
Konference 
MOVING PEOPLE  
- towards sustainable societies
Årets vigtigste konference stiller skarpt på, hvordan vi gennem transport 
kan skabe positive aftryk på tre af vor tids største udfordringer – klima, 
sundhed og mobilitet. Der er brug for handling nu! Konferencen byder på en 
række konkrete erfaringer - det kalder vi change by practice.

Save the date!
Den 10. og 11. september 2019 

inviteres du til mobilitets- 
konferencen 

Moving People – towards  
sustainable societies Call for cases! 

#change by practise

Har du en god case,  
så indsend dit forslag  
senest den 6. juni 2019



Save the date!
Sæt kryds i kalenderen den 10. og 11. september 2019, hvor Gate 21 og en 
række partnere inviterer til mobilitetskonferencen  
Moving People – towards sustainable societies. 

Med transport som fællesnævner får du her årets vigtigste debatter, prak-
tiske eksempler og netværk til dit arbejde med sundhed og forebyggelse, 
klima, byplanlægning, eller dine opgaver som CSR-, HR- og Facility Mana-
ger, samt politik- og organisationsudvikling.

Hold dig opdateret om konferencens program ved at tilmelde dig  
Moving Peoples nyhedsbrev. 

Call for cases!
Konferencen skal vise eksempler på og erfaringer med en bredere tilgang til 
transport og mobilitet. Derfor vil vi gerne invitere dig, der har en god case 
eller et godt projekt til at holde oplæg. Send os en kort beskrivelse af pro-
jektet, om de opnåede resultater og erfaringer. Læs mere på sidste side.

Frist for at indsende dit forslag er den 6. juni 2019.  
Forslag sendes til charlotte.hauerslev@gate21.dk. 

Konference 
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- towards sustainable societies

MERE INFO 

movingpeople-greatercph.dk

HVEM

Politikere, virksomhedslede-
re, planlæggere, udbydere og 
offentlige og private organisa-
tioner.

HVOR

Gate 21 
Auditorium 
Liljens Kvartér 2
2620 Albertslund

DEN 10. og 11.  
SEPTEMBER 2019

https://movingpeople-greatercph.dk/nyheder/tilmelding-til-nyhedsbrev/
mailto:charlotte.hauerslev%40gate21.dk?subject=


Vi stiller skarpt på transportens bidrag  
til et bæredygtigt samfund
Vores transport kan få stor betydning for at løse 
tre påtrængende kriser, vi som samfund står 
overfor – klimakrisen, sundhedskrisen og en mobili-
tetskrise i form af trængsel i byerne og mangel på 
mobilitet på landet. Den måde, vi indretter vores 
transport på, kan gøre en positiv forskel.  
Helt i tråd med FNs verdensmål! 

KLIMA 
Transporten halter langt bagefter i den grønne 
omstilling. Faktisk er CO2-udledningen fra trans-
porten igen stigende. Flere forskere peger på, at 
de nationale tiltag, der bidrager til at reducere 
eller omstille energiforbruget i transporten, går for 
langsomt.  Vi har mindre end ti år til at finde løs-
ningerne, hvis vi skal i mål med vores internationale 
grønne forpligtelser og bremse de mest katastro-
fale opvarmningsscenarier. 

SUNDHED 
 Halvdelen af den danske og den svenske befolk-
ning er i dag overvægtige. Overvægt er et voksen-
de globalt problem. Overvægt øger risikoen for 
kroniske sygdomme, mistet produktivitet og tidlig 
død. Netop dét kan vi modvirke ved at fremme 
aktiv transport som cykling, da vi fra undersøgel-
ser ved, at fysisk aktivitet giver mindre risiko for 
livsstilsygdomme. 

MOBILITET 
Både i Danmark og Sverige køber vi stadig flere 
biler og bygger flere veje. Når der er mere plads på 
vejene, hopper flere i bilerne - alene. Uden for de 
større byer er udfordringen en god kollektiv trans-
port, så der er et reelt alternativ til bilen. Med den 
udvikling bliver vi mere afhængige af at køre i bil. 
Det skaber store udfordringer med trængsel, luft- 
og støjgener i og omkring vores byer, og går i den 
forkerte vej i forhold til sundhed og klima.

Hvis vi begynder at samarbejde på tværs af de tre 
udfordringer, bliver det muligt at løse dem sam-
men. Det er nødvendigt at involvere aktører på 
tværs og se mobilitet som et middel til et bære-
dygtigt samfund og ikke et mål i sig selv.
 
Konferencen inviterer til debat om, hvordan vi 
gennem transport kan skabe positive aftryk på tre 
af vor tids største udfordringer – klima, sundhed og 
mobilitet. Der er brug for handling nu. Derfor byder 
konferencen på en række konkrete erfaringer.  
Det kalder vi change by practice. 
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ARRANGØRER

Der vil løbende komme flere arrangører til

Støttet af



Call for papers  //  #changebypractice

NØGLEORD FOR  
CASES OG OPLÆG

• Helhedsorienteret eller tvær-
sektorielt

• Samarbejder og partnerskaber
• Netværk
• Adfærdspåvirkning
• Nye løsninger

FORMALIA

Send dit forslag ved at udfylde skemaet på  
www.movingpeople-greatercph.dk/konference  
med en beskrivelse af casen, projektet eller strategien. 

Indsendes senest den 6. juni 2019 til charlotte.hauerslev@gate21.dk 

Planlægningsgruppen vurderer de indsendte forslag og fastlægger  
konferenceprogrammet inden den 1. juli 2019.

Konferencen skal vise eksempler og erfaringer med en bæredygtig tilgang til transport og mobilitet. 
Derfor vil vi gerne invitere gode cases og projekter til at bidrage til videndeling på konferencen.

Emnerne, vi gerne vil have forslag indenfor, er:

1. FNs mål for en bæredygtig udvikling og ambitiøse 
transportpolitikker: sæt handling bag ordene!
Har I bæredygtighedsmålene højt på dagsorde-
nen? Og har det betydning for jeres egen trans-
port-, klima- eller sundhedspolitik? Vi vil gerne se 
eksempler på omstilling af flåder, omlægning af 
rejsepolitik, indkøbspolitik for transport, klimage-
byr på transport eksempelvis, CO2-kompensation 
mv. Er der gode incitamentsstrukturer, der har vist 
effekt? Eller har I som kommune, region eller virk-
somhed en indsats, der skal fremme grøn og sund 
transport for medarbejdere eller borgere?

2. Klima og CO2-reduktioner via mobilitetsplaner og 
tiltag
Inspiration og eksempler på tiltag, der har stor 
effekt på CO2-udledningen fra transporten. Vi er 
interesserede i den strategiske beslutning, der er 
foretaget af virksomheden eller i kommunen, såvel 
som kortlægning, implementering og effektmåling.
 
3. Sundhed, forebyggelse og transportadfærd
Hvordan kan man motivere til nye transportvaner, 
og hvilken rolle spiller en sund og aktiv transport 
for eksempel i forhold til arbejdsliv, produktivitet 
og samfundsøkonomi? Vi hører gerne fra sund-
heds- og forebyggelsesarbejde, der er lykkedes.

4. Trængsel, fremkommelighed og tilgængelighed i 
nyt perspektiv
Trængsel er et paradoksalt problem, da den umid-
delbare løsning også er problemets onde, nemlig 
flere og bredere veje. Har du projekter med nye 
vinkler på denne opgave eller nye samarbejder, 
der kan gøre os klogere på, hvordan vi skal anskue 
opgaven og løse den. Uden for byerne står vi med 
den udfordring, at mange familier er afhængige af 
at have flere biler. Vi har derfor brug for eksempler 
og erfaringer med nye deleløsninger, samkørsel og 
skift fra bil til kollektiv transport, hvis biler med én 
person i hver ikke skal ind i byerne.

5. Smarte teknologiers muligheder og trusler for en 
grøn, sund og effektiv transport
Digitalisering, nye platforme og big data skaber 
nye muligheder og udfordringer. Hvordan kan 
smarte teknologier løfte en mere grøn, kollektiv, 
deleøkonomisk og sund transport? Vi vil gerne have 
konkrete use cases, der kan demonstrere, hvordan 
data og digitalisering kan bruges til at omstille 
transporten til gavn for by og land. Nye transport-
midler, som førerløse køretøjer, elcykler, elløbehjul 
og speed pedelecs, er på vej. Hvordan udnytter vi 
fordelene og undgår ulemperne? 

http://www.movingpeople-greatercph.dk/konference 

