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Roundtable ll - program

Intro til i dag v. Anna Thormann, Programleder Gate 21

FNs bæredygtighedsmål og betydningen af et regionalt partnerskab om grøn transport 
v. Henrik Gudmundsson, Chefkonsulent, Concito.

Case: Mobilitet og transporttiltag bliver meningsfulde med en samlet CSR strategi hos TRYG v. Birgitte 
Kofoed, CEO, Carve.

Case: Resultater af Transportplan for medarbejdertransport hos Københavns Kommunes Teknik- og 
Miljøforvaltning.  Effekter på CO2-udledning, sundhed og økonomi præsenteres på baggrund af en ny 
evaluering, v. Dorte Hansen, Projektleder, Materieludvikling, Københavns Kommune.

PAUSE

Pitch: En kommunikationsvinkel der giver mening v. Christina Blak, Kreativ Direktør, We Love People.



Rundbords drøftelserne i dag: 

Hvad er jeres mål og ambitioner i forhold til medarbejdernes 
transport?

Hvad er betydningen af et fælles partnerskab og hvad er 
fortællingen?

Rundbordsdeltagere?



Recab – hvad er afsættet for Moving 30?

• Moving People vil skabe mere rejseglæde for pendlere i 
Greater Copenhagen. Vi tror, at vi som pendlere bliver 
gladere, sundere og mindre stressede, hvis vi oplever en 
frihed til at vælge mellem forskellige transportmidler, hvis vi 
kan udnytte rejsetiden til at slappe af, arbejde eller få motion, 
og hvis vi kan udnytte den kapacitet, der er på veje og i 
kollektiv trafik bedre.

Your smarter way to work



Your smarter way to work

• I Moving People sætter 100 større virksomheder smart 
mobilitet på dagsordenen i egen virksomhed og i netværk. 
Sammen med kommuner og udbydere af transport afprøver 
virksomheder kendte og nye mobilitetsservices til gavn for 
både medarbejdere og virksomhedens vækst og 
bæredygtighed. 



Mobility management
Vi arbejder med transportbehovet
(hvorfor, hvornår, hvordan vi transporterer os)



Fra konkrete tiltag og faciliteter…

• Faciliteter der understøtter fleksible og 
grønne transportvalg

• Mobilitetsbazar – katalog over services

… til hvorfor?
Summe 3 og 3
Hvorfor I har disse faciliteter?
Har I et formål og målsætning?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Sidste roundtable handlede om Facilities.Vi har lavet en oversigt over hvilke faciliteter I har som virksomheder, der giver gode trnapsortmuligheder for medarbejdere.Vi har afholdt en mobilitetsbazar. På baggrund af bazaren har vi udarbejdet en oversigt over services og nye løsninger der findes på markedet.





Hvordan taler mobilitet ind i din 
virksomhed?

Virksomhedens 
samfundsperspektiv 
– det sociale ansvar?

Målsætninger for et 
forretningsområde, 
som I allerede 
arbejder med?

Hvad der er godt for 
medarbejderne?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Nu er det tid til, at I får lov at reflektere og dele viden med hinandenVi har nu hørt tre oplæg, som handler om mobilitet set på et overordnet samfundsperspektiv, I har hørt om tiltag, som tager udgangspunkt i målsætninger, og så har I hørt om mobilitetsplaner, hvor man skabeer handling for medarbejderne med både gulerod og pisk. I skal nu arbejde i 2 grupper.Opgaven er, at I skal overveje, hvad hvordan I arbejder med Mobilitet i dag i jeres virksomhed, og hvorfor I gør det? (10 min)Herefter skal I drøfte, hvad I kunne tænke jer skulle være ambitionen i jeres virksomhed? (10 min)Bagefter summerer vi op sammen. (10 min).�



Opgaven

• Hvordan arbejder I med Mobilitet i dag i 
jeres virksomhed, og hvorfor I gør det?

• Hvad kunne I tænke jer skulle være 
ambitionen i jeres virksomhed? 

• Bagefter summerer vi op sammen

(10 min)

(10 min)



Hvad vil vi gøre sammen?

Virksomhedens 
samfundsperspektiv 
– det sociale ansvar?

Målsætninger for et 
forretningsområde, 
som I allerede 
arbejder med?

Hvad der er godt for 
medarbejderne?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis vi gerne vil skabe bedre forudsætninger for at arbejde med trængsel og grøn transport, er det så noget vi kan gøre sammen, og kan vi skabe en overordnet fortælling?Fælles drøftelse i plenum�



Næste gang
29. Januar kl. 13-16:  Attraktiv og tilgængelig arbejdsplads
Målrettet: HR managers, kontaktpersoner, kommunikation.

Præsentationer: 

Lene Stuhr, HR Manager, Agilent
Charlotte Sthaalros, Head of tenant representation, Nybolig Erhverv

Rundbordsdrøftelse: 
1. Hvor vigtige er gode transportservices og muligheder
for at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere?
2. På baggrund af interesse drøftes et fælles tiltag for virksomheder



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her ser I overblikket over det program vi har for det første år.



Output: Roundtable journals

• Formidler og fastholder viden og 
inspiration til det videre arbejde.

• Argumenter og perspektiver for indsatsen
• Emner I har interesse i 
• Hvad tager vi videre i Moving 30
• Liste over deltagere
• Citater godkendes
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