Til deltagerne i arbejdsgrupperne om forsøg med nye måder
at drive kollektiv transport i Viborg Kommunes landdistrikter.

Brevet sendes via mail i 3 omgange, således at der sendes en særskilt mail de borgere, som gerne vil være
med i arbejdet fordelt på de 3 områder.
Det betyder, at I vil kunne se i maillisten, hvem der er med i jeres gruppe.
Hvis det er muligt vil vi gerne have en tilmelding til mødet af hensyn til forplejning – kaffe med mere.

Møder i januar 2018
Nu starter opgaven med at udvikle og afprøve nye måder at have kollektiv trafik i landdistrikterne på. Vi skal
nu mere ind i opgaven med at finde de gode løsninger i de 3 områder, og arbejdet med det starter som
tidligere aftalt på arbejdsgruppemøder i de tre udpegede områder i januar 2018.
Jeg foreslår, at disse første møder holdes på Viborg Rådhus som aftenmøder med start klokken 19. På den
måde kan alle nå frem, og vi er ikke alt for bundne af et fast tidspunkt for, hvornår møderne skal slutte.
Der holdes 3 møder – et for hver af de 3 områder:
Område
VEST

NORD

ØST

Byer i området
Kjeldbjerg
Vridsted
Resen
og disse byers opland

onsdag den 17. Januar 2018
Klokken 19,00 på
Viborg rådhus

Fjordklyngen
Hvam
Vester Tostrup
mm

tirsdag den 23. Januar 2018
Klokken 19,00 på
Viborg Rådhus

Vi starter fælles, men måske
kan det være en god ide, at
opdele den samlende
arbejdsgruppe i mindre
grupper (geografisk)
Starter samlet og kan måske
opdele i mindre grupper, hvis
forskellige muligheder vil
gøre det bedre for området

torsdag den 25. Januar 2018
Klokken 19,00 på
Viborg Rådhus

Starter samlet, men måske
kan man lave en opdeling
nord og syd for
hovedlandevej 16

Vammen
Vejrumbro
Hammershøj
Ørum
Og oplandet hertil

Forslag til mødetider

De nye løsninger skal findes og afprøves i et samarbejde mellem 3-4 forskellige partnere, som vil være:

Borgerne i de 3 områder

Skaffer viden om, hvilke lokale behov, der er for kollektiv
transport i lokalområderne:
- pendling til/fra arbejde
- pendling til/fra uddannelse
- kørsel til idræt – træning eller kampe andre steder
- kørsel til anden kollektiv trafik – busser eller tog
- kørsel til indkøb, læge eller andet
- fritidskørsel
Drøfter muligheder, vælger og indstiller forslag til de løsninger,
de gerne vil afprøve i deres område(r)
Drøfter hvordan forsøgene skal køre, herunder eventuelle

chauffører, bestillingssystemer, faste ruter eller kun specielle
kørsler efter behov
Drøfter samt finder ud af, hvordan løsninger kommunikeres ud
til områdets borgere, så kommende brugere af de nye
muligheder kender projektet
Embedsmænd fra Trafik og Veje

Skal sikre, at processen med forsøgene kører, og har således
ansvaret for at der afprøves forskellige løsninger, og
Skal sikre, at tidsplaner mm overholdes
Har kontakt med borgergrupperne, og bringer viden videre
til og mellem grupperne – eventuelt ved at afholde møder i en
fælles styregruppe
Finde eventuelle køretøjer, der skal bruges i forsøgsperioden,
samt sikre de økonomiske aftale om køretøjerne i
forsøgsperioden
Undersøge mulige platforme for samkørsel – inkl. lokale
muligheder
Holde kontakt til delebil systemer i forsøgsperioden
Holder øje med andre mulige løsninger og følger eventuelle
andre forsøg andre steder i landet sammen med rådgivere

Rådgivere (medarbejder fra COWI)

Er med til at sikre, at processen kører
Laver de nødvendige rapporter til trafikstyrelsen mm
Laver diverse analyses af baggrundsstof, og hjælper med
at finde gode løsninger.
Hjælper med at indhente eksempler fra andre steder

Andre involverede

Der vil være behov for, at fx jurister kan hjælpe med at tingene
sker indenfor lovgivningens rammer i samarbejde med
Trafik og veje
Leverandører af transportløsninger
Borgere eller ansatte fra andre steder i landet, hvis man gerne
vil høre lidt om tilsvarende løsninger eller forsøg med andre
transportformer end almindelig kollektive trafik.

Vi er nu ved at nærme os det tidspunkt, hvor vi skal have et overblik over hvilke forsøg med de forskellige
transportformer, der skal afprøves i de tre områder. Der skal jo findes ud af om det er muligt at få afprøvet
forskellige løsninger, ligesom vi skal have fundet diverse køretøjer, der skal bruges, så de er klar når
forsøgene sættes i gang
De 3 områder skal have valgt, hvilke muligheder for alternative transportløsninger, de gerne vil foreslå til
afprøvning i deres lokalområde.
Samtidig skal der i områderne vælges nogle kontaktpersoner, der kan sikre, at arbejderne er i gang i hvert af
de tre områder, og som vil være kontaktpersoner for områdets grupper til Trafik og veje samt den eventuelle
fælles styregruppe
Forslag til dagsorden for hvert af de tre møder:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst og præsentation
Gennemgang af spørgeskemaundersøgelsen
Orientering fra Viborg Kommune om forskellige resultater i øvrigt
Eventuel orientering fra Midttrafik
Hvad vil være bedst for os at arbejde med i vores område – valg af muligheder for transportformer

6. Sammensætning af eventuelle arbejdsgrupper:
a. Eventuelt opdele området i flere områder, eller etablere arbejdsgrupper for de ønskede valg
af transportmuligheder i hele området eller i dele af området
b. Drøfte om opgaven bedst løses gennem flere grupper
i. Bus
ii. Delebil
iii. Cykler (el)
iv. Samkørsel på lokalt niveau
v. Eventuelt opdele hele området i mindre enheder, der måske kan afprøve forskellige
løsninger
c. Vælge referent og styrmand for gruppen
i. En samlet repræsentant for hele området
ii. Eventuelt flere repræsentanter, så de forskellige løsningsmuligheder løses i
forskellige grupper – sammenhæng med punkt 6c
7. Det videre arbejde
a. I grupperne
b. Eventuelt mulighed for at få en hjemmeside på Viborg.dk under Trafik og Veje –
mulighederne skal drøftes på mødet, idet det kræver lidt teknik
c. Eventuelt mulighed for at danne lukkede facebook gruppe for de enkelte områder, så man
på den måde kan kommunikere med hinanden internt i området. De tekniske muligheder
skal drøftes
d. Mails med mere fra andre grupper / områder
e. Eventuelle fællesmøder i en styregruppe – Viborg Kommune har et forslag om, at
styregruppen kan mødes torsdag den 1. februar 2018 klokken 17 på rådhuset i Viborg
8. Næste møde
i den samlede gruppe for dette område og i de eventuelle underliggende arbejdsgrupper

