
BÆREDYGTIG, BILLIG OG ENKEL 
TRANSPORT TIL VIRKSOMHEDER 
I NORDHAVN

Vil din virksomhed også gerne kunne tilbyde medarbejderne 
mulighed for at benytte sig af grønnere transportmuligheder?  
Fra september 2021 til august 2022 gennemføres et forsøg i Nordhavn med 
bæredygtige løsninger for mobilitet. Forsøget er en del af forsknings- og 
udviklingsprojektet SIMS (Sustainable Innovative Mobility Solutions), som er støttet 
af Innovationsfonden og følges af forskere fra Roskilde og Aalborg Universitet.

Din virksomhed kan blive en del af forsøget. Benyt en 
eller flere af løsningerne og afprøv nye bæredygtige, 
billige og enkle måder at løse virksomhedens daglige 
mobilitetsbehov på. Der er tale om forskellige former for 
delebaseret transport, som tilpasses virksomhedens 
konkret behov. Læs mere om SIMS på sims.aau.dk
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Tilmeld dig eller 
læs mere på: 

byoghavn.dk/sims

PROJEKT SIMS
FORSKNING
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Med LetsGo får 
virksomheden adgang 
til delebiler med faste 
p-pladser og slipper for 
besværet med at købe, 
vedligeholde eller leje 
egne biler. Også velegnet 
til virksomheder med 
kun et lejlighedsvist 
behov for bil. 

Få specialtilbud til jeres 
virksomhed på den billigste 
delebilsordning i København.

• LetsGo delebiler er en nem 
og driftssikker måde at have 
firmabil på.

• Med LetsGo kan I tilbyde jeres 
medarbejdere bæredygtig 
firmakørsel. 

• Bilerne har faste p-pladser 
i By og Havns p-huse i 
Nordhavnen. LetsGo håndterer 
alt praktisk omkring bilerne.

• Book en bil lige efter jeres 
behov! I kan reservere 
spontant og langt ud i 
fremtiden. Samtidig får I 
adgang til alle vores 300 biler i 
resten af byen. 

Kom nemt i gang! Kontakt 
erhverv@letsgo.dk for at få 
specialtilbud. Skriv Nordhavnen 
i emnefeltet.

Har medarbejderne i 
din virksomhed behov 
for at bruge en cykel 
til møder i byen? 
Eller vil du tilbyde 
dine medarbejdere 
muligheden for at 
komme hurtigt til/fra 
stationen på cykel? Så 
kan Bycyklen være en 
løsning!

Særlige fordele ved Bycyklen:
• Elcykel giver ”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.

• Bycykelstation etableres ved 
Nordhavn Metro Station.

Læs mere om Bycyklen her: 
bycyklen.dk

Kontakt Bycyklen for tilbud på 
løsning til din virksomhed og 
dens ansatte:  
info@bycyklen.dk

Hjælp dine ansatte, som 
har langt til arbejde med 
at spare penge og stress 
i morgentrafikken.  

Opret en samkørselsordning 
på din arbejdsplads og hjælp 
dine ansatte med at spare 
penge på turen og bøvl ved 
parkering. Alt imens du styrker 
virksomhedens CSR-profil og 
gør noget for medarbejdernes 
trivsel ved at give dem flere 
lejligheder til at møde hinanden. 
Appen kombinerer samkørsel 
med kollektiv trafik, så der er altid 
en mulighed for at komme frem.

Særlige fordele ved Ta’Med:
• Styrk din medarbejderes 

trivsel. 
• Gøre pendling nemmere og 

billigere for dine ansatte. 
• Aflysningsforsikring, hvis 

turen bliver aflyst i sidste 
øjeblik (kontakt FDM).

• CO2-besparelser, økonomiske 
gevinster og meningsfulde 
relationer. 

• Ansatte i Nordhavn kan få 
velkomstkredit på 50 kr. til at 
prøve samkørsel  
(begrænset antal).

Virksomheder kan indgå 
en gratis samarbejdsaftale 
med FDM. Kontakt Pindar på 
tamed@fdm.dk eller læs mere 
her fdm.dk/ta-med
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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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