TRAFIKUTVECKLARNÄTVERKET
Lund/Malmö

2019-01-29 – 2019-01-30

Välkommen till två fullmatade nätverksdagar kring trafikutveckling- och trafikstrategi för
ansvariga tjänstemän i Sveriges kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och
länstrafikbolag. Denna tredje gång nätverket träffas förlägger vi en del av tiden som
studiebesök i verkligheten i både Lund och Malmö.

PROGRAM 29 januari 2019
12:00

Gemensam lunch

13:00

Inledning. Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik

Ca 13:10

Hur jobbar vi med strukturerade kommunkontakter
kring samhällsplanering-kollektivtrafik, exempel från Västmanland och
Skåne. Därefter diskussion i nätverket

Ca 14:00

Skånetrafikens analysplattform, vi fortsätter titta på de olika system ni
använder för data och analys. Henrik Petersén och Nelson Silva,
Skånetrafiken

Ca 15.00

Fika och nätverkande

Ca 15:20

Spårväg Lund – studiebesök och om projektet
Håkan Henmyr, Skånetrafiken inleder

17:30

Gemensam avresa med tåg till Malmö, samt incheckning på hotell

19:30

Gemensam middag i Malmö

PROGRAM 30 januari 2019
08:10

Sommarlovskorten – exempel och effekter
Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik inleder

08:30

Introduktion till MalmöExpressen och Elbussar
Vi får veta mer om MalmöExpressen samt nya elbussar i Malmö innan vi gör
studiebesök. Håkan Kristiansson, Skånetrafiken inleder.

09:10

Fika och nätverkande
Studiebesök på linje 7, Malmö nya elbusslinje.
Studiebesök MalmöExpressen, tänk spårvagn kör buss – eller hur
blev det?

Ca 09:20
Ca 10:20

12:05

Laget runt. Deltagarna förbereder kort rapport kring era planer för 2019
vad gäller trafikförändringar och infrastrukturförändringar för 2019.
- Peter Norling, Göteborg
Rapport om skolskjutsenkät samt Avslutning

12:30

Gemensam lunch

11:20

Konferensen startar i Lund och lagom till incheckning på hotell och middag
åker vi vidare till Malmö där vi också har konferensens andra dag.

Bokning sker på följande länk
www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/2019-01-29-natverkstraff-trafikutvecklare/
Lokal 29 januari – Grand Hotell, Bantorget 1, Lund
Lokal 30 januari – Hotell Tunneln, Adelgatan 4, Malmö
Konferensavgift: 2400 kr exkl. moms.
Bokning och avbokning senast 11 januari, därefter debiteras full avgift för
konferensen. Det finns alltid möjlighet att inom respektive organisation
byta deltagare kostnadsfritt om du personligen får förhinder. Antalet
platser är begränsat.
Hotellrum: Vi har reserverat enkelrum på Mayfair Hotel Tunneln, Malmö
Logipris: 1.120 kr exkl. moms
Anmäl dig för logi senast den 11 januari via vår hemsida. Kostnadsfri
avbokning för logi senast den 28 december, därefter debiteras full avgift.
Har du bokat hotell via Svensk Kollektivtrafik kommer kostnaden att
faktureras tillsammans med konferensavgift
Kontakt: mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se

Varmt välkomna!
Mattias Andersson och programgruppen

