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PRESSEMEDDELELSE
Til og fra arbejde på cykel: Bilister stiller bilen til
fordel for cyklen
God samvittighed, motion, frisk luft og fleksibilitet er nogen
af de mange gode grunde til at 38 borgere har meldt sig til
at skifte bilen ud med cyklen på turen til arbejde, når et
stort cykelforsøg den 27. april skydes i gang i BederBeder
Malling.
Med ”365 dage på cykel”” skaber udviklingsprojektet Smart mobilitet ramra
merne for, at borgere i Beder-Malling,
Malling, der normalt pendler til Aarhus i bil, på
en nem og billig måde kan tilegne sig erfaringer med nye aktive transporttranspor
mønstre. Smart mobilitet tilbyder 30 udvalgte borgere i Beder-Malling
Beder
at
låne en el-cykel
cykel I perioden 27. april 2015 til 27. april 2016. Derudover er der
otte bilister, der i periode har valgt at tage egen cykel i stedet for bilen på
arbejde.
Borgerne, der har meldt sig til projektet, ønsker blandt andet at få passet
motion ind i en travl hverdag og få prøvet nye vaner af. Projektet vil henover
det næste år følge deltagerne tæt for at få mere viden om adfærdsændringer
og motivation, og den indsigt som projektet giver omkring motivation og barba
rierer for at cykle, kan fremadrettet bruges til yderligere at fremme cyklismen
cykl
i Aarhus Kommune.
”Vi håber, at deltagerne på baggrund af initiativet vil gentænke deres transtran
portvaner til gavn for både den enkeltes trivsel og den generelle fremkomfremko
melighed
lighed i Aarhus. Det bliver nogle spændende 365 dage, hvor vi sammen
med deltagerne kommer til at få indblik i hvordan - og om - nye vaner kan
fastholdes henover et helt år. Det bliver eksempelvis spændende at se om
deltagerne kan bevare motivationen, når det igen bliver mørkt, koldt og vådt”
siger projektleder Gustav Friis.
Alle forsøgsdeltagere mødes i Egelund Idrætscenter d. 27. april kl. 17-20.
17
Her tilbydes de den første af 6 sundhedsmålinger, der udføres af fysioterapifysioterap
studerende fra VIA, Aarhus N. Deltagerne får på dagen også udleveret og
tjekket deres cykler.
Pressen inviteres
viteres til at overvære den fælles opstart d. 27. april kl.
17.00-20.00
20.00 i Egelund Idrætscenter, Bredgade 5, 8340 Malling.

Projektet kan det næste år følges på www.365.smartmobilitet.dk
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For yderligere information:
Gustav Friis,
Smart mobilitet, Teknik- og Miljø, Aarhus Kommune, tlf. 41 85 93 63

Fakta om Smart Mobilitet
•

Smart mobilitet er et treårigt udviklingsprojekt i Aarhus Kommune
støttet af Trafikstyrelsen

•

Smart mobilitet skal i perioden 2014-2017
2014
udvikle og afprøve tiltag til
ændring af borgernes transportvaner med henblik på at give anbefaanbef
linger til hvilke tiltag, der skal satses på fremadrettet i Kommunen.

•

Smart mobilitet afprøver løsninger inden for tre hovedkategorier: AlA
ternativt fra A til B, Alternativer til myldretidskøen og alternativer til
vanen. Det handler om hvordan, hvornår og hvor meget vi transportranspo
terer os.

•

Smart mobilitet arbejder i alle projektets tiltag med en laboratorielaboratori
tankegang og afprøver i lille skala konkrete løsninger af, for at tilegne sig viden om hvilke greb, der kan motivere borgere i Aarhus til at
gentænke deres transportvalg.

•

Se mere om projektet på www.smartmobilitet.dk eller
www.facebook.dk/smartmobilitet

