
ÎÎ KontekstÎinÎciljiÎterÎciljneÎskupine

Občini Norddjurs in Syddjurs sta dve majhni po-
deželski občini, ki ležita blizu drugega največjega 
mesta na Danskem, Aarhusa. Občini sta pove-
zani z Aarhusom preko železniške povezave, ki 
jo je v prihodnjih letih potrebno nadgraditi v lahko 
železniško povezavo z bolj pogostimi odhodi in 
krajšim časom potovanja. Z ustvarjanjem sinergi-
je in okrepitvijo vloge lahke železniške povezave 
kot stebra prometnega sistema na območju, ob-
čine želijo voditi skupni strateški CPS.

ÎÎ OpisÎaktivnosti

Na Danskem še nikoli do sedaj niso razvijali sku-
pnega strateškega CPS v sodelovanju z 2 obči-
nama. Poleg tega občini Norddjurs in Syddjurs 
želita v sklopu CPS razvoja vključiti regionalno 
raven (Regija Midtjylland) in lokalno transportno 
podjetje, ki je pristojno za železniške in avtobu-
sne storitve na območju (Midttrafik). Zato je bilo 
zelo pomembno, da se ustvari potrebna pod-
poro tako na politični ravni, upravni ravni in med 
ustreznimi deležniki. CPS ekipa se je odločila, 
da začne proces z vključevanjem lokalnega Po-
slovnega sveta (DUR) – svet, kjer se predstavniki 
lokalnih podjetij in politične ravni iz obeh občin 
srečujejo dvakrat letno, da bi razpravljali o ra-
zvoju občin. Predstavitev na seji Poslovnega 
sveta je rezultirala v podpori vseh deležnikov za 
nadaljnji razvoj CPS. Kot rezultat bi skupina za 
načrtovanje predlagala projektni načrt in prora-
čun na dveh mestnih svetih, regiji in lokalnem 
transportnem podjetju. Razvoj skupnega strate-
škega CPS je bil sprejet s strani mestnih svetov.

ÎÎ Komunikacija

Glavno sporočilo, ki je bilo predstavljeno na seji 
Poslovnega sveta, je, da je načrtovanje inter-
modalnosti in razvrščanje vseh načinov prevoza 
potrebno, če podeželska območja kot Nordd-
jurs in Syddjurs želijo, da bi pritegnili več drža-
vljanov in podjetij. Ciljna publika so bili politiki in 
poslovneži.

ÎÎ StroškiÎinÎkdoÎkrijeÎstroške

Obe občini, transportno podjetje in regija so se 
odločile za financiranje projekta skupaj. Proračun 
za razvoj CPS je 1.600.000 DKK (€ 213.000) za 
obdobje dveh let – 200.000 DKK (€ 26.000) na 
deležnika na leto.

RazvojÎmedobčinskegaÎCPS-jaÎzaÎpodeželskaÎobmočja
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ZA vSebINO te PUblIKACIje SO ODGOvORNI SAMO AvtORjI.  tA Ne ODRAžA NUjNO MNeNjA evROPSKe UNIje. IZvAjAlSKA AGeNCIjA ZA MAlA 
IN SReDNjA PODjetjA teR evROPSKA KOMISIjA Ne PRevZeMAtA ODGOvORNOStI ZA MORebItNO UPORAbO INfORMACIj,  KI  j Ih tA vSebUje. 

www.epomm.eu/endurance

ÎÎ ProjektniÎcilji,Îindikatorji,ÎpodatkiÎinÎvplivÎ/Îrezultati

CIlj INDIKAtOR UPORAbljeNI PODAtKI vPlIv / ReZUltAtI
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Razvoj CPS je sprejet na 
mestnem svetu, regiji in 
transportnem podjetju

ÎÎ KontaktneÎinformacije

emma liisberg
Gate 21
emma.liisberg@gate21.dk

ÎÎ Podrobnosti

Kateri dokument(i) je(so) bil(i) uporabljen(i) 
(vključno s povezavami): „fra infrastruktur 
til mobilitet – mobilitetsplanlægning mellem 
ideal og virkelighed“, Master thesis, 2015 
(confidential)

Mobilitet på Djursland: 
www.mobilitet-paa-djurs.dk

ÎÎ Ovire

Osrednja ovira je bilo skupno razumevanje, kaj 
CPS je. večina deležnikov iz Poslovnega sveta 
se je nagibala bolj k tradicionalnemu razumeva-
nju načrtovanja prometa z razvojem infrastruktu-
re za zadovoljitev naraščajočega povpraševanja 
cestnega prometa. Zato je bilo pomembno, da 
se poudari, zakaj naj bi načrt imel multimodalni 
poudarek in zakaj naj bi spremembe v vedenju 
bilo potrebno umestiti v načrtu. to je bilo stor-
jeno s predstavitvijo „multimodalnih potnikov“ 
(mobilisten) kot potnik v prihodnosti.

ÎÎ GoniloÎ/Îspodbujevalec

že potrjena gradnja lahke železniške proge, ki 
bo izboljšala železniško povezavo od Norddjurs 
in Syddjurs do mesta Aarhus, je bilo glavno go-
nilo / spodbujevalec, ki je imel velik vpliv na in-
teres deležnikov pri razvoju strateškega CPS. 
Razvoj CPS-ja, ki si prizadeva za izboljšanje 
dostopa do in uporabe lahkih železniških stori-
tev, je bilo za deležnike razmeroma majhna in-
vesticija s potencialnim pomembnih pozitivnim 
učinkom.
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