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Side 3 

1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Fremtidens Transport. Aflevering fra 
opgaveudvalg. 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01251 

 

Resumé 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. marts 2019, pkt. 15, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget Fremtidens Transport. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere 
resultatet af sit arbejde. 
 
To borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og næstformanden for 
opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 
25. maj 2020 med henblik på, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen på deres møder i juni måned. 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 25. marts 2019, pkt.15, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Fremtidens Transport. Kommissoriet er vedlagt som 
bilag. 
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2019, pkt. 16, udpegede Kommunalbestyrelsen 
medlemmerne til opgaveudvalget.  
 
Opgaveudvalgets arbejde skulle ifølge kommissoriet munde ud i:   

 en afdækning af de både kortsigtede og langsigtede muligheder, som blandt andet den 
teknologiske udvikling giver i forhold til de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står 
overfor på transportområdet 

 pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport 

 anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i 
kommunen, hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes 
test/prøvehandlinger.  

 
I tillæg hertil har opgaveudvalget formuleret principper til understøttelse af arbejdet med 
udviklingen af fremtidens transport.  
 
Opgaveudvalgets arbejde er samlet i det digitale produkt ”Fremtidens Transport – grøn, nem, sund 
og sikker”, som kan tilgås via dette link: 
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=107. Produktet er endvidere 
vedlagt som bilag.   
 
Opgaveudvalget har mødtes 6 gange, hvoraf det andet møde havde form af en konference. 
Konferencen havde foruden opgaveudvalgsmedlemmerne deltagelse af en række eksperter og 
eksterne transportaktører, herunder Movia, DSB, udbydere af delebilsordninger og selvkørende 
biler, interne medarbejdere, relevante råd samt borgere og virksomhedsrepræsentanter, der havde 
vist interesse for deltagelse i opgaveudvalgets arbejde. På konferencen gav hovedoplægsholderen 
en indflyvning i udviklingstendenserne på transportområdet, et ekspertpanel drøftede forskellige 
perspektiver på fremtidens muligheder, og deltagerne udforskede potentialet i forskellige 
transportløsninger i læringsworkshops.  
 
Opgaveudvalget har derudover udforsket konkrete transportløsninger på arrangementet ‘Gentofte 
sprinter for verdensmålene’, afholdt af opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte. Her arbejdede 
tre hold bestående af politikere, borgere, eksterne eksperter og øvrige interessenter med at finde 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=107
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løsninger på udfordringer, relateret til sund cykeladfærd, gode ladeforhold ved etageejendomme 
samt effektive trafikknudepunkter.  
 
Forud for sidste møde i opgaveudvalget er hovedelementerne i produktet blevet præsenteret for 
Integrationsrådet, Grønt Råd, Seniorrådet og Handicaprådet. Grønt Råd var særligt optaget af 
pejlemærket ’Styrk cyklisme’, herunder at oplevet trafiksikkerhed og tidlig trafikal dannelse ses som 
afgørende parametre for at styrke cyklisme blandt skolebørn. Seniorrådet var særligt optaget af 
den sammenhængende kollektive transport, relateret til pejlemærket ’Skab sammenhæng’. 
Handicaprådet tilsluttede sig særligt pejlemærkerne ’Skab sammenhæng’, ’Udnyt automatisering’ 
og ’Understøt deling’ og rettede en særlig opmærksomhed på menneskelig diversitet i design af 
løsninger på transportløsninger, så alle mennesker uanset handicap oplever fremkommelighed og 
tilgængelighed.  
 
Rådenes kommentarer vil indgå i tilrettelæggelsen og implementeringen af konkrete tiltag til 
forfølgelse af pejlemærkerne for udviklingen af fremtidens transport.  
 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At ”Fremtidens Transport – grøn, nem, sund og sikker” vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

1. Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport (3365828 - EMN-2020-01251) 

2. Fremtidens Transport - grøn nem sund og sikker (3439753 - EMN-2020-01251) 
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