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FRAMTIDENS
MOBILITET 2021

NATIONELL KONFERENS 28 OKTOBER 2021 DIGITALT VIA LIVESTREAM ELLER PÅ PLATS I STOCKHOLM
UR INNEHÅLLET
Människans beteendeförändring och den hållbara staden – så skapar vi mobilitet utifrån människans och
stadens behov
Så tar man ett helhetsgrepp över statsutveckling och trafikplanering i skapandet av en attraktiv och hållbar stad
Mobilitetstjänster och utformning för en tillgänglig, hållbar och säker stadsmiljö
Hållbart resande och gröna färdalternativ – exempel på smarta transportlösningar som bidrar till goda stadsmiljöer
Statsutveckling och parkering för en attraktivare stad – alternativa användningsområden, flexibla parkeringstal och
vilka åtgärder som finns för att påverka efterfrågan på bilparkering
Nyheterna och trenderna som sätter agendan inom framtidens mobilitet
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TORSDAG 28 OKTOBER
08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås.
09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens
moderator.
Fredrik Drotte
Affärsområdesansvarig stadsbyggnad
ÅWL Arkitekter
Fredrik är affärsområdesansvarig stadsutveckling inom ÅWL
Arkitekter sedan 2018, dessförinnan stadsutvecklingschef i
Upplands Väsby kommun. Stadsutveckling och utveckling av effektiv
samhällsbyggnadsprocess är något han brunnit för i nästan 20 år,
varav ca 14 år i olika roller inom kommunal verksamhet. Mobilitet har
på senare år blivit ett allt större fokus. Fredrik deltar som expertråd
vid Energimyndighetens utlysning inom transporteffektivt samhälle.
Fredrik förekommer dessutom flitigt i samhällsbyggnadsdebatten,
som talare, paneldeltagare och moderator.
09:10-09:50 PRAKTIKFALL

Människans beteendeförändring och den hållbara
staden – så skapar vi mobilitet utifrån människans och
stadens behov
• Hur kan lärdomar från projekt tas till vara för uppväxling och
nyttiggörande?
• Hur kan beteendepåverkande insatser lära oss om hur vi bör
bygga staden?
• Varför är social hållbarhet viktigt för att klara klimatmålen?
Anna Gemzell
Utvecklingsstrateg
Umeå kommun
Anna är utvecklingsstrateg med fokus på klimatomställning av resor
och transporter i staden, allt från att främja invånarnas hållbara
val, via infrastruktur och drivmedel till planeringsförutsättningar
och innovation. Bland annat samordnar hon Umeå arbete med att
utveckla arbetssätt för hållbar mobilitet såsom mobilitetsnorm och
mobilitetslösningar i stadsdelar.
10:00-10:40 PRAKTIKFALL

Så åstadkommer vi stadsutveckling och mobilitetslösningar i framkant – case Storängen etapp 4, Huddinge
kommun
• Hållbara transporters förutsättningar i större
stadsutvecklingsprojekt – hållbart, värdeskapande i stadsmiljön
OCH kommersiellt gångbart
• Vilka möjligheter finns att arbeta med mobilitet i detaljplan, och
hur sker kopplingen till andra styrdokument – hur får du allt att
hänga ihop?
• Hur planera för en tillgänglig stad på gåendes och cyklandes
villkor?
Sarah Brunzell
Trafikplanerare
Huddinge kommun

Sara Malm
Konsult hållbara
transporter
Trivector

Fredrik Drotte
Affärsområdesansvarig stadsbyggnad
ÅWL Arkitekter
Sarah Brunzell arbetar som trafikplanerare på Huddinge kommun
med fokus på hållbart resande och barns resor. Hållbart resande och
mobilitetsfrågor genomsyrar arbetet med trafikplanering i kommunen,
både i konkreta utformnings- och utrymmesfrågor liksom i det
övergripande arbetet med gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk. Inom
utvecklingsområdet Storängen arbetar kommun och byggaktörer
tillsammans med att skapa förutsättningar för hållbar mobilitet.
Projektet, som drivs av en och samma aktör - Vincero AB, har en
mycket hög ambition inom hållbarhet och innovation. Flera team
med namnkunniga forskare och experter engageras parallellt för att
ta fram strategier inom mobilitet, energi, miljö, social hållbarhet och
digitalisering. Däribland Sara Malm som är trafikkonsult med inriktning
mot hållbar transportplanering på Trivector samt Fredrik Drotte som
är affärsområdesansvarig stadsutveckling på ÅWL. Föredragningen
kommer att handla om de strategiska ”findings” projektet gjort inom
mobilitet, och även diskutera hur plan- och genomförandeprocessens
handlingar och avtal behöver anpassas för att göra detta möjligt.
10:40-11:10 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
11:10-11:50 EXPERTANFÖRANDE

Mobilitetstjänster och utformning för en tillgänglig,
hållbar och säker stadsmiljö

• Betydelsen av tillgänglighet till olika funktioner i staden och hur
skapas ett åtkomligt varierande transportsystem?
• Nya mobilitetslösningar och hållbara transportmedel – vilka
alternativa färdmedel till bil fungerar bäst och hur kan man
samordna kollektivtrafik, bilpooler, elcykel-pooler och elscootrar?
• Bilpooler – hur planera för att minska biltrafik och på så sätt även
parkeringsytor i stadens kärna?
Emma Nolinder
Gruppchef Hållbara
transporter
WSP

Lasse Brand
Trafikplanerare
med fokus Hållbara
transporter
WSP

Lasse är trafikplanerare med fokus på hållbara transporter.
Hans kärnkompetens inkluderar strategiska analyser, målstyrd
planering och samordningsprocesser. Lasse arbetar ofta med ett
systemperspektiv för att integrera nya mobilitetslösningar i ett
hållbart och attraktivt mobilitetssystem. Emma är transportanalytiker
och gruppchef för Hållbara transporter på WSP. Hon arbetar främst
med strategier och frågor kopplade till tillgänglighet, färdmedelsval
och transporteffektivitet. Emma har god insikt i vilka faktorer som
påverkar resbeteende och färdmedelsval då hon jobbar mycket med
målstyrd planering och prognoser för framtidens mobilitet.
11:50-12:50 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
12:50-13:30 PRAKTIKFALL

Så tar Sundbyberg ett helhetsgrepp om hållbart resande
och Mobility Management
• Mobiliteten i nybyggnation – vilka krav ställs på exploatörer i vår
mobilitetsnorm och vilka problem och hinder stöter vi på?
• Hur utformar vi den fysiska miljön för att öka det hållbara
resandet i kommunen?
• Beteendeförändrade åtgärder – hur regleras parkering för att
öka det hållbara resandet och bidrar kampanjer till att öka det
hållbara resandet?
• Har det hållbara resandet i kommunen ökat – resultat av våra
insatser
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Jessica Elmgren
Projektledare hållbart resande
Mobility Management (MM)
Sundbybergs stad

kommunens arbete med hållbar mobilitet i nybyggnationsområden,
gemensamma mobilitetstjänster och hur kommunen kan kravställa
mobilitetsfrågor i olika planerings- och byggskeden.

Jessica har lång erfarenhet av arbete med hållbart resande och
Mobility Management inom kommunal verksamhet. Hon har tagit fram
Sundbybergs mobilitetsprogram och mobilitetsnorm som styr kraven
för flexibla parkeringstal och mobilitet i nybyggnation. Jessica har lång
erfarenhet av mobilitet kopplat till fastighetsutvecklingsprojekt och har
även arbetat mycket med kampanjer för att öka det hållbara resandet.
13:40-14:20 PRAKTIKFALL

Hållbart resande och gröna färdalternativ – exempel
på smarta transportlösningar som bidrar till goda
stadsmiljöer

• Vad uppmuntrar till grönare transportalternativ och vilket
underlag kan vi utgå från för att utveckla attraktiva hållbara
färdsätt?
• Strategisk planering för hållbar, bekväm och säker framkomlighet
i befintlig infrastruktur och vid nybyggnation
• Så kan man snabba upp omställningen till en mer klimatsmart
mobilitet genom åtgärder som främjar gång, cykel och
kollektivtrafik samt utbyggnad av laddinfrastruktur
Per Eneroth
Gatuchef
Lunds kommun
Gatu- och trafikavdelningen ansvarar för stor del av det strategiska
arbetet med hållbart resande i Lunds kommun. Avdelningen har
bl a byggt spårväg, utvecklat cykelvägnätet och tar hand om alla
gator, banor och torg i kommunen. Innan Per kom till Lund 2014 var
han konsult inom trafikplanering och arbetade både i Sverige och
utomlands. Lund är en av Sveriges ledande kommuner inom hållbar
mobilitet sedan 1999.
14:20-14:50 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
14:50-15:30 PRAKTIKFALL

Rosendal – en ny stadsdel där gemensamma
mobilitetstjänster och hållbart resande står i fokus

• Hur utveckla god samverkan mellan involverade aktörer i
skapandet av en ny stadsdel?
• Så skapar vi gemensamma mobilitetsåtgärder och
mobilitetstjänster för framtidens hållbara stad
• Så utvecklade vi unika samverkansformer för etablering av en
gemensam öppen mobilitetspool, med olika typer av fordon,
placerade både i de gemensamma mobilitetshusen och de egna
fastigheterna
Teresa Uggla Kerrou
Projektledare
Uppsala
kommun

Nina Gustafsson
Hassaine
Projektutvecklare
Uppsala parkerings AB

Nina har lång erfarenhet av samhällsplanering. Hon har utvecklat
kommunens arbete med att se parkering som styrmedel för hållbar
stadsutveckling. Hon har varit med och startat upp det kommunala
parkeringsbolaget och idag utvecklar och driver hon innovativa
affärslösningar som främjar hållbar mobilitet i parkeringsbolagets
mobilitetshus. Teresa har en bakgrund som kommunikationsstrateg
med fokus på klimat- och miljöfrågor samt beteendeförändring.
Sedan 7 år arbetar hon som projektledare inom hållbar mobilitet.
Inom ramen för hennes nuvarande uppdrag utvecklar hon

15:40-16:20 EXPERTANFÖRANDE

Statsutveckling och parkering för en attraktivare stad
– alternativa användningsområden, flexibla
parkeringstal och vilka åtgärder som finns för att
påverka efterfrågan på bilparkering

• Hur kan parkeringsbranschen bidra till hållbar mobilitet och hur
kan man påverka efterfrågan på parkering?
• Så kan kommunerna modernisera sina bilparkeringsnormer
och skapa möjlighet för anpassade bilparkeringstal till specifika
exploateringsprojekt
• Cirkulär delningsekonomi – hur använda oss av parkeringsyta
som mobilitetshubb för hållbar statsutveckling?
Johannes Asp
VD och medgrundare
Mobility46
Johannes Asp är medgrundare och VD för Mobility46, ett ledande
teknikbolag inom affärssystem för digitalisering av parkering,
elbilsladdning och därtill kopplad mobilitet. Verksamheten startade
2012 och Mobility46 är upphovsmän till konceptet – Framtidens
Parkeringsgarage! Framtidens parkeringsgarage består av färre
antal bilar på gatorna och bättre optimerade parkeringsgarage
med fler delade elfordon. Mobility46:s kunder är fastighetsbolag,
fastighetsförvaltare, parkeringsbolag och kommuner. Johannes är
invald i Leaders in SaaS och har lång erfarenhet av digitalisering och
affärsutveckling inom parkering, mobilitet och elbilsladdning och är
styrelseordförande i Elbilio och sitter i Advisory Board för SF Invest.
16:30-17:10 EXPERTANFÖRANDE

Nyheterna och trenderna som sätter agendan inom
framtidens mobilitet
• Vilka är de främsta utmaningarna för att kunna utveckla
framtidens mobilitet?
• Det nya normala post pandemin – beteenden, behov,
förväntningar
• ”Proximity city”: Hållbar mobilitet i kvarter och stadsdelar
Maria Schnurr
Senior forskare
RISE
Maria Schnurr är expert på hållbar mobilitet och stadsutveckling.
Som senior forskare hos RISE fokuserar hon på mobilitetstjänster,
hur mobilitetsinnovationer påverkar hållbarhet och stadsutveckling
och policy innovation. Innan hon började på RISE i februari 2017
arbetade hon inom fordonsindustrin och som foresight-konsult
i Tyskland och genomförde framtidsstudier för flera branscher
och den offentliga sektorn. Redan för tio år sedan undersökte
hon hur mobilitetstjänsternas framgång kommer påverka
bilindustrin i ramen av ett avhandlingsprojekt (doktorsexamen i
organisationssociologi).
17:10-17:20 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen.
17:20 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

FRAMTIDENS MOBILITET 2021
Tid och plats

Allmänna villkor

Nationell konferens 28 oktober 2021

Se vår allmänna villkor på
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller
följa konferensen digitalt via livestream

Boende
Pris konferens – delta på plats i Stockholm

I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.

Anmäl dig senast 17 september
Anmäl dig senast 15 oktober

Ordinarie pris

6.490 kr
6.990 kr
7.990 kr

1.500 kr i rabatt
1.000 kr i rabatt

Mängdrabatt konferens i Stockholm

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner Part

Pris digital konferens – delta via livestream

Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

Anmäl dig senast 17 september
Anmäl dig senast 15 oktober

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell.
Ange kod: D000028081

I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du
kan ta del av streamat material efteråt.
Ordinarie pris

5.490 kr
5.990 kr
6.990 kr

1.500 kr i rabatt
1.000 kr i rabatt

Mängdrabatt digital konferens

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
Lär dig mer om hur du skapar mobilitet utifrån människans och stadens behov
Öka dina kunskaper om hur du tar ett helhetsgrepp över statsutveckling och
trafikplanering i skapandet av en attraktiv och hållbar stad
Ta del av mobilitetstjänster och utformning för en tillgänglig, hållbar och säker
stadsmiljö
Lyssna till exempel på hållbara och gröna transportlösningar som bidrar till
goda stadsmiljöer
Möjlighet att lära dig mer om alternativa användningsområden för parkering,
flexibla parkeringstal och vilka åtgärder som finns för att påverka efterfrågan
på bilparkering
Uppdatera dig kring nyheterna och trenderna som sätter agendan inom
framtidens mobilitet
Nätverka och utbyt erfarenheter från kollegor från hela landet
Konferenskod: OFF1612
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