
  
Smart Mobility in LOOP CITY 



Et strategisk tværkommunalt 
mobilitetssamarbejde  
 
• Fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft 
• Sikre god erhvervsservice gennem 

information, dialog og samarbejde om 
mobilitetsløsninger 

• Udvikle og teste nye løsninger (Living Lab) 
 

Smart  
Mobility  
in LOOP CITY 



LOOP CITY- 
Mobility Living Lab? 

• Mobility er en af de vigtigste drivere i at 
skabe en velfungerende intelligent by  

 

• En anlægsfase og en ny letbane = en unik 
mulighed for at bruge mobilitet som 
løftestang til innovative og intelligente 
løsninger for mobilitet i verdensklasse 

 

• Taler ind i vækstdagsorden 



 
Målsætninger 
 
• Innovation og demonstration af smarte 

mobilitetsløsninger 
• Moving 30 i Greater CPH 
• Erhvervsrettet mobilitetsplanlægning 
• Mobilitetsplan for kommuner og 

pendlingsstrøg 
• Reduktion af rejsetid i udvalgte 

pendlingsstrøg 
• Overflytning af 10% af turene fra bil til 

kollektiv transport og cykling. Svarende 
til ca. 2 mio. bilture om året. 

• Reduktion på 6-10% af CO2udledningen 
fra pendlingstransporten på de 
involverede virksomheder. 

 

LOOP CITY 
Bæredygtig og dynamisk by- & 

erhvervsudvikling omkring den nye letbane 

Strategiske mål 

 

• Forbedre grundlaget for 
erhvervsudvikling i hele korridoren 

• Flere passagerer i den kollektive 
trafik  

• Internationalt demonstrationsprojekt 
for god, samskabende, strategisk 
byledelse  

• Tiltrække investeringer  

Smart 
Mobility in 
LOOP CITY  

Moving People  
Grøn og effektiv pendling i Greater Copenhagen 



SMILC 2015/16 
 

• Albertslund – 6 virksomheder 

• Gladsaxe – 8 virksomheder 

• Glostrup – 6 virksomheder 

• Hvidovre – 6 virksomheder 

• Lyngby-Taarbæk – 9 virksomheder 

• Vallensbæk – 6 virksomheder 

•  Regionen     - Herlev Hospital 

 

SMILC 2016/17 + 
• Brøndby – 1 virksomhed 

• Ishøj 
 



Smart  
Mobility  
in LOOP CITY 
Hvad er jeres udbytte? 

• Transportvaneundersøgelser og faglig 
sparring 

• Dialog og samarbejde med kommune og 
region om mobilitetsfremmende initiativer  

• Samarbejde om at udvikle og teste 
fleksible løsninger 

• Løbende information og dialog op til/i en 
anlægsfase  

• Fælles initiativer sammen med f.eks. 
udbydere, producenter , organisationer, 
eksperter m.fl.  

    Det fælles kan noget! 

 

 



Organisering af Smart 
Mobility in LOOP CITY 

Erhvervsstrategisk 
styregruppe 

Vallensbæk 
Glostrup 
Gladsaxe   
Region Hovedstaden 

Fokus på 
 
• At høste gevinster af samarbejdet - fremdrift 

og samspil mellem de lokale netværk. 
• Kobling til øvrige projekter 
• Effekter 
• Kommunikation 

 




