
 

 GENTOFTE KOMMUNE 
  

 

 

/  GENTOFTE KOMMUNE 

 
 

 

 
Dagsorden til  

møde i 

Opgaveudvalget Fremtidens 
Transport  

 
Mødetidspunkt 28-11-2019 17:30 
Mødeafholdelse Mødelokale G 

 

 

 
  



 

Side 2 

Indholdsfortegnelse 
 

Opgaveudvalget Fremtidens Transport 

 

28-11-2019 17:30 

 

 

1 (Åben) 5. møde i Opgaveudvalget Fremtidens Transport den 28. november 2019 ............. 3 

Offentlig titel  ............................................................................................................. 3 

 

  



 

Side 3 

1 (Åben) 5. møde i Opgaveudvalget Fremtidens Transport den 28. november 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03697 

 

Resumé 
Opgaveudvalget Fremtidens Transport holder femte møde torsdag den 28. november kl. 17.30-
20.00.  
 
Formålet med mødet er at samle op og binde knude på de forrige møder, således at der i 
slutningen af mødet foreligger et første udkast af opgaveudvalgets leverancer/produkt. Målet med 
mødet er, at opgaveudvalget bliver enige om indhold og form af pejlemærker og får udvalgt 2-3 
løsninger til test.  

 
Baggrund 
På kommunalbestyrelsens møde den 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. november 2019 kl. 17.30-20.00 afholdes det femte møde i opgaveudvalget med følgende 
dagsorden: 
 

 Introduktion  
Velkomst og gennemgang af mødets formål og program.   

 

 Tilpasning af pejlemærker  
Præsentation af, hvorledes input fra forrige møder kan grupperes/samles under en række 
overskrifter, som kan udgøre et første bud på pejlemærker. Herefter arbejder 
udvalgsmedlemmerne med at kvalificere og dernæst beslutte de endelige pejlemærker. 

 

 Udvælgelse af tests 
Med afsæt i pejlemærkerne udvælges et antal mulige løsninger til test ud over de tre, der 
arbejdes med ved arrangementet ’Gentofte sprinter for verdensmålene’ d. 20. november 
2019. Der forberedes en kort pitch af hver løsning, som danner udgangspunkt for den 
endelige udvælgelse af 2-3 løsninger til test.  

 

 Næste skridt 
Kort orientering om den videre proces. 

 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til opgaveudvalget Fremtidens Transport: 

 At opgaveudvalget beslutter pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative 
løsninger for fremtidens transport.  

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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