
 

Smart Mobility in Loop City 

Virksomheder inviteres til at deltage i Smart Mobility netværket 

’Smart Mobility in Loop City’ er et virksomhedsnetværk for smart mobilitet i pendling og tjenestekørsel. 

Initiativet er funderet i Loop City, der er et samarbejde mellem 10 kommuner, Region Hovedstaden og 

Transport- og Bygningsministeriet samt Erhvervsstyrelsen. Parterne er gået sammen om, at styrke by- og 

erhvervsudviklingen og en bæredygtig og effektiv transport i forbindelse med den kommende letbane langs 

Ring 3.  

Konceptet for netværket ’Smart Mobility in Loop City’ er igangsat i efteråret 2015. Større virksomheder 

langs Ring 3 er inviteret til at deltage i netværket, hvor virksomhedernes behov og udfordringer omkring 

transporten kan håndteres og forbedres. Det betyder helt konkret, at der i hvert netværk inviteres til et 

lokalt Smart Mobility netværk med 5-12 større virksomheder.   

Formål:  

Formålet med Smart Mobility-netværket er – med fokus på virksomhedernes erhvervskørsel og pendling – 

at mindske trængsel på vejene, nedbringe klimabelastningen og fremme sundheden samtidig med, at der 

arbejdes med nye smarte transportløsninger i et innovationslab.  

Der ønskes et proaktivt samarbejde mellem virksomheder og kommuner, som kan adressere 

transportforholdene under anlægsarbejdet, og som på sigt kan bidrage til, at den færdige letbane 

integreres med forskellige andre mobilitetstiltag. Samlet set er det med ti l at forbedre virksomhedens 

forudsætninger for at drive virksomhed og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.  

Hvem kan deltage: 

’Smart Mobility in Loop City’ er et netværkssamarbejde for virksomheder og kommuner i Loop City.  

Målsætninger:  

 At fremme tilgængeligheden for virksomheders medarbejdere m.fl.  

 At påvirke transporten og fremme alternativer til alenekørsel i bil i myldretiden. Det kan f.eks. ske 

gennem forbedrede kollektive trafikforbindelser, samkørsel, delebiler, pendlercykler, virtuelle 

møder og hjemmearbejde. Der er mange muligheder. 

 At mindske trængslen på virksomheders p-pladser og måske i sidste ende også mindske behovet for 

p-pladser.  

 At fremme sundheden blandt medarbejderne. Det kan f.eks. være i forlængelse af cykelinitiativer.  

 At bidrage til at skabe konkrete branding tiltag for virksomheder indenfor grøn mobilitet, som kan 

benyttes i CSR-politikken og overfor virksomhedens kunder. 

Langsigtede målsætning: 

 At netværket udvikler nye og innovative transportløsninger, der skaber verdens bedste 

mobilitetssystem omkring letbanen i Ring 3. Det kan f.eks. være inden for Intelligent Trafikstyring 

(ITS-løsninger) og Mobility as a service (MaaS), som bidrager til at levere bedre informationer og 

lave sammenkoblinger mellem forskellige transportformer.      



 
Smart Mobility netværket: 
 
Smart Mobility-netværket er en måde at samarbejde om transportudfordringen på, hvor virksomheder, 

kommuner, trafikselskaber og private transportudbydere går sammen om at finde nye løsninger på 

transportbehovet. Der etableres et lokalt netværk i hver kommune langs Ring 3, som har fokus på de helt 

konkrete trafikforhold, virksomhedernes behov og pendlernes muligheder. De lokale netværk indgår i det 

fælles Smart Mobility in Loop City netværk, hvor der sikres en god information og koordinering omkring 

hele anlægsarbejdet i Ring 3.  

Mobilitetsnetværk er kendt fra udlandet i bl.a. Holland og England, men også i Danmark, som en effektiv og 

konstruktiv måde at samarbejde om transportudfordringer på. I netværket udvælges hvilke fokusområder, 

der arbejdes med, og virksomhederne melder deres interesser ind. 

Hvad får I ud af at være med? 

 God information om trafikale forhold via netværket – særligt med fokus på den trafikale situation, når 
letbanen etableres. 

 En god kontakt til kommunen og til andre virksomheder i lokalområdet, som også har en interesse i 
gode transportforhold. 

 En gratis transportundersøgelse, hvor I får viden om jeres medarbejderes transport til arbejde  og i 
arbejdstiden. 

 Glæde af fælles transporttiltag og trafikinformation målrettet jeres medarbejdere. 
 
I afgør selv jeres engagement og ambitionsniveau, og I skal deltage i netværksmøder med 5-12 andre 
virksomheder i området og kommunen samt relevante interessenter. 
 

Samarbejdspartnere i Smart Mobility in Loop City: 

 5-12 virksomheder i hver kommune  

 Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Rødovre, Albertslund, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby og 

Hvidovre Kommuner 

 Region Hovedstaden 

Interessenter i Smart Mobility in Loop City: 

 Letbaneselskabet 

 Movia 

 Erhvervsstyrelsen 

 DSB S-tog 

 Dansk Industri 

 Dansk Erhverv 

 Udbydere af forskellige mobilitetsløsninger 

 DTU 

 

 



 
 

Aktiviteter for 2016 - 2017:  

 Aktiviteter 

1 Møder i  Smart Mobility netværket i  Loop Ci ty med involvering af udvalgte 
vi rksomheder i  erhvervsområderne langs Ring 3, herunder 
vi rksomhedskontakt og -møder. 

Der afholdes 4 lokale møder i 2017 
 
 

2 Kortlægning af rammebetingelser for vi rksomhed.  
 

I forbindelse med gennemførsel af 
Transportundersøgelse 

3 Gennemførsel a f Transportundersøgelse for den enkelte vi rksomhed.   
 

Uge 11-12 
Uge 13-14 
Uge 24-25 

Uge 36-37 
Uge 44-45 

4 Resultaterne af transportundersøgelsen er et vigtigt input til hvilke 
ini tiativer, der kan fremme smart mobilitet på arbejdspladsen. Virksomheden 
vi l  modtage resultaterne fra egen vi rksomhed i form af en baggrundsrapport 

samt et opsummerende faktaark, som I kan bruge til intern formidling af 
resultaterne. Materialet vi l være på dansk. 
 

Resultaterne indgår som grundlag for at vælge temaer inden for mobilitet, fx 
pendlercykler, delebiler, cykelkampagner, vi rtuelle løsninger o.l. 

Ca. 2-3 uger efter undersøgelsen  

5 Fæl les Smart Mobility netværksmøde med præsentation af vi rksomheder og 
drøftelse af mulige initiativer. 

21. marts 2017  og 
Omkring september 2017 

 

Presse- og informationsarbejde: 

Smart Mobility in Loop City vil via nyhedsbreve informere om netværkssamarbejdet, anlægsarbejdet for 

letbanen og bringe inspiration til de deltagende virksomheder omkring forskellige mobilitetstiltag.  

Gode historier fra Smart Mobility in Loop City vil blive bragt i den lokale, regionale og landsdække nde 

presse efter behov og vil altid ske med accept fra den enkelte virksomhed, hvis denne er involveret i 

omtalen. Deltager jeres virksomhed i netværket vil I blive synliggjort på projektets hjemmeside i forbindelse 

med omtalen af Netværket. 

Økonomi: 

Smart Mobility netværket igangsættes med finansiering fra Loop City. Gate 21s grønne mobilitetskontor er 

sekretariat og videncenter for netværket. Transportundersøgelse tilbydes gratis til virksomheder, der 

deltager i netværket. Virksomheder udvælges i samarbejde med kommunerne. Der tilbydes kun et 

begrænset antal transportundersøgelser. Virksomhederne finansierer selv de initiativer, som I ønsker.  

Kontaktoplysninger: 

Gate 21, Grønt Mobilitetskontor: Charlotte Hauerslev, Senior Projektleder, 
charlotte.hauerslev@gate21.dk  
+ 45 5387 7003 

 
Loop City: Vibeke Linde-Strandby, Bystrategisk Programleder 

vls@loopcity.dk 
+45 2349 4210  
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