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Call-for-abstracts

Du är välkommen att medverka på konferensen Mobility Management Öresund! Skicka in ett abstract på vad du skulle vilja
prata om på högst en A4-sida.
Abstracts eller förslag välkomnas på de teman som beskrivs
på baksidan av detta blad. De kan handla om vad som händer just nu, resultat från nyligen avslutade projekt, forskningsresultat, eller tankar för framtiden. Vi är också öppna för
förslag inom andra områden, t ex om projekt och åtgärder
med särskilt lyckat resultat. Innovationer, nya produkter och
nytänkande som stödjer och utvecklar möjligheter kopplat till
mobility management är också intressant för konferensen. Ta
gärna kontakt med oss om du har sådana förslag eller idéer!
Under konferensen kommer flera olika presentationsformer
att användas. Det kan till exempel vara pecha kucha, workshop, traditionell föreläsning eller speed dating.

Deadline för abstracts 24 januari 2014
Abstracts och förslag lämnas in via e-post på adressen:
magdalena.nilsson@hmskane.se
Viktiga datum
2014-01-24:

Deadline för abstracts och förslag

2014-01-26:

Beslut om deltagande i konferensen

2014-03-19:
Din presentation/material ska vara skickad till
		organisatören
2014-03-26/27: MMÖresund

Mobility Management Öresund
I en värld av klimathot, peak oil, ökad urbanisering, ojämlikhet och ekonomisk turbulens
krävs nya transportlösningar. Människan istället för fordon och infrastruktur är den självklara utgångspunkten. Mobility Management,
att med ”mjuka” åtgärder påverka transporten innan den börjat, är ett kostnadseffektivt
sätt att skapa tillgänglighet och samhällsnytta
utan att alltid behöva bygga ny infrastruktur.
MMÖresund blev en succékonferens förra
gången! 26-27 mars 2014 samlas återigen
deltagare från näringsliv och offentlig sektor
för att med avstamp i Öresundsregionen inspireras, samtala, knyta kontakter och lära av
varandra. Konferensen har tre parallella
teman:
ä mobility management möter ITS och
smarta mobilitetstjänster
ä möjligheter med mobility management i
samhällsplaneringen
ä effektivare mobilitet i företag och
verksamheter

Läs mer om konferensen på:
www.mmoresund.nu

Abstracts och förslag välkomnas på följande teman:
Mobility Management möter
ITS och smarta mobilitetstjänster

Information och kommunikation är hörnstenar i all mobility
management. De är en förutsättning för att du lätt ska kunna ta
reda på både hur du smartast tar dig från A till B och hur snöovädret i natt påverkar just din busslinje just nu. IT har under
senare år bjudit på stora möjligheter att både samla in tillräckligt detaljerad information och se till att kunderna får den där
de behöver den, inte minst genom dagens smartphones. Det
finns också tekniska möjligheter att enkelt låta kunderna ge
feedback och annan data tillbaka. Men dagens teknik utnyttjas
dock långt från optimalt och det är lika mycket en fråga om
vilken teknik som faktiskt finns som hur vi använder den. På
konferensen vill vi visa hur MM kan dra nytta av den snabba
utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin. Hur kan trafikplanerare, resenärer, trafikoperatörer m.fl.
utnyttja denna för att skapa ett bättre och relevantare utbud av
mobilitet och tillgänglighet? Hur kan kunderna bättre utnyttja
den för att göra smartare resval i vardagen? Vilka smarta mobilitetstjänster kan IT-företag erbjuda som stödjer syftet med
mobility management?

Effektivare mobilitet i företag
och verksamheter

För företag och verksamheter med ett miljömässigt och socialt ansvarstagande blir det allt viktigare att bedriva effektiviserings- och förändringsarbete för organisationens resor och
transporter. Ett framgångsrikt arbete för mer långsiktigt hållbara val av resor och transporter ger nyttor i form av sänkta
kostnader, friskare medarbetare, reducerad energiförbrukning,
mindre miljö och klimatpåverkan och ett robustare varumärke. Konkreta handlingsplaner för ekonomiskt och miljömässigt
bättre mobilitet är en framåtsyftande verksamhetsutveckling
för företag och verksamheter år 2014!
Hur ser ert företags kloka och konkreta handlingsplan ut? Hur
initierar man detta arbete? Hur förankrar man brett för ett
lyckat resultat.Vilken är bästa formen för den återkoppling man
ska ge. Frågorna är många och genom att samla vår erfarenhet
kommer vi längre. Vi efterlyser exempel på hur man kreativt
och effektivt arbetat med kostnadseffektiva och hållbara resor
och transporter. Vad fungerar bra? Hur kan samarbete mellan
olika aktörer se ut? Vad arbetar man med hos företagen för att
främja alternativ till bilen?

Möjligheter med mobility
management i samhällsplaneringen

Att ta med mobility management i tidiga planeringsskeden, så
som översiktsplan, planprogram, detaljplan, kan vara ett bra
sätt att skapa förutsättningar för effektiva och hållbara transportlösningar. Genom en tidig dialog med byggherrar finns
möjlighet att ”bygga in” effektiva transportlösningar. Bilpooler,
cykelfrämjande åtgärder och bättre kollektivtrafik kan ge utrymme för färre antal parkeringsplatser. I tidiga skeden i planeringen finns goda möjligheter att förhandla eller ställa krav
på byggherrar om att inkludera mobility management-åtgärder
i utbyte mot att få bygglov, markanvisning eller en lägre p-norm
inom detaljplanen.
Vilka nyttoeffekter av mobility management i samhällsplaneringen har ni erfarenhet av i form av t ex ökad hälsa, minskade
investeringskostnader och mer hållbara resval? Exempel där
man genom MM minskat infrastrukturinvesteringar så som
parkeringsplatser och väginvesteringar? Exempel på effektivare
utnyttjande av befintlig infrastruktur? Cost-benefit-analyser?
Exempel på mobility management i tidiga planeringsskeden? Vi
ser gärna förslag från både offentlig sektor (kommunerna) och
privata byggherrar och fastighetsaktörer.
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