Intelligent Mobility
Fælles fyrtårnsprojekt om
skalering af ITS teknologier i Greater Copenhagen
Forprojektet er støttet af
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Nyt fyrtårnsprojekt – Intelligent Mobility – Join us!
• Vi inviterer kommuner,
regioner, forskningsinsitutioner
og private virksomheder i
Greater Copenhagen
til et ambitiøst fyrtårnsprojekt
• Formålet er at kommunernes
og regionernes egne
investeringer inden for
intelligente transportsystemer
samles til en fælles satsning,
som vil resultere i større
synergi og et større fællestræk
for at fremme grøn transport i
Greater Copenhagen.

Eksempler
Trafikstyring baseret på realtidsdata
Ruteplanlægger for kombi-rejser i realtid
Design af grønne bølger der reducerer CO2
Busser får fortrin
Parkeringsservices reducerer søgetrafik
Nudging og information til trafikanter
Integration af transportsystemer
Mobility as a service
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Hvad vil vi?
Problemidentifikation:
ITS og smart city løsninger i Danmark og i Sverige dækker ofte kun en beskeden del
af transportsystemet (signaler, parkering) og leverer kun en begrænset del af den
service, som de rejsende kunne drage nytte af. De eksisterende ITS tiltag er udviklet i
”siloer” i de enkelte byer og kommunikerer kun sjældent med systemer på tværs af
regions- og kommunegrænser og endnu sjældnere over landegrænser.
Hvordan høster vi gevinsterne ved smart city og ITS til at fremme grøn mobilitet?
Løsningsstrategi:
Gennem et Interreg projekt vil vi have fokus på hvordan vi kan komme fra pilot til
skalering af smarte teknologier til at fremme grøn mobilitet:
1. teste og evaluere effekter af teknologier
2. øge kompetencer, dele viden og erfaringer, 3. Skabe en samarbejdsplatform for
ITS i Greater Copenhagen

Processen fremad
30. Marts:

Projektudviklingsworkshop
Kontakt mig hvis I har interesse

April – Juni:

Udvikle og formulere projektets
forsøg og arbejdspakker

Juli – Aug:

Partnernes budget og beslutning
om deltagelse

Sept 2017:

Forventet ansøgningsfrist

Januar 2018:

PROJEKTSTART ☺

Kontakt
• Anna Thormann.
Programleder, Transport
Mobil: 31 45 11 34
anna.thormann@gate21.dk
• Martina Andersson, Malmø Stad
martina.andersson2@malmo.se
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