, hvilket er en sandsynlig tendens1, så er 
det ofte tidskrævende og svært at planlægge ift. at benytte offentlig transport. Hvis man bor i Lihme og arbejder 
i Holstebro, skal man ud på en længere rejse på op til to timer med kollektiv trafik, hvor man skal skifte bus i Skive. 
Hvis man derimod benyttede sin egen bil, ville denne 34 km tur kunne tilbagelægges på blot 35-45 min. under 
morgenmyldretiden. Samkørsel via nabogo vil derfor forbedre og overskueliggøre rejser på tværs af kommune-
grænser.

1	 Lihme	Bladet	nr.	47	,	december	2018

Mandag morgen med kollektiv trafik
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Nye muligheder med nabogo
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Ny mobilitet med nabogo

nabogo-lift

nabogo-mødested

nabogo-knudepunkt

NYE RUTER

Mange af de udvalgte strækninger fra Lihme er 
kendtegnet af problemer vedr. fleksible og tilgæn-
gelige transportmuligheder. Byen har en forholdsvis 
stor udpendling på daglig basis - både ift. arbejds- 
og fritidsinteresser. Samkørsel er dermed et relevant 
tilbud for de mange hverdagspendlere, og kan være 
et værktøj for byen til både at skabe bedre mobilitet, 
sociale møderum og udlede mindre CO2. 

Som det allerede er nævnt, vil samkørsel give store 
tidsbesparelser til hverdagspendling. Både hvis bor-
gere finder kørselslift til hele eller dele af deres dag-
lige rejser.

På kortet herover er der angivet en række stræknin-
ger, hvor nabogo forventer, at kunne skabe et stort 
liftudbud - som på sigt bliver til stærke samkørsels-
ruter. Samkørsel vil dermed give bedre mobilitet for 
borgere i Lihme til de store arbejdspladscentre i Ski-
ve- og de omkringliggende kommuner.

Derudover vil der i områderne udenfor Lihme og 
kommunegrænsen kunne opleves langt flere trans-
portmuligheder, som for mange vil betydere lettere 
planlægning og ikke mindst betydelige tidsmæssige 
besparelser på den daglige pendling.

ANBEFALINGER

Som det blev nævnt indledningsvis, så kan det fort-
sat antages, at: ”Lihme (...) der køres 1000-vis af kilo-
meter hver dag” (fra Lihme Bladet). Her handler det 
om at få aktiveret disse kilometer, således Lihme kan 
gå fra mobilitetsfattigdom til mobilitetsrigdom.
Hermed følgende anbefaling for integration:

Lokalsamfund og fritidsliv:
Nabogo anbefaler at lancere samkørsel i lokalsam-
fund med stærke fællesskaber. Her tænkes der i 
særlig grad på Lihme, hvor der allerede eksisterer et 
stærkt samarbejde. Derudover anbefales det også 
at lancere nabogo i foreningsliv, der måtte ligge i lo-
kalsamfund i og omkring Lihme, såsom idræts- eller 
fritidsforeninger. Dette grundet, at der kan være en 
større tryghed ved at prøve nye initiativer som sam-
kørsel af, når man allerede kender hinanden. 

Erhvervspendling:
De områder, hvor der er en stor koncentration af ar-
bejdspladser er særdeles vigtige i forhold til at opnå 
den mere kritiske masse for samkørsel. Nabogo an-
befaler derfor, at vi henvender os til de der måtte ar-
bejdspendle langs de samme kooridorer. Dette kan 
ske ved,nærmere kortlægning af borgerne i Lihme 
hverdagspendling. 
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Mødesteder i Skive Kommune

nabogo-mødested

nabogo-knudepunkt

PRINCIPPER FOR PLACERING AF MØDESTEDER
For at sikre gode samkørselsoplevelser har nabogo  
udpeget en række mødesteder ud fra følgende prin-
cipper:

• Mødesteder skal være hensigtsmæssige for 
både bilist og pasager.

• Mødesteder skal være sikre og lovlige steder at 
holde ind og samtidig gode steder at vente på 
et lift.

• Der placeres mødesteder ved store indfaldsveje 
så de er relevante for de store mængder indkø-
rende trafik.

• Mødesteder placeres ved:
 Lokalsamfund
 Boligområder
 Erhvervsklynger                   
 Bymidter
 Fritids- og foreningsliv
• Der placeres knudepunktssymboler ved stationer 

og busstoppesteder, hvor der kan opnås forbin-
delse til god kollektiv transport.

• Afstanden mellem mødesteder er som udgangs-
punkt 600-800 meter i lokalsamfund, mens der i 
byområder accepteres en afstand på op til 1 km.

MØDESTEDER I SKIVE KOMMUNE
Nabogo har identificeret en række mødesteder på 
tværs af Skive Kommune, og ellers vil det primæ-
re mødested i Lihme være placeret ved den lokale 
Dagli’ Brugsen. 

En del af mødestederne er beliggende ved de 
større indfaldsveje til byerne. Derudover er der 
placeret mødesteder ved de store destinatio-
ner, som erhvervsklynger og bycentre. Samt ved 
de forskellige lokalsamfund og boligområder. 

I kan se de nøjagtige placeringer af de foreslåede  
mødesteder og selv foreslå nye på nedenstående 
link:

MØDESTER TIL LIHME


