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MODERATOR ÅSA LINDELL 
Presentation av moderatorn:
Åsa Lindell är föreläsare, moderator och facilitator med en 
bakgrund som organisationskonsult och kommunikations- 
direktör. Hon inspirerar och leder möten om bland annat 
möteskultur, förändring, levande värdegrund och bemöt- 
ande.I rollen som moderator leder hon konferenser, 
samtal, debatter och personaldagar – alltid med närvaro, 
lyhördhet och en stor portion energi. 

08.30 Studiebesök på förmiddagen
Våning 2026 – utställning om Göteborgs
framtida stadsutveckling. Fokus ligger på
Hisingsbron, Västlänken och linbanan.
Projektbesök på Marieholmsförbindelsen.
Anmälan till studiebesöken görs vid konferens- 
anmälan.

10.30 Registrering och fika
11.00 Välkommen till Gatu- och parkdagar 2018
 Hans Andersson, Gatukommitténs ordförande
11.00 Välkommen till Göteborg
 Stefan Eglinger, trafikdirektör, Göteborgs Stad
12.00 Lunch och utställarbesök

NY TEKNIK SOM PÅVERKAR OSS
13.30 Självkörande fordon

Fokus på hur kommunernas infrastruktur 
måste anpassas till framtidens fordon.
Mikael Ivary, utvecklingsledare, Trafikkontoret, 
Göteborgs Stad 

14.00 Framtidens infrastruktur
Aktuell forskning och utveckling inom infra-
strukturområdet.

Malin Andersson, utvecklingschef, Trafik- 
kontoret, Göteborgs Stad 

14.30 Laddinfrastruktur
Vad får man och vad får man inte? Vad vill vi? 
Vilken roll har kommunen? Hur hanterar
man politiska önskemål?

Ida Nelson, expert hållbara transporter,
Sveriges Kommuner och Landsting,
Tora Gustavsson, plan - och trafikchef,
Lidköpings kommun

15.00 Fika och utställarbesök
15.30 Smart City

Smart Stad – vad är det? Digitaliseringen tar 
oss in framtiden. Med smarta system kan vi 
använda input från medborgarna om hur 
staden fungerar till att förenkla och förbättra 
de tjänster vi tillhandahåller.

Åsa Bjäräng, enhetschef IT/GIS, Stadsbygg-
nadsförvaltningen, Helsingborgs stad,
Klara Århem, GIS ingenjör, Stadsbyggnads- 
förvaltningen, Helsingborg stad

16.00 Cykelstaden Malmö 
Malmö presenterar mer om arbetet för
Malmö som cykelstad, och vilka man ser som
framtidens utmaningar. 

Nyheter avseende cykelinsatser inom infra-
struktur, service och kommunikation.

Jesper Nordlund, strategisamordnare cykel,
Malmö stad

16.30 Göteborg ska bli en grön och nära storstad
 Så här jobbar vi med gröna offentliga rum  
 i Göteborg

Helena Bjarnegård, stadsträdsgårdsmästare, 
Göteborgs stad

19.00 Middag på Quality Hotel 11
 Middag med underhållning

17.00 Lär känna Göteborg
Välkommen på en spännande veteranspår-
vagnstur genom Göteborg med Spårvagn-
sällskapet Ringlinjen.

Anmälan till turen görs vid konferensanmälan

19.00 Mingel
Mingelkväll med buffé och alkoholfri dryck i 
Palacehuset, Södra Hamngatan 2. 
Buffén serveras mellan 19.00 och 21.00. 
Möjlighet finns att köpa öl eller vin för den 
som önskar.

Anmälan till mingel görs vid konferens

Onsdag 18/4 Quality Hotel 11, Maskingatan 11

Tisdag 17/4 Palacehuset, Södra Hamngatan 2



UPPLEVELSER LÄNGS VÄGEN
08.30 Innovativa lösningar för drift och under- 
 håll i stadsmiljö 

Hur kan man utveckla hanteringen av 
TA-planer för att minimera byggtiderna och 
därmed störningarna. Kan man ta betalt? 
Oskar Stålnacke, projektledare, Trafikkontoret, 
Stockholm stad

09.30 Kommunikativa gångstråk
 Gångstråk under byggskedet. Vilka krav  
 ställer vi på ytmaterial, hänvisning, estetik  
 mm? Hur blir upplevelsen spännande istället  
 för otydlig? 

 Anna Ihrén, kommunikatör, Trafikkontoret,  
 Göteborgs Stad

10.00 Fika och utställarbesök

VÅRDA DET VI HAR
10.30 Ta kontrollen över grävningarna

Hur arbetar vi för att minimera störningarna? 
Hur ser processen ut och vilka är utmaning-
arna? Exempel från Göteborg och Örebro.

 Karin Lundskog, enhetschef, Trafikkontoret,   
 Göteborgs stad
 Tommy Karlqvist, verksamhetschef, Örebro   
 kommun

11.00 Allt i en kulvert 
Vallastaden infrakulvert är en samlad plats 
för all underjordisk infrastruktur. En unik 
prefabricerad lösning som möjliggör snabb 
och effektiv installation. Ett smart alternativ 
vid nybyggnation.

Johan Sedin, Tekniska verken, Linköping 
kommun

11.30 SKL – vad är på gång
En orientering om pågående arbeten och 
nya handböcker från Sveriges Kommuner 
och Landsting.
Selda Taner, Sveriges Kommuner och Landsting

12.00 Presentation av nästa års värdkommun
Hans Andersson, Gatukommitténs ordförande

12.15 Gatu- och parkdagarna avslutas med lunch

Torsdag 19/4 Quality Hotel 11

INFO OM STUDIEBESÖKEN:
Våning 2026:
Hur är Göteborg tänkt att se ut om 10–20 år? På vilket sätt 
är Hisingsbron mer än en bro? Hur kommer Västlänken 
påverka resandet till, från och i Göteborg? Och hur känns 
det att åka linbana över älven?

I Våning 2026 i Läppstiftet vid Lilla Bommen kan du få svar 
på dessa och många andra frågor. Från Våning 2026 har 
man stadens bästa utsikt över bygget av Hisingsbron, och 
det kommer också bli platsen att följa bygget av Västlänken 
och många andra projekt i staden.

Marieholmstunneln:
Marieholmstunneln är en vägtunnel som byggs under 
Göta älv, den ska avlasta Tingstadstunneln och länka samman 
E6 med E45 samt E20 via Partihallsförbindelsen. Tunneln 
minskar sårbarheten i nuvarande vägsystem samtidigt som 
trafiksäkerheten, miljön och regional utveckling främjas.

Kort fakta om Marieholmstunneln
• Blir knappt 500 meter lång med tre körfält i vardera 

riktningen med planerad hastighet på 70 km i timmen.
• Byggs delvis med sänktunnelteknik vilket innebär att 

man bygger tre tunnelelement i en torrdocka som sedan 
sänks ned i en muddrad ränna under botten av Göta älv.

• I anslutning till tunneln byggs två nya trafikplatser vid 
Marieholm och Tingstad.

• Klar och tas i trafik 2020.



Tid och plats
Den 17 -19 april 2018 i Göteborg på Quality Hotell 11,
Maskingatan 11, 417 64 Göteborg
Seminariet börjar kl. 9:30 med registrering och avslutas 
dag två klockan 13.30 efter lunch.

Avgift
Medlemmar 5 200 kr exkl. moms
Icke medlemmar 6 200 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år 2 600 kr exkl. moms
Medlemmar pensionärer 2 600 kr exkl. moms

Rabatter: Vid deltagande enbart en dag erhålls 30% 
rabatt på konferensavgiften. 

I konferensavgiften ingår måltider samt studiebesök.

Vill Du bli medlem? Bli medlem på  
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare 
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 31 april 2018
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller 
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se
Anmälan är bindande efter 31 mars 2018 men kan 
överlåtas på en annan person.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som 
skickas av SKL Fastigheter och Service AB.

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Quality hotell 11, 
först till kvarn principen gäller. Rummen kostar 1400 
kr/rum och natt inkl. moms samt frukost.
Bokningen görs direkt till hotellet via mail 
q.11@choice.se med bokningskod 2032GR007949.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 31 mars men kan  
överlåtas på annan person inom organisationen.  
Avanmälan måste ske skriftligt till Konstella.

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av:  
Marie Holmqvist, tel 042-10 59 72
Marie.holmqvist@helsingborg.se  
Övrig information: Konstella, tfn 08-452 72 86, 
konferens@konstella.se

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information

1. Quality Hotell 11  2. Centralstationen
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