
PROJEKTSKITSE – CALL FOR PARTNERS 
 

Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen 
 
 
Gate 21 har i perioden november 2016 – maj 2017 gennemført et for-projekt for at undersøge, om der er 
behov, potentiale og interesse for at gå sammen i et fælles Interreg ØKS projekt om fremtidens smarte og 
intelligente mobilitetsløsninger.  
 

Nu indkalder vi forslag til forsøg i projektet. 
 
Intelligente mobilitetsløsninger forstås bredt som nye databaserede og digitale muligheder, flere 
decentrale netværk og automatisering, der kan bidrage til at løse de udfordringer, vi står overfor i 
transporten. De nye muligheder er eksempelvis adgang til flere data, udvikling af dataplatforme og i den 
sammenhæng mange nye spillere i form af nye brancher, mobilitetsservices og forretningsmodeller. Dertil 
kommer et behov for fælles standarder, deling af data og sikkerhed. 

Udfordringer 
Der er stigende trafikale udfordringer i Greater Copenhagen og Skåne. Trængsel, selvkørende biler, 
mobilitetsfattigdom i yderområder, udfordring af kollektive services og økonomiske udfordringer i forhold 
til serviceopgaver. Der er efterhånden en erkendelse af, at det ikke er muligt at bygge sig ud af 
problemerne.  
 
En anden udfordring handler om at udnytte de nye teknologiske intelligente muligheder, som vil komme på 
markedet. Der er behov for, at plan- og vejmyndigheder bliver gearet til at arbejde med de nye fagområder 
(digitalisering), håndtere nye aktører og services, danne partnerskaber og transformere planlægningen af 
byerne. Dertil kommer, at digitale løsninger, platformservices og trafikløsninger går på tværs af kommuner, 
at der i endnu højere grad er brug for at dele erfaringer og viden og udvikle governance-strukturer. 

Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen 
Der er behov for en fælles satsning på Intelligent Mobilitet. Skal Greater Copenhagen og Skåne fremme 
intelligent mobilitet i regionen, så er der behov for at løfte et samarbejde mellem Danmark og Sverige. Det 
kan ske gennem et Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak projekt, som vil bane vejen for fremtidens 
intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen.  
 
Projektet ’Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen’ vil gennem en helhedsorienteret tilgang 
søge at integrere lokale decentrale forsøg i ét stort fyrtårnsprojekt i regionerne, herunder: 
 

• Mobility as a Service, Mobility knudepunkter,  
• ITS signalanlæg og trafikinformation,  
• førerløse køretøjer og  
• intelligent cykelfremme.  

 
Fælles for de lokale forsøg er, at der er et behov for en fælles planlægning, deling af erfaringer og at få 
sammentænkt transportformer på tværs i metropolen og i en større skala end i dag. 
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Gate 21s erfaring 
Gate 21 har mange års erfaring med at samle kommuner om svære faglige udfordringer. En måde er at gå i 
gang med konkrete initiativer og implementere i mindre skala for derefter at brede erfaringen ud og få 
input til det strategiske politiske samarbejde. Som et supplement til analyser og fremskrivninger kan 
konkrete erfaringer være med til at identificere udfordringer og behov for samarbejdet. Et 
kommunesamarbejde kan sikre fælles kompetenceløft, fælles optimering af løsninger, at man undgår 
suboptimering og fremme effektive fælles udbud. 
 
Videndeling mellem svenske og danske kommuner i Greater Copenhagen vil kunne bidrage til, at smarte 
mobilitetsløsninger kan ”tale sammen” på tværs af landegrænser. 

Projektets formål: 
• Udvikle og afprøve nye teknologiske muligheder til at fremme en grøn og effektiv transport. 
• Få konkret viden og erfaring, der kan deles i Greater Copenhagen og Skåne med det formål at 

skalere og samarbejde på tværs om nye løsninger.  
• Fremme af kommunernes og regionernes teknologiske investeringer kan ”tale” sammen på tværs 

af Danmark og Sverige og på tværs af myndighedsgrænser. 

Forslag til Workpackages 
 

WP 1: Forsøg og implementering af intelligent mobilitet 
Lokale forsøgsaktiviteter inden for følgende emner: 
• Mobility as a Service 
• Mobilitetsknudepunkter / Stationer 2.0 
• ITS – signalanlæg og trafikinformation 
• Førerløse køretøjer som bus/delebil 
• ITS for cykler 

 
Deltagere – kommuner der bidrager med et eller flere forsøgsprojekter. Der ønskes cirka 3 kommuner i Region 
Sjælland, 3 kommuner i Region Hovedstaden, 3 kommuner i Region Skåne. 
 
WP 2: Fælles understøttelse og vidensopsamling fra forsøg i Greater Copenhagen & Skåne 
Aktiviteter: Vurdering af generiske emner som eksempelvis  
• Evaluere effekten af løsningen 
• Vurdere forretningsmodeller 
• Evaluere brugernes adfærd og behov 
• Vidensindsamling omkring dataplatforme, ejerskab, arkitektur, vedligehold, mv. 
• Kobling til andre regionale initiativer (Digital kompetencecenter, Datahub mv.) 
• Input til roadmap for skalering 
 
Deltagere: 2 fælles projektansatte en i Danmark, og en i Sverige, der støtter de lokale forsøg og indsamler 
erfaringer på tværs  
 
WP 3: Governance, strategisk samarbejde og videndeling i en tværgående arbejdsgruppe 
Aktiviteter: Roundtables om erfaringer og udfordringer, seminarer, roadmap for skalering og tværregionalt 
samarbejde. 
 
Dette kunne forankres i styregruppen for Trafikcharteret. Der er dialog med de tre regionerne om deres 
deltagelse. 

 



PROJEKTSKITSE – CALL FOR PARTNERS 
 

 
 

Illustration af Workpackages 
 

 
 

Orienteringsmøder 
Der afholdes en række åbne orienteringsmøder i Gate 21, hvor interessenter inviteres til at 
komme forbi, hvis de ønsker mere information omkring den forestående projektansøgning til 
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak. Orienteringsmøderne foregår følgende dage: 
 
Mandag d. 26. juni 2017 kl. 13.00 – 14.30  
Torsdag d. 28. juni 2017 kl. 13.00 – 14.30 
Tilmeld dig ét af møderne via…? 
 
Budget 
15-20 millioner kroner afhængig af partnernes forsøg. Der søges 50% tilskud. 
 
Forventet projektvarighed 
Marts 2018 – marts 2021. 
 
Mere information 
Anna Thormann Boesen, anna.thormann@gate21.dk eller telefon 3145 1134. 
  
 
 

mailto:anna.thormann@gate21.dk
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