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Samverkan för ett hållbart
transportsystem?
Vem äger berättelsen om framtiden?
Samverkan mellan människor, grupper och företag har alltid varit viktigt, men numera är det i stort
sett omöjligt att driva ett projekt eller process med lyckat resultat utan samverkan. Och samverkan
är ofta en nödvändighet för att uppnå våra mål. Ett exempel är FN:s globala hållbarhetsmål, där mål
nummer sjutton handlar om just samverkan och partnerskap, och pekar på hur väsentlig samverkan är
för att nå de andra sexton målen.
Årets Grandseminarium, den 25 september i Lund, kommer, med utgångspunkt i aktuell forskning,
praktik och konkreta exempel, diskutera olika aspekter av samverkan i transportsystemet. Programmet inbjuder i år till interaktivt deltagande via mentometerknappar, panelsamtal och diskussioner.
Vi hoppas att det föds idéer till ny och bättre samverkan!

Praktiska detaljer:

Anmälan:

Tid:

Anmäl dig via vår webbplats: trivector.se/utbildningar/
mot-oss-har/grandseminarium

25 sept, kl 09.00-16.45, därefter bjuder vi in till
after work.
Plats:
Grand Hotel, Bantorget 1, Lund
Kostnad: Vi tar ut ett självkostnadspris på 1500 kr/pers
(exkl. moms) som täcker lokalhyra, mat etc.
Frågor: 010-456 57 32, kajsastina.leander@trivector.se

Trafik | IT-system | Processer

Ange eventuella allergier vid anmälan (det blir 		
vegetarisk lunch), samt fakturaadress och
organisationsnummer.

www.trivector.se
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SEMINARIEPROGRAM 25 SEPTEMBER · KL 09.00-16.45
MED EFTERFÖLJANDE AFTER WORK.
				

09.00 Välkommen & introduktion
Är samverkan enda chansen att bli
lyckosam?
Christer Ljungberg, VD, Trivector
09.30 Samverkan i samhällsbyggnadsprocesser
Inledande beskrivning av olika former av
samverkan i samhällsbyggnadsprocesser,
dess möjligheter och begränsningar. Utgår
ifrån studier av konkreta projekt och planeringsprocesser.
Carl-Johan Engström, professor emeritus,
KTH
10.00 Fika
10.30 Mobility labs, infra labs, living labs – om
samskapande för mer hållbar mobilitet
Olika ”urbana labb” har utvecklats för att i
samskapande mellan samhällsaktörer och
medborgare ställa om mot ett mer hållbart
transportsystem. Här ges en översikt och
exempel, t ex School Mobility Labs för mer
hållbart resande till skolan i Eslöv.
Hanna Wennberg, affärsområdeschef social
hållbarhet Trivector och Åse Dannestam,
hållbarhetsutvecklare Eslövs kommun

13.30 Narrating climate futures – att berätta
om den fossilfria framtiden
Hur vi formar och presenterar våra
berättelser har stor betydelse för hur de
påverkar oss. I ett mycket spännande
tvärvetenskapligt projekt på Lunds
universitet studeras detta kopplat till
klimatutmaningen.
Johannes Stripple, Alexandra Nikoleris &
Roger Hildingson, forskare Lunds universitet
14.00 Panelsamtal: Vem äger berättelsen om
framtiden?
Samtal med Martin Hedberg, Johannes
Stripple och Alexandra Nikoleris.
Samtalsledare Christer Ljungberg
14.30 Crowd-sourcing narrative: Berättelsen
om framtiden
En interaktiv diskussion under ledning av
Caroline Ljungberg Toulson och
Hanna Wennberg,Trivector
15.00 Fika & mingel
15.30 Crowd-sourcing narrative,
sammanfattning

10.50 Future search workshop – en effektiv
samverkansform
Behöver du samverka med många aktörer
kring en komplicerad fråga? Med Future
search workshop kan du spara in ett helt års
möten och komma ut med en välförankrad
action plan.
Caroline Ljungberg Toulson, affärsområdeschef
beteende & dialog, Trivector

15.40 Så jobbar kommunerna (inte)
med innovationssamverkan i
transportsystemet
I den årliga rankingen av Sveriges
kommuners arbete inom hållbara transporter
togs i år frågan om innovationer upp för
första gången. Här presenterar vi resultaten.
Alexander Börefelt, projektledare SHIFT,
Trivector

11.10 Samverkan i samhällsplaneringens tidiga
skeden
Hur sker samverkan i tidiga skeden av
samhälls- och infrastrukturplaneringen?
Exempel på arbetssätt och lärdomar från några
projekt i de nordiska länderna redovisas.
Christian Fredricsson, trafikkonsult, Trivector

15.50 Transport som tjänst – ett ekosystem
byggt på samverkan
Kombinerade mobilitetslösningar förutsätter
samverkan på flera nivåer, med både offentlig och privat samverkan. Hur ska det gå till?
Björn Wendle, VD EC2B Mobility

11.30 Esplanad-samtal om samverkan
I Trivectors podd Esplanad har vi haft många
intressanta samtal om samverkan.Det här
är fristående fortsättning på avsnitt nr 14.
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Lunds kommun och Dalia MukhtarLandgren, lektor i statsvetenskap, Lunds
universitet och Caroline Ljungberg Toulson,
affärsområdeschef, beteenden och dialog,
programledare podden Esplanad

16.10 Fifty shades of Samverkan
Utifrån erfarenheter från olika stadsutvecklingsprocesser diskuteras när samverkan
skapar värde, respektive smärta.
Anna-Karin Eklund och Anders Svensson,
Urban Innovation Lab
16.45 After Work
Vi bjuder på en valfri dryck och snacks +
mingel och underhållning.

12.00 Lunch
13.00 Så akuta är klimatförändringarna
Vad alla behöver veta om klimatet och de
viktigaste åtgärderna.
Martin Hedberg, meteorolog
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