
Stigende trængsel, mindre tilgængelighed 
på landet og behov for klimaomstilling i 
transporten. Der er brug for at udbrede 
og løfte de gode løsninger inden for grøn 
og intelligent transport. 

De transporttiltag, der virker, skal tages 
videre sammen med flere kommuner, 
regioner og transportudbydere. Projektet 
vil samle aktører, der arbejder med test og 
udrulning af nye transporttilag for at 
skabe samarbejde, synergi og et fælles 
træk for at få initiativerne til at leve i 
større skala i Greater Copenhagen.

Emnerne som vi har hørt fra interessenter 
er:
• first and last-mile løsninger og 

strategier
• samkørsel & delemobilitet
• cykelfremme 
• kombirejser og MaaS
• living labs i landsbyer 
• varetransporter

Formål med mødet:
Deltagerne får talt med hinanden om 
emner der kan samarbejdes om i et fælles 
projekt.
Når I går hjem fra mødet har I en klar idé 
om hvad der kunne være en del af 
projektet og hvad det kræver i den videre 
proces.

Skal du arbejde med fremtidens intelligente transport og mobilitetsløsninger? Har jeres 
kommune eller organisation nye tiltag og udviklingsprojekter på vej, som du tænker flere 
kunne være interesserede i? 

Gate 21, Region Hovedstaden og Innovation Skåne inviterer til en workshop, hvor vi udvikler et 
nyt projekt, som vi kan søge funding til hos Interreg ØKS til februar 2020.

Tilmelding: senest d. 27. november

Målgruppe:
Byplanlæggere, byudviklere, 
trafikplanlæggere og smart city 
konsulenter fra kommuner, regioner, 
virksomheder og 
forskningsinstitutioner. 
Dato: 
2. december kl. 12.30 – 16.00 (inklusiv 
frokost/lunch) 12.30 – 13.00
Sted: 
Auditoriet, Gate 21, Liljens Kvarter 2, 
2620 Albertslund (vejvisning)

INVITATION TIL WORKSHOP:

Fremtidens 
Intelligente 

Mobilitet
- Opskalering

2. dec 2019

https://podio.com/webforms/20571868/1409335?fields%5bevent%5d=1260481698
https://www.gate21.dk/kontakt/


12.30 – 13.00

13.00 –13:10

13.10 -13.40

13.40 -13.50

13.50 -14.10

14.10 – 14.20

14.20 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 15.45

Frokost

Velkommen til udvikling af nyt projekt: Skalering af intelligente 
mobilitetsløsninger v. Bjørn Hallberg Nielsen, Region 
Hovedstaden og Anders Nilsson, Innovation Skåne.

Hvad er målbilledet for fremtidens intelligente mobilitet?
v. Joe Jensen, Region Hovedstaden og Matilda Porsö, Trivector.
Trivector har lavet målbilleder for hvordan fremtidens mobilitet 
kunne se ud i 2050 i Greater Copenhagen, hvor de også opstiller 
mål for fordelingen mellem transportformer for forskellige typer 
geografi.

Analysen er en del af Interreg-projektet ”Et sammenhængende 
transportsystem i Greater Copenhagen”

Introduktion til temaerne i et nyt projekt og jeres interesse –
instruktion v. Anna Thormann

Kaffe og udfyld jeres kort

Praktisk information om Interreg-programmet. Fordelene ved et 
fælles projekt. Processen for at komme i mål med en ansøgning v. 
Bjørn

Workshop om projekt canvas for de valgte temaer

Præsentation af temaernes delprojekter og skaleringsveje

Næste skridt v. Bjørn og Anders
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