Smart
Tilpasset busdrift

En forudsætning for at medarbejderne benytter bussen er, at de kan komme på arbejde til
tiden – og hjem igen.
•

Stemmer bussernes ankomsttider godt overens med mødetiderne på virksomheden?

Mulighed for grønnere transport til møder

Medarbejderne behøver ikke køre i egen bil til arbejde, fordi de har brug for den til møder.
•

Køb cykler og serviceaftale. Lad dem indgå i virksomhedens service-funktion til
medarbejderne. Der er mange forskellige udbydere for eksempel
www.medarbejdercyklen.dk eller www.donkeyrepublic.com

•

Lad nogle af cyklerne være el-cykler – det øger rækkevidden.
Se mere på projektet Test en Elcykel - www.testenelcykel.dk

•

Få bycyklen lokalt: www.bycyklen.dk/

•

Udskift en eller flere af virksomhedes biler til el. Copenhagen Electric er Region
Hovedstadens sekretariat for viden og forsøgsprojekter om elbiler.
https://www.regionh.dk/trafik/elbiler/Sider/default.aspx

•

Tilmeld virksomheden til en bybilsordning i København, der i kombination med bus
eller tog kan gøre den sidste del af turen lettere.
Mere information på www.dk.drive-now.com og www.Car2Go.com

•

Delebiler kan supplere virksomhedens vognpark og være en fleksibel løsning. Mere
information på https://letsgo.dk/da/erhverv/ og www.delebilen.dk

Mobilitet og bæredygtig adfærd i Movia
Vi tilbyder løsninger og rådgivning, der flytter mennesker. Kontakt afdelingen for Mobilitet
og bæredygtig adfærd i Movia for hjælp til at komme videre.

Mobilitetschef
Anette Enemark: AEN@moviatrafik.dk
Mobilitetsrådgivere
Anja Puggaard: APU@moviatrafik.dk
Tania Lorich: TL@moviatrafik.dk
Søren Fischer Jepsen: SJE@moviatrafik.dk
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mobilitet på
arbejdspladsen

Inspiration til smart mobilitet på arbejdspladsen

Bedre cykelfaciliteter

Her er en række forslag til tiltag og aktiviteter, der kan få flere ansatte og gæster til at
vælge grønne transportmuligheder. Der er fysiske tiltag, forslag til kampagner og events,
samt informationstiltag. De fleste kan I gennemføre internt på virksomheden, andre kan
med fordel gennemføres i samarbejde med andre virksomheder. Nogle tiltag kræver et
samarbejde med kommunen og Movia.

Giver tørre cykler og medarbejderne mulighed for et bad efter cykelturen.
•

Cykelvenlig Arbejdsplads – få forholdene vurderet af specialister fra
Cyklistforbundet (http://www.vcta.dk/cykelvenlig) eller private konsulenter.

•

Få inspiration til gode cykelfaciliteter på
https://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Artikler-og-videnblade/Godcykelparkering-goer-en-forskel

Mindre behov for at rejse

Hjemmearbejde, fleksible arbejdstider og virtuelle møder giver medarbejderen mere tid og
sparer omgivelserne for trængsel og klimabelastning. Hvordan er kulturen og
mulighederne i din virksomhed? Og kendskab til mulighederne blandt medarbejderne?
•

Hjemmearbejdspladser giver medarbejderne mulighed for at spare transporten og
transporttiden.

•

Fleksible arbejdstider giver medarbejderne mulighed for at køre på arbejde, når
trængslen er mindst.

•

Virtuelle møder mindsker behovet for transport og transporttid til møder ude af
huset. Det samme gælder for virksomhedens gæster.

Erhvervskortsordning

Tilbyd medarbejderne transport med bus og tog skattefrit. Det er økonomisk fordelagtigt
for medarbejdere med under 30 km til arbejde. Se mere www.erhvervskort.dk/

Information om bus og tog

Gør viden om bus og togafgange let tilgængelige for medarbejdere og besøgende..
•

Er det tydeligt hvor bussen holder, eller er der behov for skiltning?

•

Vis information om næste bus- og togafgang fra nærmeste stop eller station på
intranettet eller i foyer:
http://www.rejseplanen.dk/bin/help.exe/mn?L=vs_newdesign&tpl=liveticker_start

•

Giv mulighed for at tjekke transport til arbejde: Hurtig, billig, miljøvenlig – sund?
Gør http://pendlertjek.moviatrafik.dk tilgængelig for medarbejderne

•

Få Rejseplanen på virksomhedens hjemmeside som en service til virksomhedens
gæster
http://www.rejseplanen.dk/bin/help.exe/mn?L=vs_newdesign&tpl=inputgen_start

Kampagner og events

Giv medarbejderne mulighed for at prøve alternativer til (alene)bilturen til arbejde. Og
brug eventen til at styrke fællesskabet på arbejdspladsen for eksempel gennem
•

’Vi cykler til arbejde’, den landsdækkende kampagne, der kører i hele maj måned. Der
var 70.000 deltagere i 2014. Tilmelding og mere info på www.vcta.dk

•

Lokalt tilpasset cykelkampagne som for eksempel cykelbattle med App’en
OnTheMove. Se mere på http://vekso.com/da/veksoemobility/virksomheder/kampagner-aktiviteter/

Forhold ved stoppestedet

•

Events hvor medarbejderne kan prøve forskellige transportmuligheder som elcykel,
ladcykler, bybiler, delebiler.

Forholdene skal være bekvemme, trygge og yde både læ og synlighed for de
medarbejdere, som venter på bus og tog.

•

Rejsehold fra Movia, hvor medarbejderne får et tjek af deres transport til arbejde og
konkret information om alternativer til bil med en personlig rejseplan.

•

Hvor ligger stoppestedet i forhold til virksomheden? Kan man forbedre gangvejene så
stoppestedet bliver mere tilgængeligt?

•

Cykelservice af en fagmand og gennemført på arbejdspladsen for eksempel gennem
www.cykelven.dk

•

Ligger stoppestederne i gå- eller cykelafstand?

