
Vil du ha’ et 

lift til eller  

fra Voldum – 

eller har du 

plads i bilen 

til én til?  

Voldum-området er udset som pioner 

for Intelligent Samkørsel.  
Det er LAG Favrskov og de to forskere 
på Aalborg Universitet Jørgen Møller 

og Niels Agerholm, der sammen med 
Voldum Lokalråd har igangsat det.  

 
På www.lag-favrskov.dk og på 
www.voldumnet.dk kan du følge 

projektet. 
 

Undervejs vil en gruppe af  super-
brugere introducere App’en Q Groups 
for nye ’samkørere’.  

På Voldums hjemmeside kan du se, 
hvornår der holdes introkurser. 

 

Hvis du vil vide mere om Intelligent 

Samkørsel i Voldum og omegn kan du 
kontakte: 
 

Holger Bjerregaard, tlf. 40191546 
 

Jørgen Møller, tlf. 22229811 
 
Niels Agerholm, 61780455 

 
Merethe Juul Thysen, 

LAG Favrskov, tlf. 20285668 

Formand for Voldum Lokalråd 

Holger Bjerregaard siger:  
 

 

Lektor Jørgen Møller, Landdistrikts- og 
landsbyplanlægning, siger: 

 
Lektor Niels Agerholm, 

Trafikforskningsgruppen, siger: 

KONTAKT  

”De landsbyer, der 

som Voldum tager 
udviklingen i egen 

hånd, vil også være 
dem, der står 
stærkest i kampen 

om den gode 
fremtid.” 

"Den allerstørste 

ledige kapacitet på 
vores veje er på 

sædet ved siden af 
chaufføren. Derfor er 
samkørsel en super 

god ide!” 

”Voldum kan med 

samkørsel blive pio-
nerer for nye måder 

at komme frem på,  
til glæde for miljøet 
og gøre køreturen 

selskabelig.” 

http://www.lag-favrskov.dk
http://www.Voldumnet.dk


Med Intelligent Samkørsel kan du få 

nye bekendte, spare penge, skåne 
miljøet, mindske trængselsproblemerne 
på vejene, og gøre dit område endnu 

mere attraktivt for tilflyttere. 
 

Samkørsel styrker dit lokal-område og 
vil åbne tilflytteres øjne for bosætnings
-muligheder i dit område. 

 
Intelligent Samkørsel skal være nemt. 

Og det er det også! En App på mobilen 
er nok! 

Formanden for LAG Favrskov -  

Thomas Abildgaard Rasmussen siger 
om projektet og løsningen:  

Sådan gør du 

På App’en Q Groups aftaler man kørsel, 

og samtidig får man lidt at vide om 
den, man kører sammen med. Det 
giver sikkerhed – og så er der også lidt 

at snakke om i bilen.  

Med App’en vil det at få og give 

hinanden et lift blive sat i system. I 
forvejen er der sikkert nogle, der kører 
sammen på arbejde, til fritidsaktiviteter 

eller tager naboens børn med til 
fodbold. Men det kan blive til endnu 

mere. 
 
Hver gang din forening, din skole eller 

dit arbejde arrangerer et møde eller du 
bliver inviteret til et, så slå det op som 

event på Q Groups.  
 
Hent QR-koderne her: 

 
Til Android        Til iPhone 

 
 
 

 
 

 

Eller hvis du skal til Djurs Sommerland, 

i Randers Egnsteater, til Aros i Aarhus, 
på handelen i en naboby eller bare skal 

et smut til købmanden i Voldum, så er 
der måske nogle, der gerne vil med. 
 

Inden kørsel så aftal en pris med den, 
du kører med. 

 
På www.voldumnet.dk kan du se nogle 
forslag til kørselspriser. Det er 

selvfølgelig kun forslag, og prisen kan 
eventuelt afpasses efter hyppighed, 

antal passagerer, benzin- eller dieselbil 
etc. 
 

Udgangspunktet er, at det skal være 
win-win for begge parter – føreren får 

godt selskab på turen og lidt penge til 
brændstoffet, og passageren eller 

passagererne får ligeledes godt selskab 
på turen og hyggelig transport til job, 
møde, fritidsaktivitet, besøg, indkøb 

eller andet.  

*** 

Den europæiske landbrugsfond for udvikling i 
landdistrikterne. Danmark og Europa investerer 
i landdistrikterne. 

Projektet gennemføres af LAG Favrskov med 
tilskud fra Landdistriktspuljen og Landdistrikts-

programmet 2007-2013 

 
 

 
 

 
 

”Hvor har jeg brugt mange timer 

med at ringe og SMS’e rundt for at 
finde ud af, hvem der tager hvem 

med til børnenes fodboldtræning.”  

”Jeg kører jo vejen alligevel og det 

er bare hyggeligt at være flere i 
bilen.” 

”LAG Favrskovs 

bestyrelse er stolte 
over at et af lokal-

områderne i kom-
munen er pionerer  
ift. at implementere  

Q Groups. Bestyresen 
ser frem til at det må 

blive en succes i 
fremtiden ift. 
transportløsninger i 

landdistrikterne” 

http://www.Voldumnet.dk

