
BÆREDYGTIGE LØSNINGER 
TIL HVERDAGENS TRANSPORT 
I NORDHAVN

Få let adgang til bekvem, billig og bæredygtig 
transport med bycykel, samkørsel og delebiler 
i Nordhavn – med rabat! Løsningerne kan 
vælges enkeltvis, men kan også kombineres. 
Tilbuddene indgår i forskningsprojektet SIMS 
(Sustainable Innovative Mobility Solutions), 
som er støttet af Innovationsfonden.
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Læs mere om SIMS på sims.aau.dk

Tilmeld dig eller 
læs mere på: 

byoghavn.dk/sims
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Når du bor i Nordhavn, 
er der et nemt, billigt og 
bæredygtigt alternativ 
til at eje egen bil. 

Beboere med adresse i 
Nordhavn kan indtil 30.11.21 
få 3 måneders gratis 
Standard Medlemskab af 
delebilsordningen LetsGo + 
200 kr. at køre for:

Særlige fordele ved  
LetsGo delebiler:
• Få bil uden at have bil: 

Adgang til nye sikre biler uden 
besværet med parkering, 
forsikring, service mv.

• Bilerne står på faste 
reserverede P-pladser hvor 
de returneres til efter endt 
tur: Gør det nemt at finde 
bilen og parkere den igen.

• Bilerne kan reserveres i god 
tid inden brug eller spontant. 
Vores garantiordning sikrer 
dig altid en bil.

• Forskellige biler til forskellige 
behov: LetsGo råder over 
flere biltyper, fra små biler og 
stationcars til kassevogne.

• Fra 50 kr. pr. time inkl. benzin, 
parkering og kørte km. 
Døgnpris fra 450 kr.

Se mere på:  
Letsgo.dk/nordhavnen

Som beboer eller ansat i 
Nordhavn kan du få billig 
adgang til Bycyklen, som 
gør det nemt at komme 
rundt i København. 

Særlige fordele ved Bycyklen:
• Elcykel giver dig ”medvind” på 

turen – kom frem uden sved 
på panden.

• Velegnet til længere ture på 
tværs af byen.

• Bycykler ved stationer – let at 
skifte mellem cykel og tog.

• Tilbuddet gælder alle beboere 
og ansatte Nordhavn.

• 40 timers brug af Bycyklen 
for kun 50 kr. Spar 850 kr. i 
forhold til normalprisen.

• Minutpakken gælder i 1 år fra 
købsdatoen.

• Når pakken er brugt op, 
fornyes den automatisk.

• Der er ingen bindingsperiode 
ved køb af Bycyklens 
minutpakker.

Læs mere om Bycyklen her: 
bycyklen.dk

Som beboer eller 
ansat i Nordhavn kan 
du med den grønne 
samkørselsapp Ta’Med 
udnytte fordelene ved 
at køre sammen med en 
anden, når du skal til og 
fra din arbejdsplads. 

Du skal blot oprette en profil og 
appen underretter dig når der 
er en samkører på din vej. 

Ta’Med giver også mulighed 
for at kombinere med offentlig 
transport på en del af rejsen. 
F.eks. for at få et lift til/fra en 
station.

Særlige fordele ved Ta’Med:
• Nemt at planlægge samkørsel 

og finde kørelejlighed – fx når 
den offentlige transport ikke 
kan dække dit behov – opret en 
profil, Ta’Med sørger for resten.

• Billig transport: Som passager 
betaler du 0,7 kr./km (2021-
pris), altså kun 7 kr. for 10 
km, og som chauffør deler du 
kørselsudgiften med andre.

• Bekvemt: Spar tid og stress 
i morgenpendling ved at få 
et lift.

• Bedre miljø og mindre trængsel.

Læs mere om Ta´med her:
fdm.dk/ta-med

Tilbuddene gælder frem til 30. november 2021. Når du benytter tilbuddet (NORDHAVN prisplan) giver du samtidig tilsagn til at 
Bycyklen, Ta’Med og LetsGo må dele dine kontaktoplysninger med forskere fra Aalborg eller Roskilde Universitet mhp., at de kan 

kontakte dig for opfølgende interview samt dele anonymiserede data om din brug transportmidlerne med forskere på Aalborg 
Universitet og RUC. Byoghavn.dk/sims
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