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Sammen om sundhed:

Nye transportvaner giver sundere
håndværkere
Hustømrerne og Aarhus Kommune undersøger i disse uger, om
cyklen kan være et smart alternativ til bilen, når virksomhedens
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medarbejdere skal ud på mindre opgaver. Sundere medarbejdere
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og mindre trængsel på vejene er bare nogle af fordelene ved at
sætte sig i sadlen.
Aarhus Kommune arbejder i disse år på at tilbyde løsninger, der kan
hjælpe aarhusianerne til at træffe smarte transportvalg. Aarhus vokser,
og det betyder, at der kommer mere pres på vores infrastruktur.
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Derfor har kommunens projekt Smart mobilitet i øjeblikket parkeret sit
mobile cykelbibliotek hos virksomheden Hustømrerne på Katrinebjerg.
Her har medarbejderne nu mulighed for at afprøve eksempelvis el- og
ladcykler, når de skal rundt på mindre tømreopgaver eller til møder i
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byen.
”Vi vil gerne passe godt på vores medarbejdere. Derfor har vi valgt at
sætte fokus på at ændre indgroede vaner i vores daglige arbejde og tage
nogen sundere valg. Samtidig vil vi gerne afprøve, om vores medarbejdere kommer hurtigere rundt mellem opgaverne, når de ikke skal spilde
tid i bilkøer eller på at lede efter parkeringspladser, ” siger direktør for
Hustømrerne Klaus Andersen.
Cykelbiblioteket har stået hos Hustømrerene de seneste tre uger. Tømrersvend Michael Harboe er en af de medarbejdere, der har prøvet at
skifte varebilen ud med en eldreven ladcykel, da han skulle på en opgave på Aarhus teater.
”Det var fint at låne cyklen, da jeg skulle ned på teatret. Midt på dagen
er det fuldstændig umuligt at parkere dernede. Cyklen var rigtig nem, og
når man så hurtigt kommer op på 25km/timen, så er det jo intet problem. El fungerer rigtig godt. Til de små opgaver i hverdagen er en elcykel klart en smart mulighed,” siger Michael Harboe.
At afprøve nye løsninger er ét af de vigtigste greb i projektet Smart mobilitet. For dét at stille et realistisk alternativ til bilen til rådighed i en
kortere periode er noget, der for alvor kan være med til at flytte vaner.
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”Det er svært at ændre vaner. Med Cykelbiblioteket vil vi gerne hjælpe
medarbejderne hos Hustømrerne på vej, ved at de kan afprøve et alternativ til varebilen. Der er både individuelle og samfundsmæssige fordele
ved, at man tager cyklen, når det giver mening i hverdagen. Kommunens
nye cykelregnskab viser eksempelvis, at cykling har sparet aarhusianerne
for 230.000 sygedage alene i 2015,” siger Camilla Fabricius, rådmand for
Teknik og Miljø.
Smart mobilitet har fået kontakt til Hustømrerne gennem partnerskabsprojektet Sammen står vi stærkt, der igen er en del af Spir, der er Folkesundhed Aarhus’ tilbud til private og offentlige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune om sparring til at sætte sundhed
på dagsordenen.
” Samarbejdet med Hustømrerne og Teknik og Miljø passer rigtig godt
med vores sundhedspolitik ‘Sammen om sundhed’. Det er ikke vores opgave at pådutte byens borgere og virksomheder sunde vaner, men hvis vi
er kreative sammen, kan en flok seje tømrere også gå fra passiv transport i en firmabil til aktiv transport på en cykel. Dermed skaber vi også
rammerne for motion og sundhed i hverdagen, som det ellers kan være
svært at finde tiden og motivationen til” siger Jette Skive, Rådmand for
Sundhed og Omsorg.
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 ændring af borgernes transportvaner med henblik på at give anbefalinger til hvilke tiltag, der skal ses på fremadrettet i Kommunen.
 Smart mobilitet afprøver løsninger inden for tre hovedkategorier:
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 laboratorietankegang 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.
 Cykelbiblioteket er mobilt og flyttes rundt i Aarhus Kommune.
Det indeholder forskellige typer af cykler, eksempelvis el- og ladcykler. Cykelbiblioteket giver borgere i Aarhus Kommune mulighed for at låne en cykel op til fire dage, for at teste et alternativ
til bilen af på hverdagsturene. Filosofien er, at man gennem afprøvning kan danne sig et realistisk billede af om cyklen kan
være et bæredygtigt alternativ til bilen.
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