
Session 1 Velkomst, keynote speaks og GC mobilitetsprojekter  

09:00 - 09:10  Velkomst og introduktion  

09:10 - 09:20  GC som førerende metropolregion indenfor grøn og sammenhængende mobilitet  

v. Tue David Bak, Direktør for Greater Copenhagen  

09:20 - 09:35 Nordisk samarbejde om innovation som en styrkeposition  

v. Niina Aagaard, Chief Operating Officer, Nordic Innovation  

09:35 - 09:50 Erhvervslivets rolle i fremtidens grønne mobiltiet  

v. Angela Hultberg, Head of sustainability, IKEA  

10:00 - 11:00 Paneldebat: Hvordan bliver GC verdenskendt for grøn og sammenhængende mobilitet? 

v. Tue David Bak, Niina Aagaard og Angela Hultberg.  

11:10 - 12:00 Slutsatser og erfaringer fra Greater Copenhagen mobilitetsprojekter  

ESTGC, FIMO & Mobilitet på tværs.  

Session 2 Greater Copenhagen Cykelhandlingsplan (fagseminar)  

13:00  15:00  Sekretariatet for Supercykelstier & Region Skåne  

Session 3 Velkomst, opsamling og keynote oplæg  

09:00 - 09:15  Velkomst og opsamling på dag 1 

09:15 - 10:00 Keynote oplæg om sammenhængende og grøn mobilitet (TBA)  

Session 4 Multimodalitet ved stationer, knudepunkter og parkér & rejs (fagseminar)  

10:00 - 12:00  Gate21 & Region Hovedstaden   

Session 5 Mobility as a service i Greater Copenhagen (fagseminar)  

13:00 - 15:00  NOMAD, Innovation Skåne og Region Hovedstaden 

Session 6  Politisk paneldebat om fremtidens grønne mobilitet i Greater Copenhagen  

15:00 - 15:30 Runde 1 Greater Copenhagen og fremtidens grønne mobilitet  

Oplæg fra Benny Engelbrecht (S), Dansk Transportminister 

15: 35 - 16:25 Runde 2 Opfølgning på oplæg fra transportministeren og resultater fra konferencen  

Sophie Hæstorp Andersen (S), Regionsrådsformand, Region Hovedstaden  

Mikaela Waltersson (M), Regionstyrelsens ordförande, Region Halland  

Peter Danielsson (M), Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg Stad 

Philip Sandberg (L), Kommunstyrelsens ordförande, Lund Kommun (TBC)  

Carsten Rasmussen (S), Borgmester, Lejre Kommune (TBC)  

Foreløbigt program (Opdateres løbende) 

Dag 1 - Tirsdag d. 19 januar kl. 09:00 - 15:00  

Dag 2 - Onsdag d. 20 januar kl. 09:00 - 16:30  



Greater Copenhagen er Nordens største metropolregion med 4,3 mio. indbyggere i Sydsverige og 

Østdanmark og er blandt verdens førende regioner indenfor grøn omstilling. I metropolregionen ønsker 

vi at være et globalt center for bæredygtig vækst og grøn innovation – også på transportområdet.  

Vi har gode forudsætninger for at sikre en grænseoverskridende sammenhængende grøn transport, hvor 

vi styrker vores fælles arbejdsmarked ved at kunne bevæge os rundt – smidigt og grønt, uanset hvilken 

side af landegrænsen, man bor og arbejder på.  

Med stigende pendlertal vil der være behov for at øge transportmulighederne, men udbygninger er dyre 

– også på klimaregnskabet. Derfor gælder det om at kunne bruge den eksisterende kapacitet bedst mu-

ligt og udnytte de tomme sæder – uanset om det er i en bil, bus eller i et tog og gerne sammen med en 

rask cykeltur. 

Det kræver, at vi får et sammenhængende og bæredygtigt transportsystem i hele geografien, så også 

yderområder har god tilgængelighed og grønne transportservices. Hvor vi tænker hovednet ikke kun som 

vejnet, jernbane og broer, men også på stationer, som multifunktionelle og mødested for kombinationer 

af samkørsel, deletjenester og supercykelstier – og hvor betaling sker gennem fleksible billettyper og i 

kombination med flere daglige services. 

Denne konference samler de vigtigste aktører blandt regionerne, kommunerne, trafikselskaberne, det 

private marked med fokus på løfte budskaber og behov til det statslige niveau for at drøfte, hvordan vi i 

en kort tidshorisont kan bane vejen for grøn omstilling, innovation og bedre udnyttelse af det fælles tra-

fiksystem i Greater Copenhagen. 

Bag konferencen står Greater Copenhagen trafikcharter-gruppe, Region Hovedstaden, Gate 21 og Inno-

vation Skåne og InterReg ØKS projekterne ”Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenha-

gen”, ”Fremtidens Intelligente Mobilitet” og ”Mobilitet på Tværs” samt Nordic Innovation projektet 

”NOMAD”. 
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