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Her finder I afskrivning af plancherne. 

Varetransporter  

Interesserede organisationer Energikontoret Sydost, Eslöv, Telia, NSR, Atkins, Lund 
Universitet 

Ønsker til andre org.  

Formål Mindre antal transporter 
Mindskade utsläpp 
Ökad kundskab 

Succeskriterier Få till en digital logistik plattform 

Udfordringer Mötet privat-offentligt 
Nya transportaktörer på tuff maknad 

Konkrete ideer og aktiviteter Kundskapsinsamling och seminarium 
Samordnade varutransporter kommunalt 

Målgruppe  

Skalering  

NSR Varutransporter – samdistribtion kopplat til affaldsindsamling 

Helsingborg Digital logistik – internet of logistics 
Ret krav ved opphandling 
Lastcykler i kommunal virksamhet 

  

Telia Digital infrastruktur til transport og logistikløsning 

Atkins Danmark Varetransport i kollektiv transport 
Har igangværende erhvervsforskningsprojekt 

 

Kombinationsrejser og MAAS  

Interesserede organisationer Movia, Region H., Skånetrafikken, Telia DK, Innovations Skåne, 
Mobile Hights, RUC, (SIMS, NMIP, MaaS i Skåne) 
 

Ønsker til andre  

Formål Vidensdeling 
Juridiske udfordringer 
Brugeroplevelsen 

Succeskriterier Bedre integreret system for kommunikation mellem forskellige 
transportformer for at understøtte deleøkonomi 

Udfordringer  

Konkrete ideer og aktiviteter Kortlægning og strategiudvikling af MaaS i Greater 
Copenhagen 
Test platform for PPP 
Crowd insight/analyse  
Digital infrastruktur (Telia) 



 

Målgruppe  

Skalering  

RH MaaS Nordic og roaming  

Movia Den samlede rejse 

  
 

Landsbyen  

Interesserede organisationer Region Skåne, Lolland, Energikontor sydöst, NSR, Eslöv, 
Sjöbo/Tomelilla, Lund, Lejre, (Holbæk) 

Ønsker til andre Adfærdsforskning / Alexandara instituttet 

Formål Færre biler vha. bæredygtige alternativer 
Reducere CO2 
Flere alternativer og bedre tilgængelighed 

Succeskriterier Øge bosætningskvalitet 
Attraktive landsbyer 
Bedre service – bedre mobilitet 
Bæredygtige landsbyer 

Udfordringer Bæredygtighed – manglende viden og … 
Mangler alternativer til bil 
Fraflytning – man kan ikke bo uden bil 
Økonomi – dyrt at servicere med kollektiv 
Dårlig mobilitet betyder lavere uddannede borgere 
Udfordring: Ældre mennesker og digitale løsninger 
 

Konkrete ideer og aktiviteter Transportdata og analyse af mobilitet 
APP DTU / Skærm 
Tracking/data bruges til mobilisering og motivation 
Samkørsel – samåkning – bedre udnyttelse af eksisterende 
mob. ressourcer 
Cyklisme 
Mobilisere borgere - kampagne 

Målgruppe Landsbyborgere: 
Bilister 
Unge i fritiden 
Shopping 
Familier i bil 

Skalering Strategier 

Lejre Living Lab i landsbyer omkring mobilitet 

Länsstyrelsen Skåne Samordnede transporter og landsbygdsutveckling. 
Identificeret som strategisk interessant for oss 

Eslövs Kommune Interesseret i at vide mere 

Movia Fremme kollektiv transport og mobilitet i de små 
landsbysamfund 



Sjøbo/Tomelilla Living lab i landsbyer 

NSR Samordning af transporter til Landsbygden 

Lolland Landsby netværk omkring landsby løsninger: Lolland, Lejre, 
Sjøbo etc. 

Lund Behov for nye kollektive trafikløsninger 
Utvekla P+R i mindre tätorter med ekstra indhold 

 

First / Last mile  

Interesserede organisationer Fredensborg Kommune, Lejre Kommune (stationerne), Skåne 
Nordost, Mobile Hights, Malmø Universitet/K2 
4-leaf, Sjøbo/Tomelilla 

Ønsker til andre Skåne trafikken, Movia, Lunds Universitet, DSB 

Formål Test first og last mile løsninger I mindre stationsbyer, busstop 
Test og lære om behovet 
 
 

Succeskriterier Konkrete implementerbare løsninger de dækker behovet for 
fist og last mile i mindre byer 

Udfordringer  

Konkrete ideer og aktiviteter Fleksible p-pladser ved stationer 
Medbringe cykler og løbehjul mv i bus og tog. 
Dela p-pladser mellem private 

Målgruppe  

Skalering  

4-leaf consulting Fokus på infrastruktur til elbiler v. first mile 

Fredensborg KOmmune Multimodale og multifunktionelle stationer i mindre byer 

K2 Testa att implemetnere modern demand responsive transport 
på lnadsbyggd. Effekter + hvad er bra og hvad fungerer ikke? 

Sjøbo/Tomelilla DRT 
 

Samkørsel / delemobilitet  

Interesserede organisationer Roskilde, Lejre, Holbæk, Fredensborg, Helsinborg, Skåne 
nordöst, Sjøbo/Tomelilla, RUC, Gate 21/Moving People, Lunds 
Universitet. 

Ønsker til andre Transportudbydere, virksomheder, boligselskaber 

Formål Afdække muligheder og barrierer for samkøsel i forskellige 
geografier & målgrupper 
Samkørsel til kollektiv trafik 
Kan delemobiltiet mindske behov for P-pladser og anlæg og 
skabe værdifulde byrum? 
Brug af delemobilitet i nye by- og boligområder. 

Succeskriterier Afmystificere samkørsel 
Et antal % skal prøve samkørsel 



Påvirke udbydere til at arbejde sammen. 
 

Udfordringer Forskellige platforme vs. sammenhæng og volumen på tværs 

Konkrete ideer og aktiviteter Definition af delemobilitet 
Testpakke til boligområder – bilfri boliger 
 
Kampagner der fremmer samkørsel på tværs af kommuner og 
virksomheder – opsamling af viden om hvad der virker 
 
 

Målgruppe Borgere: pendling og lokale ærinder i fritiden 
Virksomheder med stor pendling 

Skalering Større volumen og sammenhæng mellem enkeltstående tiltag 
 

Holbæk Kommune Samkørselsapp = øget mobilitet i landsbyer 

Movia Nemt af følges ad til den kollektive transport 

Lejre Kommune Samkørsel på landet og i landsbyen 

Gate 21 Hvordan får vi samkørsel til at ske i praksis. Kan vi bruge ”test 
rejsende”-kampagne? Kan vi lave en stor fælles testrejse 
kampagne? 
Udbredelse af samkørsel på tværs af kommuner og 
virksomheder i Movign People. 

Lunds Universitet Erfaringer fra Share north med mobility hubs 

Roskilde Kommune Samkørsel – virksomheder / landsbyer 
Flere udbydere giver platforme der ikke spiller sammen. 
 

  
 

Cykelfremme  

Interesserede organisationer Sjøbo/Tomelilla, Region Skåne, Technolution, Gate 21, 
Roskilde 

Ønsker til andre Region H. og Region Sjælland? 

Formål Sundhed 
Aktiv transport 
Klima 
Afdække unges cykelvaner 
Kan data understøtte nye løsninger? 
Flere på cykel  
Fra bil til cykel 
Bedre tilgængelighed 

Succeskriterier Få flere til at bruge cyklen, øget sundhed (måles) og sparet 
CO2. 

Udfordringer  

Konkrete ideer og aktiviteter Tour de France i 2021 



Test kampagner – nye cykeltyper, ruter med mindre 
luftforurening, interessante oplevelser=motiverende ruter 
Undersøgelse af transportadfærd i dag – særligt for unge og 
uddannelsessteder 
API – informationer om luftkvalitet til apps. 
 

Målgruppe Børn 
Unge 
Pendlere (virksomheder) 
Korte ture under 5 km 
 

Skalering Videndeling 

Lejre Kommune Elcykler til pendling 
Cykelstation på landet 

Gate 21 Cykelpartnerskabet – samarbejde mellem 
virksomheder og kommuner om cykelfremme i 2020 
Cykelfremme under anlægsarbejder 

Region Skåne Flere cyklister gennem markedsføring af nye cykelväger 
Skånetrampar 2.0 
Testcyklister projekt 
Hur kan vi flere til at rejse aktivt? Så vi forebygger sjukdomar 
og diabetes 
At finde den mest aktive rejse til destinationen i en MaaS. 

Københavns Kommune Cykelfremme 
Bryde 4 kms barrieren 
Hvordan viser man potentialet 
Elcyklens rolle i fremtidens mobilitet / ejerskab / varetransport 

Roskilde Kommune Cykelfremme 0-5 km, 5-10 km på elcykler? 
Ungdomsuddannelser hvordan transportere de sig? 
Børn og unge. 

Technolution Cykelfremme, software platform, udvikling og samkøring af 
data. 

  
 

Tværgående indhold fra  

Danmarks Tekniske Universitet Transportundersøgelser til kortlægning af rejsemønstre 
Via survey 
Via app/tracking 

RUC/SBI Følgeforskning 
Skalering/Opsamling af viden på tværs af projekter 
-hvad giver mening at samle op på på tværs, som indeholder 
ikke målbare adfærdsændringer,fx erfaring. 
Hvad giver mest mening at bruge nuancerende ift. videre 
forståelse af fremtidig adfærd 



Hverdagsliv – livsfase skift – hverdagslivs forskning. 

Lunds Universitet Vetenskaplig utvärdering av hållbara mobilitetslösninger i 
Greater Copenhagen, 
Mobilitetslösningers effekter på mindskat behov av 
hårdgjordinfrastruktur med kopplingar till ekosystemtjänester 

Telia Digital Infrastruktur 
Crowd insight, trafikdata. 

4-leaf consulting Fokus på infrastrukturbehov for elbiler 
W2G 
 

Mobile Hights Wehicle 2 grid communication 
 


