
INFORMATIONSMØDE OM LETBANEN  
8. MAJ 2018

Letbanen er vedtaget. Erhvervs- og mobilitetsnetværket Smart Mobility og LOOP CITY inviterer derfor 
virksomheder, som bliver berørt af anlægsfasen til informationsmøde. Du får information om vedtagelsen, 
og hvad der kommer til at ske i de kommende faser. Derudover får du ideer til, hvad din virksomhed kan gøre 
for at gøre det lettere at komme til og fra virksomheden i anlægsfasen.

Alle virksomheder velkomne.

MØDET HOLDES 
Den 8. maj 2018, klokken 15.00 – 17.30

STED 
Novo Nordisk, Novo Allé 1, 2880 Bagsværd 
Auditoriet i bygning NN1

TILMELDING 
Ny frist: 3. maj, klokken 12.00

Tilmeld dig på www.smartmobilityinloopcity.dk 

Niels Krause-Kjær 
journalist

Dagens moderator

På dagen møder du 

Trine Græse
borgmester i Gladsaxe, 
formand for LOOP CITY 
og næstformand for 
Hovedstadens Letbane

Rebekka Nymark
kundedirektør i 
Hovedstadens Letbane

Maj Green
formand for styre-
gruppen for ’Smart 
Mobility in LOOP  
CITY’ og  
by- & miljødirektør i 
Gladsaxe Kommune

Lene Klejs Stuhr
HR Director i Agilent 
Technology A/S

Nicolai Moltke-Leth
direktør i True North, 
sociolog, forfatter og 
tidl. jægersoldat

Rikke Gemzøe
direktionsassistent & 
kommunikationschef hos 
MOE



PROGRAM
15.00  Ankomst, registrering og netværk

15.30  Velkommen  
  ved Niels Krause-Kjær, journalist og moderator 

15.35  Letbanen - En vision om byliv, der hænger sammen 
  Hvad vil vi med letbane i Ring 3, og hvordan vil den skabe værdi i vores hverdag?   
  ved Trine Græse, borgmester i Gladsaxe, formand for LOOP CITY og 
  næstformand for Hovedstadens Letbane

  

15.50  Fakta om letbanen 
  Få styr på fakta om den nye letbane. Hvor kommer den til at køre? Hvornår går vi i gang?   
  Hvor ligger stoppe stederne? Hvem skal udføre anlægget?  
  ved Rebekka Nymark, kundedirektør i Hovedstadens Letbane

16.05  Hvordan sikrer vi fremkommelighed for virksomheder og ansatte? 
  Én letbane på tværs af ti kommunegrænser. Letbanen er ét af Danmarks mest komplekse  
  byggeprojekter. Så hvordan sikrer kommunerne sammenhæng og koordinering af indsatserne  
  i anlægsfasen? Og hvordan sikres information til pendlere og virksomheder? 
  ved Maj Green, formand for styregruppen for ’Smart Mobility in LOOP CITY’ og  
  by- & miljødirektør i Gladsaxe Kommune

16.25   Når nye transportmuligheder er vejen til en attraktiv arbejdsplads
  Hør hvordan MOE griber transportudfordringen an, når parkeringspladser forsvinder som led i  
  udbygning af domicilet, og når letbanen skal anlægges. 
  ved Rikke Gemzøe, direktionsassistent & kommunikationschef i MOE

16.35  Hvordan hænger ændring af medarbejdernes transportvaner sammen med   
  virksomhedens forretningsgrundlag?
  Agilent Technologies er en af de virksomheder, som ligger tæt på anlægsarbejdet. For at   
  imødegå de trafikale udfordringer i anlægsfasen har virksomheden taget første skridt til  
  at skabe nye transportmuligheder for medarbejderne – og det ligger helt i tråd med  
  forretningen. 
  ved Lene Klejs Stuhr, HR-Director i Agilent Technologies

16.55  At bygge en letbane er ikke en ’walk in the park’
  Når man anlægger en letbane, skabes der vejarbejde og mere trængsel. Men kan man vende  
  udfordringen til at se de nye muligheder – og hvordan gør man det?  
  ved Nicolai Moltke-Leth, direktør i True North, sociolog, forfatter og tidl. jægersoldat

17.20   Tak for i dag
  ved Niels Krause-Kjær, journalist og moderator


