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1 (Åben) 2. møde i Opgaveudvalget Fremtidens Transport den 28. august 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03694 

 

Resumé 
Opgaveudvalget Fremtidens Transport holder andet møde onsdag den 28. august 2019 kl. 17.30-
21.00. Mødet afholdes som en konference med en bredere kreds af deltagere.   
 
Formålet med mødet er at få viden om teknologiens muligheder og tendenser på transportområdet. 
På baggrund af indlæg fra eksperter og et bredt udsnit af centrale transportaktører, skal deltagerne 
i læringsworkshops koble fremtidens muligheder til de konkrete udfordringer og behov, som 
Gentofte Kommune står overfor på transportområdet. Disse nye indsigter skal give input til to af 
opgaveudvalgets leverancer: 
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 
anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i 
kommunen, hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes test/prøvehandlinger. 

 
Baggrund 
På kommunalbestyrelsens møde d. 25. marts 2019 blev opgaveudvalget Fremtidens Transport 
nedsat. Formålet med opgaveudvalget Fremtidens Transport er at skabe rammer og retning for 
udviklingen af fremtidens transport, der fremmer nem, hurtig og fleksibel transport med en høj grad 
af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge.  
Den 28. august 2019 kl. 17.30-21.00 afholdes det andet møde i opgaveudvalget. Det primære 
formål med dette møde er at tilvejebringe viden og et bredt perspektiv på muligheder og tendenser 
på transportområdet. Sekundært er formålet at skabe ejerskab blandt de interne interessenter, der 
skal implementere opgaveudvalgets anbefalinger. På mødet er foruden 
opgaveudvalgsmedlemmerne inviteret en række eksterne transportaktører, udvalgte interne 
medarbejdere, relevante råd, hele kommunalbestyrelsen samt de borgere og 
virksomhedsrepræsentanter, der ikke blev udvalgt som medlemmer af opgaveudvalget.  
 
Dagsordenen for mødet er:  
 

 Check ind  
Deltagerne får mulighed for at hilse på de personer, som de skal arbejde med i 
læringsworkshops. 

 

 Velkommen 
Formanden byder velkommen og præsenterer formålet med konferencen. 

 

 Program og rammesætning  
Tovholder på opgaveudvalget gennemgår programmet.  

 

 Indflyvning i fremtidens muligheder 
Oplæg ved Niels Buus Kristensen, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Oslo. 

 

 Udforsk potentialet i morgendagens transportløsninger – del 1 
Læringsworkshop i grupper bestående af politikere, borgere, virksomheder, medarbejdere 
og øvrige deltagere. 
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 Perspektiver på fremtidens transport 
Panelindspark og –debat med et bredt udsnit af aktørerne på transportområdet. 

 

 Udforsk potentialet i morgendagens transportløsninger – del 2 
Læringsworkshop i grupper bestående af politikere, borgere, virksomheder, medarbejdere 
og øvrige deltagere. 

 

 Check ud og tak for i dag 
Formanden og tovholder runder af, og deltagerne får mulighed for at give opgaveudvalget 
gode råd til det videre arbejde. 

 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller  
 
Til opgaveudvalget Fremtidens Transport:  
 
At opgaveudvalget får en fælles viden om fremtidens muligheder og tendenser på 
transportområdet og arbejder udforskende med deres potentiale for at løse konkrete behov på 
transportområdet. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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