
VÄLKOMNA!
Drive Sweden temaområdesmöte: Samhällsplanering

Fastighetsägarnas roll i planeringen av 
framtidens mobilitet



AGENDA
13.00 Välkomna – så här jobbar Drive Sweden och temaområdet Samhällsplanering, 

Olof Johansson, temaområdesledare Samhällsplanering, Drive Sweden

13.15 Projektet One-Stop-Shop, Adetoun Ayoade & Paul Göransson från Urbanivation

13.35 Fredrik Olsson, Allmännyttans Mobilitetsprojekt, med tankar om ämnet

13.50 Paneldiskussion och möjlighet för publiken att ställa frågor till presentatörer

14.10 Gruppdiskussioner i break-out-rooms

14.40 Återsamling och medskick/reflektioner från diskussionerna 

15.00 Tack för idag! 







Samarbetsplattform med projektfinansiering och programaktiviteter
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Hur kan digitalisering och automatiserade 
transportsystem skapa samhälleliga vinster?

Fysisk planering som 
möjliggör teknisk 

utveckling och nya tjänster
Transportsystem för städer 

och landsbygd
Vilka roller ska ligga 

inom offentlig sektor?
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Paneldiskussion
Hur ser vi på fastighetsägarnas roll i planeringen av framtidens mobilitet? Utmaningar 
och möjligheter.

• Nadia Smit, Mobilitetsutvecklare Kraftstaden Fastigheter

• Adetoun Ayoade, Business Designer & Affärsutvecklare Urbanivation

• Paul Göransson, Affärsutvecklare Urbanivation

• Fredrik Olsson, Allmännyttans Mobilitetsprojekt

Skriv gärna in frågor i chatten till presentatörerna.



Grupparbete
Resonera i era grupper i break-out rooms

1. Vad finns det för lösningar på de utmaningar ni hört idag, från 
fastighetsägarens perspektiv, kring att planera för framtida mobilitet?

2. Vad är fastighetsägarens roll i omställningen till en mer hållbar mobilitet?
3. Hur skapar man förutsättningar för gränsöverskridande utveckling mellan 

mobilitet och fastighetsägare?

Skicka gärna in era stolpar till carl-martin.vikingsson@drivesweden.net

Bonus: Ser ni behov av ev. frågor/projekt att ta vidare inom Drive Sweden?



Sammanfattning
Medskick/reflektioner från diskussionerna
• Vad finns det för lösningar på de utmaningar ni hört idag, från fastighetsägarens 

perspektiv, kring att planera för framtida mobilitet?

• Vad är fastighetsägarens roll i omställningen till en mer hållbar mobilitet?

• Hur skapar man förutsättningar för gränsöverskridande utveckling mellan mobilitet 
och fastighetsägare?

Skicka gärna in era stolpar till carl-martin.vikingsson@drivesweden.net



TACK FÖR IDAG!

drivesweden.net
linkedin.com/company/drive-sweden


