Region Örebro län
Regional utveckling
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionalutveckling@regionorebrolan.se
www.regionorebrolan.se/infradag

Inbjudan

Infrastruktur och transportdag
Fredagen den 16 mars är det dags för
2018 års Infrastruktur och transportdag.
Denna gång möts vi i City
Konferenscenter i Örebro.
Resan mot framtidens transporter och vägen
mot ett fossilfritt transportsystem och smartare
resande fortsätter. Denna gång fokuserar
Infradagen på beteenden och planering av
infrastruktur och transporter.
Bland talarna finns:
Elin Häggberg, som nyligen fick stora
influencerpriset ”Årets varumärke 2017” för
sin teknikblogg Teknifik.se.
Mattias Goldmann, vd, Tankesmedjan
Fores som 2016 utsågs till ”Mäktigaste i
Hållbarhetssverige ”.
Vi möter även beslutsfattare, konsulter och
tjänstemän.
Nätverket Forum för logistik träffas under
dagen.
Välkommen!

I samarbete med:

Datum: 16 mars 2018 kl. 08.30-16.30
Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23,
Örebro
Målgrupp: Dagen vänder sig till dig som är
intresserad av frågor om infrastruktur och
transporter. Du finns i näringsliv,
samhällsorganisationer och politiska partier.
Kostnad: 750 kronor,
faktureras i efterhand. Anmälan är bindande,
men platsen kan överlåtas. Infra-dagen har
ett begränsat antal fria platser för studenter.
Ange utbildningen du studerar på i anmälan.
Anmälan senast: 1 mars.
anmälningsformulär finns på
regionorebrolan.se/infradag
Kontaktperson:
Karin Wallin, 019-602 63 58
karin.wallin@regionorebrolan.se
Så här tar du dig hit:
City konferenscenter ligger vid Örebro
resecentrum. Ta gärna tåg eller buss till
konferensen!
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Program
Programmet är preliminärt, fler talare kan tillkomma.
8.30

Registrering och fika

9.00

Inledning/välkommen

Mats Gunnarsson (MP) regionråd

Spaning: Så påverkar
framtidens teknik våra
transporter

Johan Cedermark, Brightn AB
Elin Häggberg, influencer, Teknifik.se

Framtiden är här –
självkörande lastbilar

Henrik Wallström, Einride

10.00

Kaffe med mingel i utställning

10.45

Så ska vi nå ett hållbart
transportsystem!

11.45

Lunch

13.00

Nya förutsättningar för
näringslivets transporter

Rebecka Marklund, Energimyndigheten,
SOFT strategisk plan för omställning av
transportsektorn till fossilfrihet
Mattias Goldmann, vd, Tankesmedjan
Fores, Nu sätter klimatomställningen fart

Peter Mellander, Sweco, Står
citylogistiken inför ett paradigmskifte?
Om hur våra nya köpbeteenden och
logistikbehov kan påverka våra ramar
och riktlinjer for samhällsbyggnad i
grunden
Christer Sering och Stefan Larsen,
Green carrier, Klimatsmarta
transportalternativ
Hannes Lindkvist, Closer, Samverkan
för ökad transporteffektivitet

14.00

Eftermiddagsfika

14.30

Så utformas transportinfrastrukturen 2018-2029

Anna-Karin Larsdotter, ABB, Vilka
transportförutsättningar behöver
näringslivet?
Trafikverket och Karin Wallin, Region
Örebro län, Arbete med nya
transportplaner

15.15

Avslut

