Välkommen till gemensam konferens för presidier, VD och förvaltningschefer.
Direkt efter sommaren arrangerar Svensk Kollektivtrafik och SKL en konferens (lunch till lunch) för
Vd:ar och förvaltningschefer tillsammans med politiker i presidierna för nämnder, styrelser eller
motsvarande. Under dessa två dagar tar vi upp aktuella frågor inom kollektivtrafikområdet på temat
”Framtiden - är redan här”. Vid flertal av programpunkterna kommer det att ges utrymme för
diskussioner och reflektioner. Vi hoppas också att dagarna bidrar till ett positivt nätverkande och
erfarenhetsutbyte.
Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik
Tid:
Plats:

Peter Haglund, SKL

Måndag 28 augusti (start kl.12.00) – Tisdag 29 augusti (avslutas 13.00)
Elite Hotel Marina Tower, Stockholm.
https://www.elite.se/sv/hotell/stockholm/hotel-marina-tower/#about

Program 28-29 augusti ”Framtiden - är redan här”
Måndag 28 augusti hålltider:
12.00-13.00, lunch
13.00-17.30, konferens inkl fikapaus
19.00-22.00, middag
Inledning och presentationer
Kollektivtrafik som verktyg för ökad hållbarhet
Trender och omvärldsförändringar som har påverkan på utvecklingen av
kollektivtrafiken. Christer Ljungberg, Trivector
Nästa generations resor
Hur tänker regeringen – vad vill man uppnå med nästa generations resor och
transporter. Vad är på gång? Representant från Regeringskansliet
Partnersamverkan uppdaterar fördubblingsmålet
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik arbetar gemensamt sedan flera år
tillbaka för kollektivtrafikens fördubblingsmål. Nu finns tecken på att kollektivtrafiken
förändras och att vad som är bilresande respektive kollektivtrafikresande blir mindre
tydligt. Är det läge för att revidera målsättningen? Peter Haglund, SKL

Hur kan vi öka kollektivtrafikens samhällsnytta?
Presentation av en ny rapport som beräknar värdet av den samhällsekonomiska nytta
som kollektivtrafiken skapar genom att förbättra människors tillgänglighet till
samhället, minska utsläpp och buller, öka trafiksäkerheten och vidga
arbetsmarknadsregionerna. Karin Brunell Freij, WSP

Järnvägsfrågor
Redovisning av pågående arbete för regionala banor, infraplanering (nationella
planen) och länsöverskridande samverkan. Mattias Andersson, SVK, Sara Rhudin, SKL.
Vad sker på Samtrafiken?
Harriet Söder, styrelseledamot Samtrafiken

Tisdag 29 aug hålltider:
08.30-12.00, konferens inkl fikapaus
12.00-13.00, lunch
Aktuella frågor hos Svensk Kollektivtrafik och SKL
Helena Leufstadius och Peter Haglund med medarbetare
Kombinerad mobilitet ligger i tiden
Kommer detta att ge nya möjligheter för att utveckla en mer kostnadseffektiv
kollektivtrafik och samtidigt minska behovet av egen bil?
Per-Erik Holmberg, RISE (Research Institutes of Sweden)
Adam Laurell, Swedish Mobility Program, Samtrafiken
Framtidens drivmedel
Elektrifiering- vad sker i omvärlden och vad pågår i Sverige? Hur ska vi upphandla
trafik när nya förnybara bränslen kanske ligger runt hörnet? Anders Grauers, Chalmers
Gemensam avslutning
Lunch
Konferensavgift: 2 400 kr exkl moms (helpension)
Logi: Vi har reserverat ett antal enkelrum på Elite Hotel Marina Tower. Priset är 1 600 kr exkl moms
(inklusive frukost). Bokar du via oss så fakturerar vi logi tillsammans med konferensavgiften. Sista
bokningsdag för garanterat rum 2017-06-19!
Anmälan: Senast den 7 juni vill vi ha din anmälan till konferensen. Anmälan görs via länk på Svensk
Kollektivtrafiks hemsida (http://www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/). Avbokning efter 19 juni
debiteras full avgift. Det finns alltid möjlighet att byta deltagare kostnadsfritt inom respektive
organisation om du personligen får förhinder.
Bekräftelse med slutligt detaljerat program utsänds 19 juni.

