
Dagen syftar till ett nordiskt erfarenhetsutbyte om ekonomiska 
stöd och styrmedel för hållbara städer med fokus på klimatsmart 
mobilitet. Vi hoppas på en dag med dialog, erfarenhetsutbyte och 
rekommendationer för att skapa förutsättningar för attraktiva 
och klimatsmarta transporter i städer. 

Välkommen till
Nordiskt erfarenhetsutbyte 

om stöd och styrmedel  
för utveckling av  
hållbara städer

11 april 2019 kl 9.30  –15.30 i Lund, Sverige

En dag för utvalda tjänstemän, planerare och samhällsplanerare  
i de fem nordiska länderna.



Inbjudan är riktad till utvalda tjänstemän, planerare och samhällsplanerare i de fem nordiska länderna.  
Språket under dagen kommer att vara på engelska. 

Plats: Grand hotell, Lund, Sverige

Tid: 11 april 2019 kl 9.30–15.30 (med möjlighet till studiebesök kl 16–17),  
kaffe och registrering från kl 9.00

Anmälan: Sker på följande länk: https://dinkurs.se/Nordicexchange 
Anmäl er gärna genast, men senast den 4 mars. Antalet platser är begränsat.

Nordiska ministerrådet står för konferenskostnaden. 

För er som behöver hotell mellan den 10 och 11 april kontakta helena.svensson@tft.lth.se

För frågor kontakta Helena Svensson, +46 705 099 089, helena.svensson@tft.lth.se

Workshopen är en del i regeringsuppdraget ”Hållbara 
nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet”, 
och ingår som en del i det svenska ordförandeska-
pet i Nordiska ministerrådet. Energimyndigheten har 
huvudansvaret, medan Trafikverket är delprojektsan-
svarig för delprojekt 3, ”Dialogmöten, erfarenhetsutby-
te samt rekommendationer om att skapa förutsättning-
ar för attraktiva och klimatsmarta transport i städer”. 
Inom detta delprojekt ska erfarenheter och rekom-
mendationer sammanställas, publiceras och spridas till 
tjänstemän, planerare och samhällsplanerare i Norden. 

Trafikverket planerar för erfarenhetsutbyte mellan 
de nordiska länderna inom flera områden, varav K2 – 
Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, har fått 

ansvar för att genomföra denna seminarieworkshop 
med tillhörande dokumentation kring området stöd 
och styrmedel för utveckling av hållbara nordiska stä-
der. 

Regeringsuppdraget syftar till att skapa erfaren-
hetsutbyte mellan länder i Norden och dokumentera 
rekommendationer i en slutrapport samt kommuni-
cera erfarenheterna under projekttiden 2018-2020 på 
Energimyndighetens webbsida. Projektet bidrar till 
hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart 
mobilitet genom att skapa och dokumentera erfa-
renhetsutbyte inom angelägna områden. Målet är att 
sprida kunskap och erfarenheter i Norden samt att ge 
inspiration och vägledning genom goda exempel.

Dagen kommer att innehålla korta presentatio-
ner om några av de styrmedel som används idag 
(t ex stadsmiljöavtal i Sverige och Byvekstavtal i 
Norge), diskussioner om hur man med styrmedel 
kan arbeta mot mer hållbara städer och framta-

gande av rekommendationer kring denna typ av 
styrmedel.

K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektiv-
trafik i Sverige, arrangerar dagen på uppdrag av 
Trafikverket. 

Frågor som kommer att diskuteras under dagen är:

 z Hur ges finansiellt stöd till förändringar som 
krävs för hållbar mobilitet i attraktiva städer? 

 z Hur fungerar styrmedlen och vilka motkrav 
ställs?

 z Vilka fördelar och nackdelar har olika stöd 
och styrmodeller? 

 z Vilka erfarenheter har man från olika länder 
och olika aktörer samt vilka rekommendatio-
ner vill man ge.
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