Nationell Konferens den 19 september i Kista Tower, Stockholm
From Action Plans to Action - the Swedish Model

Tema:

Scopet: Vad händer i Wien från svensk synpunkt, budskapet

Programmet
0800-0830

Registrering, kaffe, mingling

0830 - 0900 Öppning och välkomnande

Per Wenner/Christer,
Kjell Arnesson

0900 - 1030 Keynote speakers
Sveriges digitala agenda ur transportperspektivet. I den av regeringen
antagna bredbandsstrategin konstateras att ”den digitala
infrastrukturen är en avgörande förutsättning för tillväxt och
ambitionen bör vara att Sverige ska vara världens mest uppkopplade
och avancerade land när det gäller elektronisk kommunikation”. I
Anna-Karin Hatt
strategin konstateras också att det handlar om ”att öka användningen
av IT i hela samhället för att stärka Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och
innovationskraft samtidigt som en hållbar utveckling säkras”. Det är i
det perspektivet ITS ska ses.

IT-Minister, Näringsdepartementet

"ITS i centrum för samhällets moderna säkerhetspolitik"

Ulf Petersson

Saab AB, Chefsanalytiker Koncernstaben

ämne inte klart/Christer

Jennie Martin

Secretary General, ITS Uk

1000 - 1100 FoU i fronten av ICT-samhället.

Utvecklingen inom ICT området går rasande fort. Inte minst i Sverige och detta mycket tack vare bra studie- och forskningsmiljöer och

Arash Sofia, Adnan

KTH och Stockholms universitet,

Yousuf,

Forskarskolan:

ITS
Blekinge

stimulans till entreprenörsskap. Till de traditionella infrastrukturerna
växer nya bredbandsinfrastrukturer fram. Och smalbandiga tjänster som Gideon Mbiydzenyuy,

Tekniska Högskola,

till exempel Twitter bidrar till att frigöra krafter som öppnar för nya

Jana Sochor

Kungliga Tekniska Högskolan,

Anna Kramer

Kungliga Tekniska Högskolan

Tor Skoglund

Chalmers Tekniska Högskola,

Taline Jadaan

IT-Universitetet Göteborg

samhällen. Sverige står i frontlinjen för utveckling av detta
informationssamhälle och vi vill nu se på vilket sätt detta kan bidra till
tillgänglighet, trygghet, säkerhet och mobilitet, både för att bygga
Sverige vidare och för att skapa nya exportsuccéer.
1100-1130
1130-1230

Kaffe/mingel/utställning
Moderator: Marika
Jenstav, Movea
Storstaden kommer att förändras kraftigt genom befolkningsökning,
Susanne Lindh,
Kerstin Gustafsson,
skärpta miljökrav, trafiksäkerhetsfokus på många trafikantkategorier
Ulrika Honauer, Göran
och förändrade resvanor, ex.vis ökad cykeltrafik. Samtidigt finns ett
Lundblad/ Ragna
storstadsforum, vi har ”fördubblingsprojektet” och ny kollektivtrafiklag. Forslind/ eller Roger
Hur tänker representanter för städerna, kollektivtrafiken, trafikverket. I Vahnberg

Panelsamtal om storstadsfrågor

Stadsbyggnadsdirektör Stockholm,
Gatudirektör, Malmö stad,
Region
Stockholm Trafikverket,
kollektivtrafikrepresentanter o gärna operativt
ansvariga, kanske operatör också. vilka andra
tillför Anette Scheibe och 5-stads arbetet

sessionen kommer du att få lyssna till några intressanta tankar
1230-1330

Lunch
Modern kollektivtrafik i nya hjuspår

1330-1430

Moderator: Åke
Lindström

Marknadsdirektör Kista Science City

Någon har sagt att kollektivtrafiken är ett transportsystem som tar dig

Jarl Eliasen

Vd Trafikanten Norge

Brigitte Woolridge

Marketing Manager, Rejseplanen A/S, DK

Claes Herlitz

Ericsson och fd CIO Nobina,

Helen Elvmarker

Volvo AB

Moderator: Anette

Vd Stiftelsen Electrum och Kista Science City
AB
Vd Volvo Technology,
Telia,

från ett ställe där du inte är, till ett ställe dit du inte ska, på en tid som
egentligen inte passar dig. Hur kan vi lösa denna "the last mileproblemtik" med allt vad den nya tekniken förmår? Många av alla de
lösningar som vi alla lätt kan föreställa oss - händer bara inte. Eller gör
de? I denna session ska vi lyssna och lära av de som både kan och gör.
1530-1615

Kvinnligt innovationskap.
Transportsystemet ska vara jämställt, d.v.s. likvärdigt svara mot

Scheibe Lorentzi
Malin Persson , Jessica

kvinnors respektive mäns transportbehov. Vårt transportsystem har av
tradition huvudsakligen byggts av män. Telekommunikatonssystemen
likaså. Och portalfigurerna i IT-världen är män. När Sverige så antar en

Levin ,

Gunilla

strategi och handlingsplan för implementering av ITS, på vilket sätt
skulle handlingsplanen konkret kunna bidra till transportsystemets

Saab AB

jämställdhet? Vad skulle fler kvinnor på alla nivåer i praktiken kunna
innebära för utveckligen? Skulle vi snabbare nå 0-visionen mål? Skulle vi

Fransson Charlotte

snabbare uppnå klimatmålen? Kan vi faktiskt tänka oss att vårt
innovationsklimat skulle förbättras? Och vad skulle det kunna innebära?
Och vad krävs om så är fallet för att lyckas?
1430-1530

Brogren

Vinnova

Swedish Institute of Internet of Things

Öppet. Wien: Vad gör:
scope: Några svenska aktörer på kongressen berättar om vad de tänker
beskriva inom ramen för ITS the Swedish way .

Saab,

Kollektivtrafikbranschen, Ericsson, Telia
1615-1645

Avslutningsord: Keynotekaraktär

Kia Höök

1645-1700

ITS Award, Avslutning

ITS Sweden

GD

Studiebesök den 18 september
På gång med tid och plats och ansvarig
Ericsson Studie
IBM
Info24
Mobile Life Center
Viktoriainstitutet

ITS och kvinnligt anslag
Marika - Transek, Jenny Infracontrol, Anna-Karin Nystedt Ericsson,
Annika Roos, ITS Dalarna,

Kvinnor i näringslivet, entreprenör- eller innovationskap
Maria J, Jenny, Anna-Karin, Malin Persson Volvo AB VTECH, Jessica Levin
Telia, Charlotte Sund E///, Anna Caracolias Adimo
uppdrag: scanna kvinnliga entreprenörer inom ITS

