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Ny indsats skal få flere borgere til at
bruge kollektiv transport
Grønne jakker, blå busser og orange cykler er de farverige ingredienser i en ny mobilitets-cocktail, der blandes af 16 deltagere i
det nye projekt ”Superpendlerne”, som blandt andet skal åbne
trafikanternes øjne for et alternativ til bilen.
Onsdag den 9. september satte, Aarhus Kommune projektet ”superpendlerne” i gang som en del af projekt Smart mobilitet. En gruppe på 16 bilister fra Beder-Malling, der indtil projektets start dagligt har kørt i bil til
arbejde i Aarhus har nu valgt at stille bilen til fordel for gratis periodekort
til tog/bus samt lånte foldecykler, der skal få dem hurtigt til og fra stoppesteder. En deltager har valg at transportere sig på løbehjul en anden på
rulleskøjter. Deltagere vil i de næste måneder blogge om deres nye vaner
på www.superpendlerne.smartmobilitet.dk
”Formålet med projektet er, at vi med superpendlerne som ambassadører
kan få inspireret lokalsamfundet til at gentænke deres transportvaner og
få sat fokus på kombinationsrejsen som værktøj til at få arbejds- og familieliv til at fungere. Vi håber, at Superpendlerne kan skabe opmærksomhed på, at kombinationsrejser kan være et alternativ til bilen og derved
give en direkte økonomisk og miljømæssig gevinst, samt hjælpe på den
værste trængsel,” siger rådmanden for Teknik og Miljø, Kristian Würtz.
Antropolog i Smart mobilitet, Liv Maria Stender supplerer:
”Med superpendler-bloggen får vi vigtig viden om hverdagstransport ved
at give ordet til borgere, der prøver kræfter med konkrete vanebrud på
egen krop. På bloggen vil de løbende berette om både positive og negative aspekter ved at ændre transportvaner”.
Deltagerne får med forsøget mulighed for at få prøvet nye transportvaner
af i en periode på 3 måneder, og allerede få dage inde i forsøget er deltagerne begyndt at rapportere tilbage om deres oplevelser. Forsøgsdeltager
Thomas Klithav fortæller efter de første dage med foldecykel og periodekort som faste følgesvende:
”Jeg havde gjort mig mange tanker, omkring det at droppe min elskede bil
og hoppe i toget. Efter et par dage på cykel og i tog, så er det heldigvis de

positive tanker der er flest af. Toget kører hvert 30. minut, og min transporttid er kun marginalt længere, så jeg er meget positivt overrasket. Jeg
forventer at dette forsøg vil hjælpe mig med at afgøre, om bilen byttes ud
med et pendlerkort.”
Eddie Andersen en anden deltager siger:
”En stor tak til Aarhus Kommune som har muliggjort at vi har fået en mulighed for at afprøve et brugbart alternativt til bil nummer 2. Der er en
klar besparelse i økonomi, forbedring af velvære og det koster så lidt ekstra tid.”
”I projekt Smart mobilitet arbejder vi med transportvaner, og i det arbejde er den personlige historie utrolig vigtig, for det er oplevelserne man
har i trafikken, der er afgørende for om man er villig til at ændre sine
transportvaner. Hvis du har en dårlig oplevelse når du tager bussen, så er
det ligegyldigt, om du kommer fem minutter hurtigere frem ”, siger Liv
Maria Stender.
Superpendlerne er blevet til i et samarbejde mellem projekt Smart mobilitet ved Aarhus Kommune, Midttrafik og en gruppe omstillingsparate borgere fra Beder-Malling

Fakta om Smart mobilitet
• Smart mobilitet er et treårigt udviklingsprojekt i Aarhus
Kommune støttet af Trafik‐ og Byggestyrelsen.
• Smart mobilitet skal i perioden 2014‐2017 prøve tiltag til æn‐
dring af borgernes transportvaner med henblik på at give an‐
befalinger til hvilke tiltag, der skal ses på fremadrettet i Kom‐
munen.
• Smart mobilitet afprøver løsninger inden for tre hovedkatego‐
rier: Alternativt fra A til B, Alternativer til myldretidskøen og
alternativer til vanen. Det handler om hvordan, hvornår og
hvor meget vi transporterer os.
• Smart mobilitet arbejder i alle projektets tiltag med en labora‐
torietankegang og afprøver i lille skala konkrete løsninger af,
for at tilegne sig viden om hvilke greb, der kan motivere bor‐
gere i Aarhus til at gentænke deres transportvalg.
• Se mere om projektet på
www.superpendlerne.smartmobilitet.dk og
www.smartmobilitet.dk
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Kontakt
Liv Maria Stender Boisen, livma@aarhus.dk, tlf. 4185 9660
Thomas Klithav Jensen, deltager i Superpendlerne, tlf. 2941 2409
Eddie Andersen, deltager i Superpendlerne tlf. 2013 6585
Rådmand Kristian Würtz, tlf. 4043 1213
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