
 

Träff 1, förmiddag: Kollektivtrafiken i Sverige - möjligheter och utmaningar  

  
Kristoffer Tamsons, trafikregionråd i Region Stockholm och ny ordförande för Svensk 

Kollektivtrafik  

Kristoffer Tamsons har länge varit trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande 
i SL och Mälardalsrådet. Nu tar han kollektivtrafikfrågorna till nationell nivå som ny 
ordförande för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Kristoffer Tamsons säger 
att kollektivtrafiken idag bjuder på oändliga möjligheter i form av automatisering, 
digitalisering och elektrifiering - men också utmaningar, i form av exempelvis otrygghet 
och hållbarhetsfrågor. Vilka frågor kommer han att prioritera? Och hur kommer vi 
tillrätta med de prövningar som finns? Här berättar Kristoffer Tamsons om färden 
framåt tillsammans med hela kollektivtrafiks-Sverige.  

 

Eftermiddag: Transport och klimat i EU - efter valet  

  
Jakop Dalunde, tidigare EU-parlamentariker för Miljöpartiet, Gruppen De gröna/Europeiska 
fria alliansen 

Transportsektorn är en av EU-samarbetets hörnstenar och viktig för den fria rörligheten 
för personer, varor och tjänster. Vilka transportpolitiska frågor ligger på EU-agendan 
efter valet? Och hur stämmer dessa överens med svenska prioriteringar? Jakop 
Dalunde berättar mer om transportfrågorna på EU-nivå, och hur dessa sannolikt 
kommer att påverkas av resultatet i EU-valet.  

Som Sveriges yngsta europaparlamentariker arbetade Jakop för en omfattande 
klimatoffensiv för att säkerställa att EU uppfyller Parisavtalet. I EU-parlamentet 
jobbade Jakop aktivt för att tåg skulle bli lättare att boka inom Europa, att vi tar steget 
mot en klimatlag i EU, att storsatsningar på klimatforskning görs och att EU ska införa 
en koldioxidbudget. Han har bl. a. suttit i utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi samt varit suppleant i utskottet för transport och turism.  

Dalarnas hus, onsdagen den 18 september, kl. 09:30-14:00  
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Träff 2: Framtidens fossilfria flyg?  

  
Maria Fiskerud, projektledare för Fossilfritt Flyg 2045, RISE och expertrådgivare 
Biojetutredningen  

Den livliga debatten kring flygets höga koldioxidutsläpp och negativa klimatpåverkan 
har knappast undgått någon. Men kan en fossilfri flygindustri verkligen åstadkommas? 
Maria Fiskerud leder innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045, med ansvar att öka 
samverkan inom hela ekosystemet för ett fossilfritt flyg. Här berättar hon om 
bioflygbränslen, fossilfrihet och om en förhoppningsvis grönare framtid för flyget.  

Dalarnas hus, onsdagen den 23 oktober 2019, kl. 09:30-12:30  

  

 

Träff 3 Förmiddag: Transportnäringen, miljön och digitaliseringen 

  
Tina Thorsell, chef för samhällspolitik Transportföretagen  

Vad står transportnäringen inför för utmaningar i framtiden? Hur har digitaliseringen 
bidragit med nya affärssystem? Här berättar Transportföretagens chef för 
samhällspolitik Tina Thorsell mer om framtidens transportnäring och om hur en 
förbättrad infrastruktur kan göra Sverige mer attraktivt i den globala konkurrensen, och 
samtidigt minska utsläppen samt skapa nya jobb och tillväxt på hemmaplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eftermiddag: Distansmöten - sparar både miljö och pengar  

   
Ulrika Eklund, författare till boken "Distansmöten – effektivitet, tillgänglighet och kreativitet" 

och grundare till det egna konsultföretaget Ulrika Eklund Consulting  

Det blir allt vanligare med möten där deltagarna inte befinner sig på samma fysiska 
plats. Med teknikens hjälp skapar deltagarna i stället ett digitalt mötesrum. Men ofta 
tar det tid och kraft att ändra invanda mötes- och resmönster. Bristande infrastruktur 
och kunskap hos många organisationer försvårar distansmöten. Här ger Ulrika Eklund 
konkreta råd och tips på hur verksamheter kan hålla framgångsrika digitala möten - 
och samtidigt både minska koldioxidutsläppen och spara pengar.  

Ulrika är konsult och utbildare med mångårig nationell och internationell erfarenhet 
med fokus på ledarutveckling, möten för delaktighet och jämställdhet. Hennes drivkraft 
är att arbeta för en bättre värld genom att börja ta små, små steg tillsammans.  

Dalarnas hus, onsdagen den 11 december 2019, kl. 09:30 -14:00  

  

 

Träff 4: Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken - möjligheter och    

utmaningar  

  
Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken i Sverige AB och regeringens särskilda utredare 
för utredningen om det nationella biljettsystemet 

Regeringen har tillsatt en utredning för att införa ett nationellt biljettsystem för all 
kollektivtrafik i hela Sverige. Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken i Sverige, har 
fått i uppgift att ge regeringen underlag för hur ett sådant system kan införas så att det 
förenklar för resenärer. Gerhard berättar på dagens träff mer om vilka möjligheter och 
utmaningar ett sådant system skulle medföra.  

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdagen den 5 februari 2020, kl. 09:30-12:30 

  

  

 

 

 

 

 



 

Träff 5: Nya synsätt på mobilitet  

 
Sofie Vennersten, programchef för Drive Sweden 

Den privatägda bilen har länge varit en självklarhet. Men idag gör utvecklingen kring 
självkörande bilar, ett uppkopplat och automatiserat och delat vägtransportsystem att 
framtidens mobilitet kommer att se mycket annorlunda ut. Drive Sweden är ett viktigt 
och väletablerat innovationsprogram som fokuserar kring hur framtidens 
transportsystem kommer att se ur. På bara tre år har samarbetet vuxit från 17 partners 
till mer än 100. Det visar graden av intresse och behovet av samarbete inom området. 
Vid denna träff berättar den nya programchefen Sofie Vennersten, mer om detta och 
vad som behövs från samhället och politiken för att framtidens transportsystem ska ta 
form.  

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdagen den 25 mars 2020, kl. 09:30-12:30  
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