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Framtidens hållbara transporter
Program Grandseminarium 5 november, Lund
Fler pratar om utmaningarna, men hur får vi förändring tillräckligt snabbt?
Samhället står inför stora transportutmaningar. Klimatomställningen måste ske snabbt
men går särskilt trögt i transportsystemet. De sociala skillnaderna i tillgänglighet är stora,
inte minst mellan stad och land. Kommuner och andra offentliga aktörer har svårt att få
ekonomin i balans. Vi tror att det offentliga, näringsliv och akademi behöver mötas för
att tillsammans förstå och uppnå verklig förändring.
Årets fokusområden:
• Ett rättvist transportsystem
• Ett innovativt transportsystem
• Ett klimatsmart transportsystem
Du bjuds på en mix av aktuell forskning, användbara verktyg och lärorika exempel.
Praktiska detaljer:

Anmälan:

Tid: 5 november, kl 09.00-16.30.
Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund
Kostnad: Vi tar ut ett självkostnadspris på 2000
kr/pers (exkl. moms) som täcker lokalhyra, mat.
1500 kr om du anmäler dig innan 15 oktober.

Anmäl dig via vår webbplats: trivector.se
Ange eventuella allergier vid anmälan (det
blir vegetarisk lunch), samt fakturaadress och
organisationsnummer.

Frågor: 010-456 57 32 eller
kajsastina.leander@trivector.se
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09.00 Välkommen & introduktion
Ett rättvist, innovativt och klimatsmart
transportsystem – hur ska det gå till?
Christer Ljungberg, VD, Trivector
Björn Wendle, marknadschef, Trivector
09.10 Kartan – bilder av Sverige
Kartan är en saklig, rolig, pedagogisk och
milt provocerande föreläsning. Utifrån
Sverigekartan pratar Po om ekonomi,
geografi och de skilda förväntningar
som finns på staden och landet. Ryms
landsbygden i den nya berättelsen om
Sverige?
Po Tidholm, journalist, författare och
föreläsare som diskuterar glesbygd, global
ekonomi, stadsutveckling, m.m.
09.50 Hur kan vi styra mot det hållbara
transportsystemet på ett rättvist sätt?
Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef,
Trivector
10.15 Fika & mingel
10.45 Genusglasögon och rättvisesnöre på
trafiksäkerheten
Hur jämnt fördelad är trafiksäkerheten och
åtgärder för ökad trafiksäkerhet? Resultat
och exempel på metoder för att beakta
jämställdhet och rättvisa inom trafik och
transport.
Hanna Wennberg, AO-ansvarig Social
hållbarhet, Trivector och ordf. Jämställdhet i
transportsektorn
11.15 Varför satsas det så lite på cykel?
I stort sett alla policies och planer pekar på
cykelns fördelar, men det syns inte i budgetar
och investeringsplaner. Hur kan det komma
sig?
Thaddäus Tiedje, Trafikkonsult, Trivector
11.30 Digitalisering för cyklister, gående och
mikromobilitet
Ny digital teknik (ITS) har länge utvecklats
främst för bilar och tunga transporter. Men
digitalisering kan avsevärt bidra till ökad
attraktivitet och hållbarhet även för andra slags
transporter.
Anna Clark, AO-ansvarig, Klimat, energi och
miljö, Trivector
11.45 Stående frågestund
Under ledning av moderator.
12.00 Lunch och mingel
13.30 Framtidens mobilitetstjänster –
kollektivtrafik och andra delade resurser
i transportsystemet
Göran Smith, Forskare Chalmers och
Västra Götalandsregionen

14.00 Så kan kommuner och regioner styra
nya mobilitetstjänster i hållbar riktning
Med plattform istället för plan ökar
chanserna att stimulera både innovation
och mobilitetstjänster som bidrar till hållbar
utveckling i transportsystemet.
Christer Ljungberg, VD, Trivector
Axel Persson, trafikkonsult, Trivector
14.20 Hur kommer ny logistik att påverka våra
transporter?
E-handel, elektrifierade fordon och smarta
distributionshubbar ger både nya risker och
möjligheter.
Freddy Larsson, trafikkonsult, Trivector
14.30 Nya data om resvanor och beteenden
– nya insikter som kan att utveckla
transportsystemet
Exempel på nya slags resvanedata och hur
det kan utveckla planering och åtgärder i
trafik- och samhällsplaneringen.
Lovisa Indebetou, trafikkonsult, Trivector
14.40 Panelsamtal & frågor
Under ledning av moderator.
15.00 Fika & mingel
15.30 Omställning för framtiden – att gå från
ord till handling
Behovet av snabb klimatomställning i
transportsystemet och samhällsbyggandet i
stort är enormt. Det kräver en annan slags
planering och andra förändringsprocesser än
dagens.
Emeli Adell AO-ansvarig Framtidens
transporter, Trivector
Anna Clark, AO-ansvarig, Klimat, energi och
miljö, Trivector
15.50 Vilka är de viktigaste klimat- och
hållbarhetsåtgärderna?
Vad gör du och din organisation
i omställningsarbetet? 5 snabba
presentationer med expertråd till:
• Samhälls- och infrastrukturplaneraren
• Arbetsgivaren
• Besöksintensiva verksamheten
• Stadsbyggaren
• Nytänkaren i transportsystemet
16.20 Framtidens hållbara transporter 2020 –
kollektiv spaning
Interaktiv framåtblick under ledning av
moderator.
16.30 Slut för i år
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