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Mobility Management
- påvirkning af transportadfærd i en grøn retning

Centerchef Per Gellert                                                  Lyngby 21. april 2015
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Movia

• Trafikselskab for Sjælland og øerne

• Ejet af kommuner og regioner

• Ansvar for:

– Planlægning

– Rådgivning

– Udbud 

– Driftsopfølgning 

– Markedsføring 

– Økonomi
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Hvad er mobility management ?

En tilgang til trafikplanlægning, der sætter fokus på transportadfærd for at 

reducere trængsel, formindske CO2-udledningen og skabe et bedre klima

• Undgå transport – ved at sikre muligheden for mobilitet uden fysisk 

transport

• Skift til mere miljøvenlige transportmidler – ved at sikre grønne alternativer 

til hele eller dele af rejsen

• Optimere anvendelsen af den infrastruktur der allerede findes 



Mobilitetsnetværk
Gruppe af virksomheder med 

• Fælles udfordringer 

Tiltag 

• Fælles og individuelle løsninger

• Partnerskab med kommunerne
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Reserverede P-pladser for samkørselsbiler

God cykelparkering ved arbejdsplads

Adgang til el-cykel

Videomøde/-konference

Gode omklædnings- eller badefaciliteter

Personlig transportvejledning*

Pendlercykel og parkering ved station

Mulighed for betalt arbejdstid undervejs

Adgang til firmabil i arbejdstiden

En kontant belønning for at lade bilen stå

Hjemmearbejdsplads

Cykelservice på min arbejdsplads (cykel-ven)

Fleksible arbejdstider

Bedre information om kolletiv trafik

Flere/bedre cykelstier

Skattefrit bus- og togkort (”Erhvervskort”)

Bedre busforbindelse til S-tog station

Rejsetidsgarenti ved samkørsel

Kortere rejsetid + flere afgange

Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Ved ikke Findes allerede / Er iværksat

Hvad kan få pendleren til at lade bilen stå

24%

30%16%

10%

20%

Nuværende
cyklister/kollektivister

Har for lang rejsetid hvis
de vælger kollektiv
transport

Er livsstilsbillister

Er villige, men øvrige
gøremål besværliggør et
skifte

Den relle målgruppe
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Eksempel: Lautrupgaard i Ballerup

5 virksomheder i Lautrupgård Erhvervsområde: 

Tryg, Nordea Liv & Pension, Siemens, Bluegarden, 

TopDanmark

Antallet af arbejdspladser på virksomhederne: 

5.000

Afstand fra Malmparken S-tog station: 

1-2 km

Udfordringer: 

Trængselsproblemer morgen og eftermiddag



Bus tiltag 

• Flere busafgange

• Opgraderede ventefaciliteter

• Flytning af busstop

• Forbedret korrespondance med S-tog

• Bedre gangstier fra stoppesteder til 

virksomheder

Markedsføring

• Flyers

• Realtid på intranet/skærme

• Pendlertjek på 6 virksomheder med 

6.000 ansatte

Mobilitetsnetværk 
Lautrupgaard

TopDanmark
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Eksempel: Region H 

Novozymes, Glostrup Hospital og Herlev Hospital

• Rejsehold med ‘rejsetjek’ 

• Dækserviet i kantinen

• Eftersendt e-mail

• Promovering af Erhvervskort

Område Pass.udvikling

2012-2013

Områdeudvikling

Herlev Hospital 6% Herlev/Glostrup 4%

Glostrup Hospital 10% Herlev/Glostrup 4%

Novozymes 10% Gladsaxe 5 %
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Karakteristika:

Mobility management

Lokalt tilpasset – ”den brændende platform”

Pakker af tiltag – ikke enkelttiltag

Samarbejde på tværs  - også af transportformer

Stærk lokale forankring – også ledelsesmæssigt 

Information og synlighed – vedvarende  

Billigt og effektivt – tid og opmærksomhed
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Eksempel: Slim Reizen i Holland

• Påvirke rejseadfærden for at udnytte 

kapaciteten bedre

• Samarbejde mellem virksomheder, 

fagforeninger og ansatte

• B50 omfatter de 50 største 

virksomheder i Holland

• Initiativer omfatter:

– Personlig mobilitetsplan

– Stimulere brugen af cykel

– Mulighed for at arbejde på 

farten

– Lovgivning, arbejdsregler og 

overenskomst

Mål at 20% arbejder hjemme 1-2 gange 

om ugen

• 90-180.000 færre biler i myldretiden

• 1,7-3,5 mia. færre km. kørt

• 38-77 mio. mandetimer

• 650 mio. euro produktivitetsforbedring 

• (1% af BNP)

• Mindre luftforurening 

• Færre trafikuheld
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Initiativ: Mobilitets-app (eks. Hamburg)

Månedskortpris + 10 €



12

Initiativ: Mobilitets-app (eks. Hamburg)

http://www.carsharingblog.de/carsharing-finder/
http://www.carsharingblog.de/carsharing-finder/


13

Trafikanten =
Mobilisten

Tegning: JP


