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Anmäl dig tidigt 
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Parkering för cykel och bil – en viktig del av tillgängligheten  
till ett resecentrum 
Workshopen leds av Roger Johansson, Trafikutredare, Sweco Transport System AB

FRAMTIDENS RESECENTRUM 
OCH STATIONSOMRÅDE
NATIONELL KONFERENS 23-24 NOVEMBER 2015 • STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET 

 Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och 
stationsområden med resenären och människan i centrum

 Innovativa tekniska lösningar för bästa upplevelse, tillgänglighet 
och service i framtidens resecentrum

 Så anpassar du stationen för ökad säkerhet och känslan av  
trygghet för besökarna på stationsområdet

 Resecentrum och stationsområden som en del i stads- 
utvecklingen samt utvecklingen av hela regionen

 Placering av resecentrum och hur du skapar ett tillgängligt  
och effektiv resande till och från stationsområdet

 Så samverkar du framgångsrikt med olika aktörer och  
driver projektet effektivt

 Finansiering av resecentrum och stationsområden

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL

Stefan Andersson 
Projektledare, Tekniska förvaltningen 
Trelleborg kommun

Johan Karlberg 
Affärsutveckling 
Skånetrafiken

Catharina Danckwardt-Lillieström 
Projektledare 
Uppsala kommun 

Leif Svensson 
Säkerhetschef 
Jernhusen   

Mikael Rojek 
Samhällsbyggnadsstrateg 
Strängnäs kommun

David Johansson 
Projektledare Stadsutveckling 
Växjö kommun 

Magnus Hunhammar 
CEO 
Institute for sustainable transportation 

Jaroslaw Bartosiak 
Planarkitekt 
WSP Stads- och  
fastighetsutveckling 

Björn Hasselgren 
Phd. Senior Advisor/ 
Research Fellow 
KTH 

Karolina Celinska 
Ombudsman 
DHR - Förbundet för ett  
samhälle utan rörelsehinder 

MODERATOR SPECIELLT INBJUDEN SPECIELLT INBJUDEN

Diskussion  
Vad innebär framtidens 
resecentrum och hur bör 

det utformas?

Årets viktigaste  
konferens och mötesplats 

om resecentrum!



DAG 1 • 23 NOVEMBER 2015

08:30 Registrering med kaffe och smörgås

09:00 Ability partner inleder konferensen och lämnar 
över ordet till moderatorn och förste talare

EXPERTANFÖRANDE
09:10 Planering och framtidens hållbara resande  
samt attraktiv utformning av resecentrum och stations-
områden med resenären och människan i centrum
• Hur utforma resecentrum och stationsområden som bidrar till 

effektivt resande och tillväxt i staden?

• Vad är attraktiva lägen för resecentrum och stationsområden och 
hur kan man utveckla dem?

• Vilka verksamheter är bäst att etablera i ett resecentrum och 
kring själva stationsområdet?

• Hur kan du framgångsrikt arbeta med medborgardialog?

Jaroslaw Bartosiak 
Stadsplanerare
WSP Stads- och fastighetsutveckling

Jaroslaw är stadsplanerare med 6 års kommunal bakgrund från 
Västerås stad och Eskilstuna kommun. Sedan 2015 är han anställd 
på WSP Stads- och fastighetsutveckling. Jaroslaw har erfarenheter 
från både detaljplaner och översiktsplaner men även större projekt 
så som planering av Stationsområdet och resecentrum i Västerås, 
utveckling av centrala Eskilstuna med dess centrala torg – Fristads-
torget – samt utveckling av Årstastråket i Stockholm. Här kommer 
han berätta om utformning av resecentrum och stationsområden, 
vilka de attraktiva lägen är och hur du framgångsrikt arbetar med 
medborgardialog. 

PRAKTIKFALL
10:00 Framtidens resecentrum och innovativa tekniska 
lösningar för bästa upplevelse och service 
• Framtidens resecentrum som navet i staden och  

kommunikationerna

• Så skapar du god tillgänglighet genom en smart och säker  
cykel- och bilparkering med hjälp av framtidens teknik

• Hur projicerande informationsskärmar skapar ett mer tillgängligt 
stationsområde

• Så kan resenärerna använda vår app för att få maximal service 
på stationsområdet

 
Stefan Andersson   Johan Karlberg
Projektledare, Tekniska   Affärsutveckling 
förvaltningen   Skånetrafiken
Trelleborgs kommun  

Under detta anförande kommer Stefan och Johan att berätta om  
de olika tekniska lösningar som de håller på att tar fram och som 
kommer finnas på stationsområdet. Allt från en app där man kan ta 
del av de olika tjänster som finns på området till informationstavlan 
på väggen. I december 2015 är det beräknat att deras nya resecen-
trum kommer att invigas. 

10:50 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
11:20 Möjligheter och utmaningar med resecentrum för 
mindre kommuner – från vision till konkret projekt
• Resecentrumets betydelse för attraktionskraft och tillväxt i en 

mindre kommun

• Vägen till vårt nya resecentrum - från en vision och översiktsplan 
till ett konkret projekt

• Effektiva åtgärder för minskat buller kring stationsområdet och 
skapa en god miljö för boende och andra i området

• Så har vi arbetat framgångsrikt med medborgardialog vid  
planeringen av ett nytt resecentrum

Mikael Rojek
Samhällsbyggnadsstrateg
Strängnäs kommun

Strängnäs kommun bygger just nu sitt nya resecentrum som 
kommer att underlätta tillgängligheten för pendlarna med den 
nya stationsbyggnaden, busstorget kommer vara i markplan och 
garage under mark. Störningarna ska minimeras så att dagens 
stora mängd tågpendlare inte behöver göra avkall på bekvämlighet. 
Lyssna på hur de arbetar med resecentrum och följ med på deras 
resa från vision till konkret projekt. 

12:10 Lunch

PRAKTIKFALL
13:10 Framgångsrik samverkan mellan alla inblandade 
parter för en smidigare och effektivare process vid 
utveckling av stationsområdet
• Så hanterar du dialogen både intern och externt och driver  

processen effektivt

• Hur få till effektiva och framgångsrika samarbeten? 

• Så informerades medborgarna i planeringen och arbetet kring 
stationsområdet

• Våra erfarenheter – så blev det och så fortsätter vi med  
utvecklingen

Catharina Danckwardt-Lillieström
Projektledare
Uppsala kommun 

Under detta anförande kommer Catharina att prata om hur 
Uppsala kommun effektivt och med framgång samverkat med 
Trafikverket och Jernhusen vid utvecklingen av deras resecentrum. 
Hon kommer även att berätta om hur den interna kommunikationen 
gick till och vad som är viktigt att tänka på kring det samt hur de 
informerade och involverade invånarna kring arbetet med det nya 
resecentrumet. 

EXPERTANFÖRANDE
14:00 Att utveckla ett resecentrum och stationsområde 
som upplevs tryggt och säkert för resenärerna och de 
boende
• Hur anpassa stationen för att ökad säkerhet och känslan av 

trygghet för besökarna på stationsområdet?

• Belysning, kameraövervakning, värdar mm

• Hur samverka med polis, socialtjänsten och andra aktörer för 
ökad trygghet?
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Leif Svensson
Säkerhetschef
Jernhusen 

Leif har sedan 2009 arbetat som säkerhetschef på Jernhusen och 
dessförinnan Vd för G4S och säkerhetschef för luftfartsverket. Han 
kommer under detta anförande att berätta om hur du ökar säker-
heten bland resecentrumets besökare och får dem att känna sig 
bekväma och trygga på platsen. 

14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
15:20 Finansiering av resecentrum och stationsområ-
den – olika alternativ
• Vilka olika finansieringsformer finns det?

• Offentlig och privat samverkan 

• Hur väljer du en långsiktig lösning vad gäller finansieringen för 
ert resecentrum?

• Hur kan resurser samordnas för optimal avkastning?

• Betydelsen av ett resecentrum för regionens ekonomiska tillväxt

Björn Hasselgren
Phd. Senior Advisor/Research Fellow
KTH 

Björn har erfarenheter från ett brett spektrum av områden inom  
den offentliga sektorn. Sedan 2010 arbetar han som Research 
Fellow i Kungliga Tekniska Högskolan. Slutfört doktorandprojekt; 
”Regeringens roll för transportinfrastruktur” 2013. För närvarande 
arbetar han med olika forskningsprojekt i förhållande till transport-
infrastrukturen. Under detta anförande kommer han prata om olika 
finansieringsformer och resecentrumets betydelse för regionens 
ekonomiska tillväxt.

DISKUSSION
16:10 Framtidens resecentrum – vad innebär det 
egentligen? 
• Områden som berörs: 

 - Service 
 - Innovation och IT-lösningar 
 - Utformning 
 - Infrastruktur och transporter

16:30 Moderatorn sammanfattar konferensens  
första dag

16:40 Första konferensdagen avslutas

Välkommen till mingel!
Passa på att nätverka och utbyta 
erfarenheter med kollegor från 
hela landet!
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DAG 2 • 24 NOVEMBER 2015

08:30 Samling och morgonkaffe

09:00 Konferensens andra dag inleds

EXPERTANFÖRANDE
09:10 Så skapar du ett mer tillgängligt och attraktivt 
resecentrum och stationsområde för personer med 
funktionsnedsättning 
• Vad innebär det att skapa ett tillgängligt resecentrum för alla? 

• Vilka är behoven hos personer med funktionsnedsättningar som 
du behöver ta hänsyn till?

• Vad säger direktiven vid 
 - Nybyggnation av resecentrum 
 - Ombyggnation 
 - Buss 
 - Järnväg

Karolina Celinska
Ombudsman
DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 

Under denna programpunkt kommer Karolina att tala om hur man 
utformar ett ”resecentrum för alla” och om DHRs framgångsrika 
samverkan med olika aktörer inom kollektivtrafiken. Hon kommer  
vidare att berätta om gällande regelverk och andra väsentliga  
faktorer som påverkar resenärernas val av resande.

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande 

PRAKTIKFALL
10:30 Resecentrum och stationsområden – en del i 
stadsutvecklingen och utvecklingen av hela regionen
• Hur skapa ett attraktivt, tryggt och mer tillgängligt stations- 

område som är lätt att resa till och från

• Hur vi har planerat och prioriterat trafiken till och från stations-
området – gående, cykel, buss och bil

• Så kopplar du ihop goda boendemiljöer, arbetsplatser, handel, 
service och hållbara kommunikationer för bättre livsmiljö

• Placeringens betydelse för utvecklingen av staden och hela 
regionen – så tänkte vi

David Johansson
Projektledare Stadsutveckling
Växjö kommun 
 
David kommer under detta anförande att prata om betydelsen av 
deras resecentrum och hur det kommer utveckla staden och hela 
regionen. Han kommer även att ta upp hur de skapar ett tryggare 
och mer tillgängligt resecentrum och hur de kopplar ihop bostäder, 
handel, service och arbetsplatser. Deras resecentrum är beräknad 
att börja byggas år 2016. 
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EXPERTANFÖRANDE
11:20 Stationsområden, effektiva transporter och  
urban kvalitet – hur kan nya transportslag stärka  
sambanden i staden och skapa en mer levande och 
lättillgänglig stadsmiljö? 
• Hur ett fungerande stationsområde skapar möten och en  

levande stadsmiljö – urban kvalitet som efterfrågas allt mer

• Framgångssagor och fallgropar att se upp för vid moderna  
stationsområden – vad kan vi lära?

• Nya kollektivtrafiksystem som ger nya möjligheter till stadsut-
veckling med flerkärniga stationsområden – exempel på framtida 
stadsmiljöer med spårbilsstationer 

• Nya trafikslag och hur det kan påverka resandet och skapa en 
god urban kvalitet

 - Spårbilar

 - Elbussar

 - Automatiska spårvagnar

• Utblickar: spår bilar i Masdar, Abu Dhabi och mini-metro i  
Perugia, Italien

• Ett praktiskt exempel Airport City Stockholm (stadsutvecklings-
plan för regionala kärnan Arlanda-Märsta)

• Strategier för att kultivera och re-vitalisera bilorienterade stads-
miljöer

Magnus Hunhammar
CEO
Institute for sustainable transportation (IST)

Magnus kommer under detta anförande att prata om urban kvalitet 
och nya transportslag och nya kollektivtrafiksystem. Han kommer 
även att visa på flera svenska och internationella praktikfall.  

12:10 Konferensen sammanfattas och avslutas 

12:20 Lunch för deltagare på workshopen
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers 
förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat.  
Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi 
kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, 
nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga  
arbetet och stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån  
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för  
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder.  
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang,  
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

13:20 – 16:45 WORKSHOP 

Parkering för cykel och bil – en viktig del 
av tillgängligheten till ett resecentrum
Under ledning av: 
Roger Johansson  
Trafikutredare 
Sweco Transport System AB 

Intresserad av en affärsutställning?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att  
stärka varu-märket och bygga relationer med en väl avgränsad 
målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr 
upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så 
berättar vi mer!

Janne Huttunen 
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se
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Parkering för cykel och bil – en viktig del av 
tillgängligheten till ett resecentrum
Resecentrum är stadens nav och en av de starkaste målpunkterna i en tätort för resor och transporter. Valet av färdmedel påverkas av hur 
väl trafiknäten är avpassade till stadsbyggandets och trafikens anspråk, till den hänsyn som bör tas och till de villkor som måste uppfyllas. 

Cykel- och biltrafik behöver angöra och parkera i anslutning till resecentrum. Hur detta ordnas påverkar resecentrums attraktion och valet 
av färdmedel. Att dimensionera, placera och reglera parkering i anslutning till ett resecentrum är därför en grannlaga uppgift som måste ses 
i ett sammanhang där transparenta och tydliga avvägningar görs mellan de kvalitetsanspråk som ställs på tätorten och på resecentrum. 
Workshopen genomförs i en dynamisk och målinriktad process där cykel- och bilparkeringen succesivt växer fram. 
 
Workshopen genomförs i tre steg:

Diskussion 1  Mål och Nuläge
• Mål – vilken färdmedelsfördelning vill vi att besökare till resecentrum ska ha?
• Nuläge – vilken färdmedelsfördelning har de idag?

Diskussion 2 Alternativ och Konsekvenser
• Alternativ – på vilka sätt kan påverkan av färdmedelsfördelningen ske?
• Konsekvensbeskrivning och värdering av alternativ – vilka av de föreslagna åtgärderna stödjer den inriktning  
 som pekats ut?

Diskussion 3 Strategi och Val av åtgärder
• Strategi – under vilka rubriker kan åtgärderna samlas, hur kan strategin formuleras för att nå målen?
• Val av åtgärder – vilka åtgärder är lämpliga att prioritera för att nå målen?

Ledare för workshopen
Roger Johansson 
Trafikutredare
Sweco Transport System AB  

Roger har lång erfarenhet som trafikplanerare med bred kunskap inom trafik- och stadsplanering, tillgänglighet, trafiksäkerhet, parkering 
och utformning av gaturum. Roger arbetar med trafikstrategier, parkeringsnormer och parkeringsutredningar där parkering är en integre-
rad del av en balanserad tillgänglighet. Parkering är en del av det transportsystemet, den ger tätbebyggelsen en del av dess tillgänglighet. 
Transportsystemet och dess parkering ska medverka till en hållbar stadsutveckling. 

Hålltider
13:20 Workshopen inleds
16:45 Workshopen avslutas
Vi bryter passet för eftermiddagskaffe.
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Konferenskod: OFF1343

 Konferens   Workshop 

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

Tid & plats 
Konferens 23-24 november 2015
Workshop 24 november 2015
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du
bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor
Priser och betalningsvillkor 
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller 
enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmåls-
ränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. 
 
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats 
Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din delta-
garplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga 
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbok-
ning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. 
Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evene-
mang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om 1.000 kr. På vissa av våra konferenser kan 
deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och 
om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så 
kallad ”No-show” avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften 1.500 kr. 

Information om behandling av personuppgifter 
Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som 
används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma 
att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall 
användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability 
Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm eller via e-post: info@abilitypartner.se. 

Fotografering och filmning 
Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan 
komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare 
godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på 
dessa sätt. 

Övrigt 
Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av 
enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också 
rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för 
erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka delta-
gande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Pris
Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma 
organisation som bokar plats samtidigt.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar person
3, 4, 5 osv endast 4.980 kr exkl. moms för konferensen och 2.480 kr för
workshopen.

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 25 september
Konferens  6.480 kr 7.480 kr 1.000 kr
Workshop 2.980 kr 3.780 kr 800 kr

Boka senast 6 november
Konferens  6.980 kr 7.480 kr 500 kr
Workshop 3.480 kr 3.780 kr 300 kr

Boka efter 6 november
Konferens  7.480 kr - -
Workshop 3.780 kr - -

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter 
kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms. 

Anmäl dig idag! 
Webb: www.abilitypartner.se
E-post: bokning@abilitypartner.se
Telefon: 08-694 91 00 Fax: 08-694 91 04
Traditionell post: Ability Partner,  
Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!


