
 

 

Udvalg Titel Sagstype 

 

Motivation 

 

Bagkant Chef (sagsbehandler) 

27. oktober 

2020 

Driftsformer på 

Nærumbanen 

Drøftelse Resultater fra analyse af 

muligheder for kobling til 

letbanen. 

Skal afklares med 

Jonas/Petra  

Birgitte 

(Jonas/Petra) 

TU Supercykelstier 

årsberetning 

Orienteringssag 

med OPLÆG 

Politikerne ønsker at holdes 

inddraget og orienteret om 

supercykelstierne.  

Gennemføres kun hvis der er 

plads til cirka 20 minutters 

oplæg fra Sidsel. 

Kåre (Helen, Kia) 

TU Grøn og effektiv 

bylogistik 

Orienteringssag En status på hele området, 

herunder to projekter: 

forventlig start på 

hovedprojektet for GreenMile 

samt orientering om 

Cykellogistik 

 Kåre (Kia, Ronja) 

TU Videreførelse af 
indsatsen for grøn 
mobilitet (CPH Electric) 

Orienteringssag Opfølgning på budgetaftalen Tænkes sammen med 

september-sagen 

 

TU  Samlet sag med 
projekt/anlægsmidler  

Beslutningssag Udmøntning af midler fra 

budget 2020. Fase 3-midler (5 

mio. kr.) samt 1,5 mio. kr. til 

BRT/letbaneanalyse.  

 Nina/Ulrik (Birgitte) 

TU  

  

 

  

Støj – udmøntning af 

midler fra budget 

2020  

 

Beslutningssag 

+ oplæg 

Indledes med oplæg fra Silent 

City /Gate21 om status på 

aktiviteter 

Udmøntning af midler på 

budget 2020.  

Delvist i samarbejde med 

Silent City 

Flyttes fra juni mødet Kåre / Caroline og Eva 

 Evt. orientering om 

erfaringer fra 

borgerpanel vedr. 

count down 

    



 

 

Udvalg Titel Sagstype 

 

Motivation 

 

Bagkant Chef (sagsbehandler) 

TU 

25. november 

2020 

Resultater fra den 

statslige undersøgelse 

HH 

Meddelelse Evt. først primo 2021  Nina/Jonas 

TU Greater Copenhagen 

Cykelhandlingsplan. 

Orienteringssag 

evt. med oplæg 

GC Handlingsplan er besluttet 

i regi af GC. Når 

handlingsplanen er godkendt i 

GC bestyrelsen, hvor Sophie 

Hæstorp A. sidder, så får TU-

politikerne resultatet og se. 

Handlingsplanen skal være 

færdig. December 2020 eller 

Januar 2021 ville være et 

godt tidspunkt.  November 

bliver nok for tæt på det 

oplæg, som 

Supercykelstierne kommer 

og giver på TU i oktober.? 

Men det kunne også godt 

blive i november, hvis der 

mangler indhold på dét 

møde.  

Kåre (Helen) 

 

 

 

Diverse – 

uden dato 

Opfølgning på 

drøftelse om grøn 

omstilling 

slet 

Drøftelse TU drøftede 1. oktober 

scenarier for grøn omstilling 

af den regionale bustrafik 

Er rykket fra marts-mødet Birgitte (Morten) 



 

 

Udvalg Titel Sagstype 

 

Motivation 

 

Bagkant Chef (sagsbehandler) 

TU (FU/RR) Udmøntning af 

lokalbanemidler 2020 

Beslutningssag Beslutning om hvilke 

lokalbaneprojekter der skal 

afsættes midler til i 2020. 

Skal ses i sammenhæng med 

sag om låneoptag. 

AFVENTER  Birgitte (Petra) 

TU/FU/RR Trafikstyring på tværs 

af 

myndighedsgrænser 

Drøftelsessag   Birgitte/Søren 

TU  National-

adgangspunkt for 

mobilitetsdata 

Drøftelse Drøftelse af anvendelse af det 

nationale adgangspunkt for 

mobilitetsdata. Evt. med 

deltagelse af Vejdirektoratet 

og EU-kontoret 

 Birgitte/Søren 

TU Status på EUFAL og 

BSR access 

Orienteringssag  Status på de to EU-projekter. 

Der forventes at være 

resultater i projekterne, som 

bør formidles til udvalget. 

 Kåre (Kia) 

 

 


