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Endnu bedre mobilitet i Frederikshavn
Stor interesse fra virksomheder og borgere

Den 1. september lancerede NT, Frederikshavn Kommune og VOI 40 el-løbehjul i Frederikshavn.
Interessen for el-løbehjulene har været større end forventet. I dag anvender Frederikshavnerne allerede
løbehjulene mere end 200 gange om ugen, og frederikshavnerne efterspørger, at løbehjulene kan
anvendes endnu flere steder i byen. Derfor åbnes nu op for flere steder, hvor løbehjulene kan benyttes
Stor interesse fra virksomheder
Både virksomheder og borgere har taget godt imod tilbuddet. Flere virksomheder i Frederikshavn vil
gerne være en del af pilotprojektet, så at deres medarbejdere får bedre muligheder for at komme rundt.
På den baggrund vil NT tage kontakt til endnu flere virksomheder i Frederikshavn.
”Vi har i øjeblikket aftaler med flere virksomheder i Frederikshavn, som har set potentialet i løbehjulene, og som
gerne vil stille denne service til rådighed for deres medarbejdere. Flere virksomheder har kontaktet os, og
fleksibiliteten hos VOI betyder, at vi løbende kan koble flere områder på. Interessen fra virksomhederne betyder
også at NT vil udvide tilbuddet til virksomhederne i Frederikshavn med en samkørselstjeneste og rabat på kollektiv
trafik ”, udtaler underdirektør i NT, Nicolai Bernt Sørensen

Stor interesse fra borgerne i Frederikshavn udvider ordningen
Da pilotprojektet startede op i den første efterårsmåned var det usikkert, hvor mange der faktisk ville
bruge el-løbehjulene. Men de første erfaringer viser, at denne bekymring har være ubegrundet.
”Vi er faktisk blevet overrasket over, hvor mange der har brugt løbehjulene indtil nu. Vi ligger lige nu på over 200
udlejninger pr. uge, og borgere i Frederikshavn efterspørger, at NT og Frederikshavns kommune kobler flere
knudepunkter på, hvor der er omstigning til kollektiv trafik. På Facebook kan vi også se, at borgere efterspørger
endnu mere fleksibilitet, så man kan bruge løbehjulene flere steder i byen. Derfor udvider vi pilotprojektet, så
endnu flere virksomheder og borgere får gavn af projektet”, udtaler Anette Ravnholt, Kultur og

Borgerservicechef hos Frederikshavn Kommune.

Løbehjulene er for alle
Selv om løbehjulene er placeret på knudepunkter, kan de bruges af alle. Mange bruger løbehjulene
mellem bus/tog og arbejdsplads, men flere bruger løbehjulene til transport rundt i byen. I samarbejde
med VOI og NT styrer Frederikshavn kommune, hvor løbehjul kan parkeres og hvor man kan køre.
Mobilitet – meget mere end løbehjul
Fokus på el-løbehjul i Frederikshavn er en del af en større mobilitetssatsning i Frederikshavns Kommune.
Udover løbehjul vil NT tilbyde virksomheder fordelagtige introduktionsrabatter til kollektiv trafik og også
samkørselstjenesten NaboGo tilbydes virksomhedens medarbejdere. Satsningen skal give bedre
mobilitet, styrke virksomhedernes rekruttering af særligt unge og samtidig understøtte en grøn og
bæredygtig dagsorden.
Kontakt og yderligere information

Nicolai Bernt Sørensen, Underdirektør NT, mob. 20 24 85 16, mail: nbs@ntmail.dk
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