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1. september sættes der strøm til løbehjul i Frederikshavn
NT, Frederikshavn Kommune og VOI starter 1. september et pilotprojekt op i Frederikshavn, som
betyder, at 40 el-løbehjul vil være til rådighed for medarbejdere i flere lokale virksomheder.
Dermed kan medarbejderne komme let til og fra deres arbejdsplads og til den kollektive trafiks
knudepunkter. Projektet har til formål at øge mobiliteten i Frederikshavn.
Fra d. 1. september til d. 31. oktober 2021 kommer der til at stå ca. 40 el-løbehjul ved 4 knudepunkter i
Frederikshavn: Frederikshavn Station, Rådhuspladsen, Havnepladsen og Nyholmstrand. El-løbehjulene kan
bruges af medarbejdere ved udvalgte virksomheder i Frederikshavn til at komme det sidste stykke fra
knudepunkt til arbejdsplads eller omvendt. Onsdag d. 1. september fejres dette med en lille event, hvor
Frederikshavn Kommune, NT og VOI står klar med rundstykker fra kl. 7-9 på Frederikshavn Station for at
fortælle frederikshavnerne om, hvordan de benytter løbehjulene
I Frederikshavn Kommune glæder man sig over projektet. ”Vi glæder os til at afprøve, om løbehjul skal være
en del af bybilledet i Frederikshavn, og vi er naturligvis spændte på, hvordan opbakningen fra de rejsende
bliver. Vi håber, at flere vil bruge bus eller tog til og fra arbejde, når de får muligheden for at komme fra
stoppestedet eller stationen på løbehjul til deres arbejdsplads.” udtaler Anette Ravnholt, Kultur og
Borgerservicechef hos Frederikshavn Kommune.
Projektet er også ret nyskabende hos Voi, der kun har lanceret løbehjul en gang tidligere uden for de 4
største byer i Danmark. Hver dag pendler en stor mængde nordjyder til Frederikshavn for at passe deres
job. Den gennemsnitlige pendlingsafstand er 25,5 km, så der er basis for at anvende den kollektive trafik og
nu i kombination med el-løbehjul.
”Hos Voi er vi glade for, at vi nu kan tilbyde Frederikshavn en ny grøn transportform, som vil gøre det lettere
at rejse hurtigt, fleksibelt og klimavenligt gennem byen. Sammen med Frederikshavn Kommune og NT
arbejder vi for, at flere vil lade bilen stå og i stedet benytte en kombination af kollektiv trafik og vores elløbehjul på vejen til arbejdet. I Voi mener vi, at samarbejdet mellem el-løbehjul og den kollektive trafik er
fremtidens svar på moderne transport, der vil gavne både trængslen på vejene, klimaet og give borgerne en
mere fleksibel hverdag. Derfor håber vi også, at vi med tiden kan udvide til flere virksomheder, men også
uddannelsessteder og fritidsaktiviteter, så flere kan få gavn af el-løbehjulene,” siger Julie Blom Hansen, der
er senior operations manager hos Voi.
I pilotprojektet deltager flere lokale virksomheder. De fleste virksomheder har medarbejdere, der allerede
benytter sig af den kollektive trafik, og med løbehjulene bliver den sidste mil til/fra arbejdet endnu lettere.
En af de involverede virksomheder er Orskov Yard A/S, hvor man også ser frem til at kunne tilbyde elløbehjul til medarbejderne. ”Jeg er glad for at stille parkeringszoner til rådighed på Orskov Yard, så vi kan
være med til forhåbentligt at få flere til at tage den kollektive trafik til og fra arbejde” udtaler Direktør
Christina Ørskov.
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NT opfordrer andre virksomheder i Frederikshavn til at melde sig på banen
NT har gennem længere tid arbejdet målrettet på at inkludere flere alternative transportformer, så
kombinationen af den kollektive trafik og disse gør det endnu lettere at vælge den kollektive trafik til.
Pilotprojektet I Frederikshavn Kommune er en af de fokuserede indsatser, som NT har for at øge
mobiliteten hos Nordjyderne, og hos NT er opfordringen klar.
”Vi vil meget gerne samarbejde med flere virksomheder både omkring pilotprojektet i Frederikshavn og i
andre kommuner i Nordjylland. Det er vores erfaring, at vi i samarbejde kan gøre en forskel f.eks. ved at
sikre en øget tilgængelighed til virksomheden som arbejdsplads og dermed øge attraktiviteten for
nuværende og kommende medarbejdere. Vi oplever også, at mange slet ikke er klar over de mange
forskellige mobilitetstilbud, der er til rådighed i Nordjylland. Pilen peger først og fremmest på os selv, så nu
vil vi ud og i dialog med virksomheder i Nordjylland, så nordjyderne i større udstrækning rejser sammen og
dermed gør en positiv forskel for miljøet” udtaler Nicolai Sørensen, underdirektør hos NT.
Aalborg Kommune har siden november 2019 tilbudt borgerne i Nørresundby og Aalborg muligheden for at
benytte sig af el-løbehjul også gennem Voi. I perioden november 2019 til maj 2021 er der blevet kørt ikke
mindre end 350.000 km. fordelt på 230.000 ture på de ca. 250 el-løbehjul, som kommunen stiller til
rådighed. En af bekymringen omkring el-løbehjul har været trafiksikkerheden. Her viser evalueringen fra
Aalborg Kommune, at der kun har været 4 registrerede uheld med el-løbehjul på knap halvandet år. Til
sammenligning var der 51 registrerede cykeluheld. Så der er altså tale om få uheld med el-løbehjul.
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