Raka spåret in i Almedalsveckan
För dig som är intresserad av spårvägar, kollektivtrafik och stadsutveckling har vi här samlat ett urval av seminarier. Ha en skön vecka!

Måndag 1 juli
Var ska folk bo i Stockholm?
Några av de största och viktigaste
aktörerna i Stockholms län debatterar
ansvar och initiativförmåga gällande
regional utveckling. Stockholms stad,
Huddinge kommun och Trafikverket
möts i ett samtal om bostadsbyggande och infrastruktur.
Arrangör: Huddinge kommun
Tid: 16:00 - 17:15
Plats: Donnerska huset, Donners
plats, Hörsalen

Tisdag 2 juli
Allt kan inte ske innanför tullarna
– hur kan regionala stadskärnor i
Mälardalen skapa tillväxt?
Sundbyberg är en snabbt växande
och attraktiv stadskärna där boende,
arbete och kollektivtrafik mot Stockholm och övriga regionen hänger väl
ihop. Vad krävs av stadsutveckling,
infrastruktur och kommunikationer
för att vidareutveckla de regionala
kärnorna och skapa tillväxt i hela
Mälardalen?
Arrangör: Mälardalsrådet,
Sundbybergs stad, Fastighetsägarna
Stockholm
Tid: 08:30 - 09:45
Plats: Donnerska huset, Donnersplats, Hörsalen

Hur åstadkommer vi en fossilfri
fordonsflotta och minskad klimatpåverkan från våra städer?
Kommuner står inför utmaningen
att öka tillgängligheten i städerna,
samtidigt måste de negativa miljöeffekterna från trafiken minska. Är stat,
stad och företag eniga om vad som
behöver uppnås och hur? Kom och
lyssna på politiker, intresseorganisationer och företag med insyn, inflytande och åsikter på området.
Arrangör: Siemens AB
Tid: 08:30 - 09:30, Frukostseminarium
Plats: Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet, Lilla matsalen (akteringången)
Varför inte ta bussen?
Hur ska vi få fler att åka kollektivt
samtidigt som vi hanterar kostnader? Hur kan kollektivtrafiktjänsten
utvecklas så att detta sker? Får vi se
högkvalitativa bussystem i Sverige?
Frågorna diskuteras av forskare, industri och politiker. Dessutom frågar vi
svenskarna: ”varför inte ta bussen?”
Arrangör: BIL Sweden och MRF
Tid: 10:00 - 11:30
Plats: Uppsala universitet, Campus
Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare
Högskolan), Sal B25
På spåret med spårväg i stadsplaneringen
Vid infrastrukturinvesteringar som
exempelvis utbyggnad av spårväg,
uppstår förutom trafikala och kapacitetsmässiga effekter även andra nyttor

som har potential att tydligt påverka
städers utveckling, attraktionskraft
och tillväxt.
Arrangör: PwC
Tid: 10:45 - 11:45
Plats: Hästgatan 9
En fördubblad kollektivtrafik
- är det möjligt?
Kollektivtrafikens aktörer har sedan 2008 arbetat för att fördubbla
kollektivtrafikens marknadsandel.
Samtidigt har marknaden öppnats
för kommersiella initiativ och nya
myndigheter har bildats. Hur når vi
framgång i förändringen?
Arrangör: Partnersamverkan för en
fördubblad kollektivtrafik
Tid: 12:30 - 14:30
Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmen, Mellangatan 21, Oscarssalen
Moderna spårvägar och Sveriges
ekonomiska konkurrenskraft
I takt med att de stora städerna växer
behövs långsiktiga investeringar i kollektivtrafiken. Etablering av moderna
spårvägar kan i kombination med andra kollektivtrafiksatsningar bidra till
att lösa trafikens kapacitetsbehov och
utveckla våra städer på ett attraktivt
och hållbart sätt. Tjänar staten på att
bidra till bra kollektivtrafik i växande
städer?
Arrangör: Spårvagnsstäderna
Tid: 16:00 – 17:10 (med efterföljande
mingel till klockan 18:00)
Plats: Almedalens Hotell (ingång från
Almedalsparken)

Tisdag forts...
QIMBY - Om kvalitet och kvantitet
i stadsbyggandet
Alla pratar om att städer måste växa,
men få pratar om hur. Hur, vad och
var bör vi bygga för att skapa hållbara
städer som vi kan var stolta över? Hur
höjer vi ambitionsnivån med fokus
på både kvantitet och kvalitet för ett
värdeskapande stadsbyggande? Det
handlar om Qimby: Kvalitet i mitt
kvarter.
Arrangör: Sveriges Arkitekter och
Svenska Teknik- och Designföretagen
Tid: 17:30 - 18:30
Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins
gata 1, Stora salen

Onsdag 3 juli
Framtidens städer: Vem bygger
egentligen en stad?
Hur ska vi bygga städer som är anpassade för framtidens behov? Kan vi
sammanföra visionen med gällande
regelverk? Kan vi bygga framtidens
städer utan buller? Vad finns bortom
hindren?
Arrangör: East Sweden
Tid: 09:00 - 10:00, Frukostsamtal
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, East Sweden Garden
Moderna citytransporter - finns
snabba och billiga lösningar?
I Stockholm och Göteborg finns alla
moderna transportalternativ, t ex
kollektivtrafik, bilpooler och hyrcyklar. Distansarbete och flexibla
arbetstider blir allt vanligare. Ändå
ser vi enorma trafiktoppar både i
kollektiv- och infartstrafiken. Debatt
om konkreta förslag, utmaningar och
lösningar.
Arrangör: Sustainable Innovation
Tid: 10:30 - 11:30
Plats: Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet, Teatersalongen

Stadsbyggnad: Måste man bygga
som man alltid har gjort?
– experiment och utmaningar i
samhällsutvecklingen
Samtal kring stadsbyggnad i framtiden. Kommuner, arkitekter, forskare, företag och medborgare har
spännande idéer kring utmaningar
i stadsbyggnaden. Varje föreläsare
berättar om sitt ämne under tio minuter, därefter vidtar kreativa idéspån
och diskussioner. En del av Idélabb
samhällsbyggnad.
Arrangör: Upplands Väsby kommun
Tid: 14:00 - 14:55
Plats: Södra Kyrkogatan 13, Westanders innergård
Järnväg: Storstad eller ödemark hur ser den framtida skandinaviska
tillväxten ut?
Hårdnande global konkurrens ställer
de skandinaviska länderna inför nya
utmaningar. En framtida storregion den skandinaviska 8 miljonersstaden
- kräver ökad mobilitet. Kan järnvägen bidra med detta? Vilka ytterligare
satsningar behövs?
Arrangör: The Scandinavian 8
million city
Tid: 09:15 - 10:15, Frukostseminarium
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1
vid Donners plats
Spårväg - en möjlighet och utmaning för tillväxten
Spårvägstrafik sätter känslorna i svallning i Skåne. Fixar Skåne utbyggnaden? Hur går det med finansieringen?
Arrangör: Öresundshuset
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1,
vid Donners plats, Entré från Hästgatan

Torsdag 4 juli
Hur reser vi i en attraktiv stad?
Bilen i staden, andra transportsätt, kollektivtrafik, gång och
cykling,stadsutveckling diskuteras.
Medverkande: Per Ankersjö, Miljöborgarråd (C), Stockholms stad.

Tony Grimaldi, CEO and President,
Cycleurope.
Arrangör: BIL Sweden och MRF
Tid: 10:00 - 11:30
Plats: Uppsala universitet, Campus
Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare
Högskolan), Sal B25
Hur skapar vi den attraktiva och
mänskliga staden? How do we create an attractive and humane city?
Hus, vägar och broar är fokus för
stadsutveckling, men vad krävs för
att bygga socialt hållbara städer
som klarar dagens och framtidens
utmaningar för tillväxt, utveckling
och välfärd? What is needed to build
sustainable cities that meet today’s
and tomorrow’s challenges of growth
and welfare?
Arrangör: Skanska
Tid: 14:30 - 16:00
Plats: Wisby Strand Congress &
Event, Donnersgatan/Strandvägen

Fredag 5 juli
Folkomröstning i Göteborg. Därför
behövs det Västsvenska infrastrukturpaketet
Göteborgarna skall folkomrösta om
trängselskatt, som är en del av det
Västsvenska paketet med satsningar
på tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och
bilar. Paketet skapar förutsättning för
fler jobb, bättre utveckling och renare
miljö. Vad sker nu? När hålls omröstningen? Vad händer vid ett Nej?
Arrangör: Socialdemokraterna i
Göteborg
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Uppsala universitet, Campus
Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare
Högskolan), Sal D20

