
INTELLIGENT SAMKØRSEL 

Voldum – Fremtidens vinderlandsby går nu i gang med et nyt og spændende 

projekt. INTELLIGENT SAMKØRSEL. 

I et samarbejde mellem Ålborg Universitet v/ Landdistriktsforsker Jørgen Møller, Trafikforsker Niels 

Agerholm og Voldum Lokalråd sættes der nu et spændende projekt i gang omkring Intelligent samkørsel.  

Projektet handler i korte træk om, at vi, der bor på landet, allerede er dygtige til at køre sammen, fordi der 

er langt imellem busserne, men det kan blive endnu bedre. 

INTELLIGENT SAMKØRSEL. 
Projektet udføres også i Fuglebjerg sogn på Sjælland syd for Næstved. Voldumområdet i Favrskov er valgt, 

fordi Voldum som sådan er kendt for at være langt fremme med planlægning og udvikling af landsbyen.  

Projektets fokuspunkter. 

- Samkørsel. Hvilke muligheder ser folk i landdistrikterne, at der er, for at køre sammen med andre til og fra 

arbejde, fritid, indkøb, uddannelse med videre. Altså tage en passager op eller fylde bilen helt, hvis man har 

en bil, eller komme op at køre, hvis man har et kørselsbehov. 

- Det er blevet nemmere. Nu er det også blevet meget nemmere at arrangere samkørslen, fordi vi nu nemt 

kan gøre det via vores pc, tablet eller smartphone. Ligesom du kan bestille din togbillet pr. telefon, kan du 

nu også tilbyde eller lede efter et lift. Men for at det skal kunne fungerer, skal vi være flere, der bruger det. 

- Fællesskabet. At udvikle lokalsamfundet og skabe endnu mere social kapital end der allerede er, ved at 

man i fælleskab påtager sig opgaven. Her vil projektet forsøge at aktivere foreningslivet, Friskolen, 

Kulturlivet og handelslivets. 

Har du lyst til at være med i en gruppe, der koordinerer indsatsen i Voldum, så meld dig gerne til Holger 

Bjerregård eller Jørgen Møller  

Der er to trin. 
En forundersøgelse, som foregår ved at så mange som muligt udfylder et elektronisk spørgeskema. Dette 

tager blot 6 minutter. 

Der er ansat studentermedhjælpere, som vil ringe rundt til alle husstande i Voldum for at få lov til at 

udlevere link til spørgeskemaet. Opstart uge 10/2014 

Rigtig Samkørsel. Målet er at få så mange borgere som muligt til at melde sig til projektet, enten som 

bilejer med ledig(e) plads(er), eller som pasager med behov for at køre med. Du kan selvfølgelig også 

deltage med begge kasketter på. 

Du kan også deltage i både forundersøgelsen og køreforsøget, selv om du ikke bor i Voldumområdet. 

Kriteriet for deltagelse er blot, at du bor i Favrskov kommunes landsbyer og landdistrikter.   

Du kan allerede nu se spørgeskemaet eller udfylde det ved at klikke her: www.trg.dk/isk 

http://www.trg.dk/isk


INTELLIGENT SAMKØRSEL 

Positive effekter ved intelligent samkørsel: 
- Spar penge både som bilist og som passager 

- Nedsæt luftforureningen lokalt og trængsels- og forureningsproblemer i de store byer Randers og 

Aarhus 

- Få nye bekendtskaber og måske nye venner 

- Forøg den sociale kapital og fællesskabet i Voldum 

Køreperioden (forsøgsordningen) løber fra april til august/september 2014 
Efterfølgende vil vi lave en ’kogebog’, over hvilke initiativer der virker, og hvilke der ikke gør, og 

undersøgelsens resultater vil indgå som dokumentation i debatten om og udviklingen af bæredygtige 

trafiksystemer i alle Danmarks landdistrikter. 

Vil du vide mere eller har du spørgsmål, kan du kontakte  
- Landdistriktsforsker Jørgen Møller  jm@plan.aau.dk, tlf 2222 9811  eller 

- Lokalrådsformand Holger Bjerregaard holger@bramstrup-tomrer.dk, tlf. 8649 1546   

Projektet er økonomisk støttet af Landdistriktspuljen og LAG-Favrskov. 
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