
roundtable lV
public private cooperation on smart 
mobility

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Velkommen til det   roundtable i Moving 30.Der er mange gengangere men der er også nogle få der ikke har været med før.Derfor vil jeg lige sige – jeg hedder ANNA thormann boesen. Er fra Gate 21 – ogjeg faciliterer dette forum, som er et virksomhedsforum for fremkommelighed og grøn mobilitet. Her sætter vi nye fleksible mobiltietsløsninger på dagsordenen.Målet med dette forum er atFremme tilgængeligheden for pendlerne, arbejdskraften, i regionen, Skabe grønne og fleksible transport tiltag på og omkring virksomhederIgangsætte nye initiativer på tværs mellem virksomheder og myndigheder og transportudbydere.Moving 30 er en del af Moving People. Som ER et stort samarbejde om regional mobilitet. (Plakaten)Tilsammen har vi 250.000 medarbejdere i regionen.Vi har valgt at lægge ud med at mødes i en række tematiske roundtables. Disse roundtables er styret af at løfte mobilitet ind i forskellige ledelsesområder i virksomheden.Mobilitetsdagsordnen kræver også et samarbejde på tværs i organisationen.  Vi har sammen med jer tryktestet hvilke kroge mobilitet kan hænges op på.
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
I det første forløb har vi fokuseret på værdiskabelsen ved mobility management ind i virksomheden. Så vi kan få mobilitet ind på ledelsesgangene. Ved at se på best practise eksempler har vi både fået delt eksempler på tiltag i det interne mobilitetsarbejde.Og som produkt af drøftelserne producerer vi journals som I får her i maj, som et samlet produkt for rækken af roundtables.



”Transportundersøgelserne giver os mulighed 
for at tale med tal”

”Faciliteterne kan ses som et aktiv, der gavner 
medarbejderne og deres transportmuligheder”

”Faciliteter og services skal understøtte 
muligheden for at vælge fra dag til dag – ikke 
fastholde én til enten bil eller bus”

”Bæredygtighed og mobilitet kan gå hånd i hånd. 
– Men det er især den sociale værdiskabelse ved at 
understøtte fleksible smarte transport muligheder, 

virksomhederne har kig på”

”FN’s bæredygtighedsmål peger på behov for 
partnerskaber for at løse udfordringer – Moving People er 

sådan et partnerskab”

”For HR skal tilgængelighed og transport ikke være en 
show stopper. Aktiv transport kan give værdi i form af 

sunde og glade medarbejdere”

”Cykling til og fra arbejde er lige så effektiv motion som 
træning i fitness center”

”Hvilke medarbejdere er forskellige faciliteter 
målrettet til?”

”Vær ikke bange for at sige højt hvad målet er” 

”Hvilken anledning eller 
løftestang er der”

Oplægsholder
Præsentationsnoter
De pointer og perspektiver jeg har taget med mig fra vores drøftelser og som jeg har fået fra jer.



Transportundersøgelser Q4 Virksomhedernes mobilitetstiltag Opfølgende undersøgelser Q4
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi har også tilbudt transportundersøgelser så I har viden om jeres egen transport. Et vigtigt grundlag for at sætte initiativer i gang.DRWidexRambøllRegion HovedstadenKøbenhavns KommuneMOEEn anden mulighed er at man kan få lavet et pendlertjek batch, hvor man kan få en analyse af transportmuligheder baseret på medabrejdernes adresser.Vi har fået udarbejdet et virkemiddelkatalog hvor I kan finde de tiltag man som virksomhed kan tage fat på. DET LIGGER I MAPPEN.Det arbejde håber vi fortsætter hos jer.Vi står til rådighed for at komme med ideer og sparing for det arbejde.Der vil også være en workshop med sparring på egen mobilitetsplan d. 8. juni.
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi vil foreslå at vi nu bygger ovenpå og kigger mere ind i nye smarte mobilitetsløsninger eller at løfte dem der virker – og få dem til at leve bedre på flere virksomheder.På dette roundtable vil vi gerne høre input fra jer om hvad vi skal arbejde mere med i det kommende år.Vi vil foreslå at vi trækker lidt mere i arbejdstøjet, at I melder nogle konkrete tiltag på banen som vi får sat i gang.Og at vi så igen afholder et par roundtables om smarte mobilitetsløsninger til oktober og istarten af 2019.Dette Moving 30 forum er jo også et forsøg, så vi prøver at forme det så det giver mest værdi for jer.  Formålet med i dag er at: Drøfte hvorledes I som virksomheder kan være medspillere og medskabere af mobilitetsløsninger.Og få samlet op på hvilke temaer I har interesse i at vi samarbejder om / får løftet mere.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg har fundet dette gamle billede frem. Jeg synes det er meget sigende. Og er et godt billede for at vi skal samarbejde om løsningerne.

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://ecycleshare.com/images/BikeFree.jpg&imgrefurl=http://ecycleshare.com/index.php/about-us&docid=YZXRHZrc7v_FqM&tbnid=8Do2Tw8WnmlWCM:&vet=10ahUKEwi5t_ay4cDaAhVG2CwKHQB-BEkQMwgqKAQwBA..i&w=720&h=484&hl=en&bih=737&biw=1425&q=you%20are%20not%20stuck%20in%20traffic%20you%20are%20traffic&ved=0ahUKEwi5t_ay4cDaAhVG2CwKHQB-BEkQMwgqKAQwBA&iact=mrc&uact=8


Roundtable lV samarbejder for mobilitet
Program

• Scenarier for trængslen i regionen v. Leif Gjesing, Metroselskabet
• Temaerne i den regionale Trafik- og mobilitetsplan V. Birgit E. Pedersen, Region Hovedstaden
Roundtable: Jeres input til fokus ift en regional Trafik- og mobilitetsplan

• Brug af trafikinformation og kampagner til adfærdsændring v. Rikke Liebst, VD
• Mobilitetsmuligheder ved banelukninger v. Anja Puggaard, Movia
Roundtable: Hvordan kan I som virksomheder bruge trafikinformation og mobilitetsservices?

Roundtable: Hvilke temaer (kendte og innovative) skal vi udvikle og samarbejde omkring?
• Delecykler /stationscykler v. John Holst, Siemens
• Cykelpakker til arbejdspladser v. Lene Stuhr, Agilent 
• Samkørsel v. Kåre Albrechtsen og Elisabeth Geday, Region Hovedstaden

Opsamling på temaer til to konkretiserende workshops i juni

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Og således med den indgangsvinkel – har vi dette program for dagen.



PRÆSENTATIONSRUNDE

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi har et par nye ansigter og nye virksomheder:ALD Automotive: Anders Hansen og MOE: ISS: afbud i dag.Fra CPH: Lise BendixGæst til Siemens Kasper
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Moving People Innovationspulje

• Adfærdsændringer
• B2B - Forretningsmodeller og business cases
• Små tests
• Skalering og udbredelse



Kommende aktiviteter

Tirsdag 
d. 8. Maj

• Kl. 15 – 18: Informationsmøde for virksomheder om letbanen langs 
ring 3. For alle berørte. Program hos Charlotte.

Mandag 
d. 28. Maj

• Kl. 13-16: Moving 30 // Workshop om innovative mobilitetsløsninger
For Moving 30. Invitation i outlook.

Tirsdag
d. 19. Juni

• Kl. 13-16: Moving 30 // Workshop om innovative mobilitetsløsninger
For Moving 30. Invitation i outlook.
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