TF-dagarna 2019
10–11 april Göteborg

Framtidens
transporter
Det är mycket som händer runt omkring oss, där bland annat ny teknik
och nya tjänster förutsätter förändring och innovation i transport
systemet. Hur kommer framtidens mobilitet att se ut med ny teknik
som elsparkcyklar och självkörande fordon och hur kommer det på
verka hur vi transporterar människor och varor? Har vi ett transport
system som kan hänga med marknadens utveckling?

Onsdag 10 april
Studiebesök på Hisingsbron

– Hur hanteras trafik och mobilitet under byggtiden?

13:00

Samling i Läppstiftet, våning 13.

16:00

Avslutning.

18:30

Mingel och middag hos WSP, Ullevigatan 19.

Torsdag 11 april
09:00

Välkomna! Inledning till dagen

09:15

Trafikverkets möjligheter, utmaningar och
roll i ett digitalt transportsystem

Björn Öhman, ordförande Trafiktekniska föreningen

Hur påverkar den snabba digitala utvecklingen organisationens roll, hur
kopplar det an mot samhällsutvecklingen och vilka tillämpningsområden är
under utveckling inom Trafikverket just nu?
Olof Johansson, programchef för digitalisering i transportsystemet, Trafikverket

09:45

Hållbar mobilitet i det uppkopplade transportsystemet
Inom CLOSER och Drive Sweden arbetar aktörer i nära samverkan för att
utveckla och testa flera olika lösningar som ska bidra till ett mer effektivt och
hållbart transportsystem.
Sofie Vennersten, programansvarig, Drive Sweden
& Hannes Lindkvist, projektledare, CLOSER

10:15

fika

10:45

BRT – en del av framtidens kollektivtrafik i Örebro
För att bibehålla framkomligheten ses kollektivtrafiken och BRT som ett
koncept samt ett vitalt verktyg som behöver prioriteras för att både vara en
lösning på framkomlighetsutmaningar men också bli en integrerad del av ett
växande Örebro.
Ingela Berndt, trafikplanerare, Örebro kommun
& Jan Berglöf, strateg/analytiker, Region Örebro Län

11:15

Arkitektur och gestaltning i framtidens livsmiljöer
Lyssna på Sveriges riksarkitekt och Trafikverkets chefsarkitekt om respektive
organisationers arkitektuppdrag och deras syn på gestaltningen i framtidens
livsmiljöer och transportsystem.
Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket
& Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket

12:00

lunch

13:15

Årsmöte (inkl. utdelning av trafikpriset och bästa exjobb)

13:45 Framtidens transporttjänster är här!
E-scooterns revolution
Rädslan för nya fenomen, respekt för städer, klimatmedvetenhet, lyhördhet och
dialog är sådant som VOI handskas med varje dag. Vilka lärdomar kan företaget
redan dra och hur ser framtidsplanerna ut?
Erik Bergqvist & Nina Lennartsson, VOI

Sveriges grönaste åkeri
MovebyBikes koncept är små omlastningsterminaler och stora cyklar med en
hög produktivitet. Så hög produktivitet att de hävdar att jakten på affärs
modeller för att finansiera en förmodat dyrare logistik i våra städer är över.
Johan Wedin, MoveByBike

Appen som gör parkeringen och vardagslivet enklare
EasyParks tanke är att göra vardagslivet enklare. Hur kan företaget verka för
att lösa morgondagens trafikflödesproblem? Och hur kan mobil innovation
understödja städer och trafikanters problem?
Maurtiz Börjeson, chef affärsutveckling, EasyPark Group

14:45

Fika och chans att testa lastcykel, elscooter och app

15:15

Nyttor och utmaningar med elektrifierad godstrafik

15:45

paneldiskussion

16:15

avslutning

Den snabba batteriutvecklingen har gjort att mycket av busstrafiken i världens
städer kan elektrifieras. Nu står godstrafiken på tur, men hur fort kommer det att gå?
Fredrik Cederstav, projektledare, Volvo AB

Tid
n Onsdag 10 april – torsdag 11 april

Plats
n 10 april: 13.00 Läppstiftet (våning 13),
Lilla bommen 1A, Göteborg
n 11 april: 09.00 Chalmers Conference
Center, Chalmersplatsen 1, Göteborg

Pris
n 1200 kr för medlem och 1700 kr för icke
medlem.
n 700 kr för pensionärer och 250 kr för
studenter.
n Early bird: 950 kr – senast 17 mars
I priset ingår middag, lunch och fika.
n Bli medlem i TF på www.trafiktekniska.se
Medlemsavgiften är 300 kr/år för yrkesverksamma och 50 kr/år för studenter.

Anmälan
n Görs senast 3 april på:
https://invajo.com/l/TWxRgZhB0E
eller via mail till: jack.lu@huddinge.se

anmäl dig
senast den
3 april

Betalning
n Sker via faktura. Vid anmälan anger du
namn, arbetsplats, e-post, telefon och dina
faktureringsuppgifter. Ange även om du
ska med på studiebesök och middag dag 1
samt ev. önskemål om specialkost.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Jack Lu, styrelsen: jack.lu@huddinge.se  Prem Huq, styrelsen: prem.huq@lidingo.se

