SMaRT – vägen till ett mer hållbart resande

Program 6 september
9.00 - 10.30
Välkomna och introduktion till dagen

Jerker Andersson-Liljestrand, kommundirektör Götene kommun
Frida Jonson, moderator

Rejsehold – smart metod som skapar innovativa lösningar

Eva Maria Friberg, Destination Läckö-Kinnekulle och Nanna Schultz Andersen, Hjørring
Kommune, om hur man kan finna oväntade lösningar genom metoden Rejsehold.

Bæredygtig medarbejdermobilitet - indsikt fra Stigsborg Brygge og Aalborg
Havn
Kia Hansen och Lisbeth Eeg från Aalborg Kommune deler deres fremgangsmetoder og
erfaringer om arbejdspendling baseret på over 600 ansatte på to arbejdspladser.

Goda miljövinster med hyrcykelsystem tillsammans med lokala näringslivet
Hur kan det bli enklare och mer självklart för boende och turister att välja ett hållbart
resealternativ? Mia Carlsson och Johanna Östheden Andersson från Varbergs kommun
delar lärdomar.

Bæredygtig hverdagsmobilitet findes i fællesskab

Nanna Schultz Andersen, fra Hjørring Kommune, om hur de gennem en samskabelsesproces arbejdet med at finde forskellige bæredygtige mobilitetsløsninger, som fungerer
for den enkelte i dagligdagen.

10.30 - 10.50 PAUS MED FIKA

SMaRT – vägen till ett mer hållbart resande
10.50 - 12.00
Unge og bæredygtig mobilitet

Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab har gennem en samskabelses proces
fundet frem til 2 løsninger der giver en positiv effekt på elevernes valg af bæredygtig
mobilitet. Sandra Bødker, Julie Hyldgaard Madsen forteller.

Sista-Milen-Bilen – framtidens behovsstyrda kollektivtrafik på landsbygden

Anna Ohlin Ek och Mija Gustavsson från Destination Läckö-Kinnekulle om hur Sista-MilenBilen i Västra Skaraborg gjort att turister och medborgare kunnat resa till besöksmål över
kommungränserna helt efter egna behov.

Här kan förarlösa tjänster för mobilitet testas

Forskningsinstitutet RISE och Håkan Burden har utvärderat fem möjliga områden i Västra
Skaraborg för förarlösa mobilitetstjänster och hittat en kandidat som kan användas omgående.

Följeforskning: Hur hållbart är SMaRT?

Erik Algren, Chalmers, Henrik Svensson Högskolan i Skövde och Line Røjkjær Rasmussen
Aalborgs Universitet följer projektet och sätter siffror på projektresultaten, på acceptans
hos resenärer och vilken effekt det ger på koldioxidutsläpp.

Summering och avslut
12.00 Lunch

