
 

Til medlemmer i arbeidsgruppen Transport i byer og transportplanlegging 
 

Arbeidsgruppens seminar i Malmö 11. og 12. november 2021: 

«Hållbar1 urban mobilitet» 

  
 

Dag 1 - Torsdag 11. november 
9:00 – 9:15 Introduktion 

Gunnar Blomé hälsar välkommen till Malmö, Ine Hilling presenterar upplägget för träffen och 

temat för mötet ”Mobilitetsstrategier og infrastrukturplaner hvor mobilitet er tenkt 

sammen med nærings- og boligutvikling, utviklingen av bærende samfunnsfunksjoner, 

samt klima- og miljøhensyn” 

 

9:15 – 9:45 Malmös historia. Genomförda infrastrukturprojekt som Öresundsbron och Citytunneln 

och den planerade Öresundsmetron 

Gunnar Blomé, enhetschef Samhällsplanering och etablering, Stadskontoret 

 

9:45 – 10:00 Introduktion till Storstadspaketet 

Lotta Ahlfors, projektledare Storstadspaketet 

 

10:00 – 10:30  Paus inkl. fika 

 

 10:30 – 11:00 Stora stadsplaneringsprojekt och fördjupad översiktsplan för Nyhamnen 

  Asterios Tolikas, projektledare Nyhamnen, Stadsbyggnadskontoret 

 

11:00 – 11:30  EU-projektet MORE2 och studieområdet Nyhamnen 

  Maria Brodde Makri, projektledare MORE i Malmö, Fastighets och gatukontoret  

 

 11:30 – 12:15  Lunch 

 
1 Hållbar (svensk) – bærekraftig (norsk) – bæredygtig (dansk) – sjálfbær (islandsk) – kestävä (finsk) 
2 MORE är ett EU-projekt som fokuserar på mötet mellan stora transportkorridorer med deras anspråk på kapacitet och 

framkomlighet och städernas huvudgator med deras anspråk på stadsliv och livskvalitet. Inom projektet har flera 

planeringsverktyg utvecklats eller vidareutvecklats. Under workshopen kommer vi att testa LineMap, ett verktyg för 

samskapande. Genom att representera gatans element med olika former av legofigurer och samtidigt ange fasta ramar och 

förutsättningar för utformningen, kan planeringsprocessen överföras från en teoretisk diskussion till en konkret gemensam 

uppgift där alla aktörer kan inkluderas. Verktyget kan användas av planeringsexperter men också för att samskapa 

utformningar itidigt skede tillsammans med politiker, tunga aktörer och representanter från allmänheten. Utförlig information 

om EU-projektet finns på hemsidan www.roadspace.eu. 

 

http://www.roadspace.eu/


 

 

 

12:15 – 13:45   Cykeltur till och runt i Västra hamnen och Nyhamnen 

 

 13:45 – 14:30  Fika i Västra hamnen/Nyhamnen 

 

 14:30 – 17:00   Grupparbete enligt ”More-metoden”, lokal i Nyhamnen 

• Introduktion till övningen 

• Övningen 

• Uppsummering 

 

 18:30 –           Gemensam middag på stan 

 

******************************************************************************** 

 

 

Dag 2 - Fredag 12. November 

 

9:00 – 9:15      Reflektion över gårdagen 

 

9:15 – 10:00    Pecha Kucha på temat ”Mobilitetsstrategier og infrastrukturplaner hvor mobilitet er tenkt 

sammen med nærings- og boligutvikling, utviklingen av bærende samfunnsfunksjoner,  

samt klima- og miljøhensyn” (deltagare från samtliga länder) 

 

 10:00 – 10:30   Paus inkl. fika 

 

 10:30 – 11: 00 Fler Pecha Kucha (deltagare från samtliga länder) 

 

 11:00 – 12:00 Uppsummering och vidare arbete (Ine och Håkon) 

• Intryck av mötet i Malmö 

• Kommande seminarier och träffar inom NVF  

• Avslutning 

  

12:00 -            Gemensam lunch och hej då 

 

******************************************************************************** 

 


