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Bilag til ”Commitment Paper” om grøn mobilitet 

 

Følgende er en liste med eksempler og inspiration til forskellige muligheder for at arbejde med grøn 
mobilitet.  

 

Individual transport på cykel mv. 

 Swapfiets – lejecykler. Nem og bekvem måde at have cykel på. Swapfiets har butik I Mejlgade 
Aarhus. 
 

 Donkey Republic – korttidsleje af cykler. Kan eksempelvis være smart for besøgende der ikke har 
egen cykel i byen. 
 

 VOI – el-løbehjul. Lejes via app. Man kan finde el-løbehjulene på forskellige pick-up/drop-off steder 
i Aarhus. 
 

Cykel som personalegode 

 JOOLL | Lease Cykel over Lønnen | Firmacykel til Privat Brug – Service til arbejdspladser, der 
tilbyder mulighed for at medarbejdere kan få en (el)-cykel betalt over lønnen. Der er forskellige 
typer af cykler. Både ladcykler og almindelige cykler, med og uden elmotor og batteri. 
 

Dele biler 

 Green mobility – tilbyder et stort netværk af el-biler fordelt i byrummet. Adgang til bilerne foregår 
gennem en app og betaling er per minut. Delebilerne er således en fleksibel løsning der kan 
anvendes i kombination med offentlig transport, cykler etc. 
 

Samkørsel  

 Ta’ med app (FDM) – App baseret løsning til samkørsel drevet af FDM. Flere arbejdspladser i Aarhus 
anvender allerede løsningen. 
 

 GoMore – App der gør det muligt at tilbyde og efterspørge samkørsel. 
 

Andre relevante projekter med fokus på grøn mobilitet 

 “Moving people” projekt fra Gate21 
 ”Smart mobility” projekt i Aarhus kommune. Projektkataloget og evaluering af projektet kan findes 

her.  
  



 

Bilag opdateres løbende. Forslag og input til bilag kan sendes til dakk@aarhus.dk 

Klokhøjen samkørselsplads 

Aarhus Kommune ønsker blandt andet at understøtte at virksomhederne arbejder med en bedre udnyttelse 
af de intermodale løsninger som allerede eksisterer, så transporten kan blive nemmere, grønnere og 
trængslen på vejene kan blive mindre. Aarhus Kommunes Park & Ride anlæg ”Klokhøjen” i Lisbjerg kan 
understøtte dette formål, og er en nem og tilgængelig måde for virksomhederne, til at imødegå målet om 
grønnere og sundere medarbejdertransport.  

Klokhøjen blev indviet I 2018 og har 100 parkeringspladser med ladestandere til rådighed, så elbiler også 
nemt kan holde parkeret og oplade, mens du er på arbejde. Parkeringspladsen er nem at tilgå fra Djursland 
motorvejen og er forbundet med både et letbanestop og en cykelsti, der snor sig forbi en del arbejdspladsen 
i Skejby Erhvervspark og hele vejen ned til midtbyen. 

Parkering på Klokhøjen er gratis samt der findes et aflåst cykelskur, hvor din cykel kan stå trygt parkeret, 
mens du er på arbejde eller hvis cyklen bliver stående natten over. Nøgle og kode til dette skur, er nem at få 
fat i ved henvendelse til Aarhus Kommune, der bestyrer Klokhøjen. 

Klokhøjen er samtidig ideél til carpooling, hvor folk kan samles op og sættes af. To eller flere mennesker kan 
nemt køre sammen til Klokhøjen, parkere bilen og fortsætte herfra med cykel eller letbane til deres 
respektive arbejdspladser. På vej hjem fra arbejde, kan man igen mødes på Klokhøjen og kører hjem 
sammen, og det på kortere tid, da man undgår trængsel og myldretid ud af Aarhus. 

 

 

 

 

   

 


