Mobilitet til fods
Inspirationsmøde 18. dec. kl. 10:00-14:30
Sted: Børns Vilkår, Trekronergade 26, 2500 Valby
At gå er den mest grundlæggende transportform af alle! I sin selvstændige form eller i
kombination med andre transportformer – at gå til tog eller bus, eller hen til cyklen eller
bilen, for sjældent er cykelstativet eller p-pladsen lige uden for hoveddøren. Og flere
fodgængere skaber levende, sunde og bæredygtige byer.
Kommunerne skaber de fysiske rammer, som sikrer at borgerne kan komme rundt til de
funktioner, der fylder deres hverdagsliv – skole, uddannelse, job, fritidsliv, sundhedshus,
shopping og oplevelser.
Til inspirationsmødet får vi besøg af lektor Helge Hillnhütter fra Norges Tekniske og
Naturvidenskabelige Universitet (NTNU). Han præsenterer resultater af sin forskning om
synergi mellem investeringer i kollektiv transport og gode byer at gå i. Og ikke mindst
effekter ved bedre forhold for fodgængere.
Inspiration og læring kan vi også hente i gode erfaringer både i kommuner og
virksomheder.
•

I København samarbejder kommune og trafikselskab om at forbedre forholdene for
fodgængere til fire udvalgte metrostationer og busstoppesteder. Hvilke anbefalinger
trækker kommune og Movia ud af projektet?

•

Egedal kommune analyserer bevægelsesmønstre i Stenløse ved indkøbscenter,
skole og station, og præsenterer, hvordan kommunen anvender data til at bliver
klogere på, hvor kommer elever/kunder/ passagerne fra.

•

Gang er en af mange måder medarbejderne kan ankomme til arbejdspladsen på. Vil
virksomheden fremme gang blandt deres medarbejdere med en kampagne, kommer
de ikke uden om den landsdækkende kampagne ”Tæl Skridt” som Dansk Firma Idræt
står bag.

Du er velkommen til at invitere din chef eller kollega med til hele eller dele af
inspirationsmødet. Del gerne invitationen, og husk tilmelding på e-mail.
Se program på næste side
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Mobilitet til fods
Inspirationsmøde 18. dec. kl. 10:00-14:30
Sted: Børns Vilkår, Trekronergade 26, 2500 Valby

Program
Kl. 10:00

Velkommen

Kl. 10:15

Mobilitet til fods og kollektiv transport ved Helge
Hillnhütter fra DTNU

Kl. 11:30

Workshop: Idégenerering og deling

Kl. 12:00

Frokostpause

Kl. 12:30

Tæl Skridt–kampagnen ved konsulent Karina Sveistrup
Povlsen, Dansk Firma Idræt

Kl. 12:50

Planarbejde i København: Fodgængere og kollektiv
transport ved Helene Albinus Søgaard, København
Kommune og Marie Vang Nielsen, Movia

Kl. 13:30

Smart City projekt: Bevægelsesmønstre i centrum af
Stenløse, ved Sune Schøning, Egedal Kommune

Kl. 14:00

Opsamling

Kl. 14:30

Tak for i dag

Tilmelding senest den 11. dec. på e-mail APU@moviatrafik.dk
Inspirationsmødet er en del af videnmøderne i projektet Moving People, som arrangeres
af Movia. Mødet er åbent for alle ved tilmelding.
Yderligere information: Anja Puggaard, Mobilitetsrådgiver, mobil 20377337 - e-mail:
APU@moviatrafik.dk
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