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SAVE THE DATE!
Digitala seminarier

Infrastruktur och
transporter våren 2021
År 2021 blir ett intensivt år med stort fokus på infrastruktur och
transporter. Regeringen gav under 2020 Trafikverket i uppdrag att
starta igång planeringen för en ny transportplan för åren 2022-2033
alternativt 2037. Ett förslag på Inriktningsplanering presenterades sista
oktober och inledde arbetet med förberedelse inför ny planomgång.
Under året väntas regeringens direktiv och Trafikverkets därpå följande
Nationella plan. Region Kalmar län kommer att parallellt med arbetet
med Nationell plan ta fram en ny Regional transportplan. Remittering
av planerna är en viktig del i arbetet. För att skapa dialog och förmedla
information även i dessa speciella tider kommer Regionala
utvecklingsförvaltningen under våren att hålla ett antal digitala
seminarier med olika teman.
Anmälningslänkar finns angivna för varje tillfälle och en länk till seminariet
skickas ut till anmälda någon dag innan seminariet äger rum. Sprid gärna
inbjudan till så många som möjligt som arbetar med eller är politiskt
ansvariga för samhällsplanering, transporter, infrastruktur, klimat, sociala
frågor, digitalisering.
Varje tillfälle beräknas pågå mellan 1- 1,5 timma. Fler seminarietillfällen kan
tillkomma längre fram.

Så bred färdigt din kaviarknäckemacka och brygg dig en ordentlig
omgång rykande termosmuggkaffe så är du välkommen att bänka dig
framför datorn tillsammans med oss!

TEMA: Alternativa budgetramar och potter för
Regional transportplan
Datum: 3 februari kl. 9.00
Anmälningslänk: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=c22200e701da
Föredragshållare: Region Kalmar län, Regionala utvecklingsnämnden samt
Regionala utvecklingsförvaltningen
Ett antal förslag på alternativa budgetramar samt potter för de regionala
medlen kopplade till infrastruktur kommer att presenteras på seminariet.
Syftet är att belysa hur medlen på olika sätt kan fördelas för att bidra till att
nå regionala mål. Klimat, social hållbarhet och minskat antal
arbetsmarknadsregioner kommer fungera som fokus för förslagen.

TEMA: Vad är nästa steg för järnvägen i länet?
Datum: 16 februari kl. 9.00
Anmälningslänk: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=1e1d73756388
Föredragshållare: Trafikverket och Kreera.
Syftet med seminariet är att delge en samlad bild av de omfattande
utredningar som genomförts i länet gällande järnväg. Förhoppningen är
utredningar kan bidra till ökad förståelse av bristerna i järnvägsnätet i länet
och leda till namngivna investeringar i nationell plan.
Stångådals- och Tjustbanan: Genomgång av resultaten från ÅVS
Delelektrifiering samt Triangelspår Berga (Patrik Sterky, Kreera)
Kust till kustbanan: Genomgång av resultaten från regeringsuppdraget
gällande Bristanalys på Kust till kustbanan (Krister Wall, TRV)

TEMA: Hållbarhet och transportplanering
OBS nytt! Datum: 11 mars kl. 9.00
Anmälningslänk: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ed94dc1a1e0f
Föredragshållare: Region Kalmar län, Regionala utvecklingsförvaltningen
Seminariet kommer att beröra sociala aspekter kopplat till jämställdhet och
jämlikhet samt barnperspektiv och hur dessa frågor kan implementeras i
transportplaneringen. Region Kalmar län kommer även att presentera
insatser kopplade till klimat och utsläpp.
Detta seminarie blir en del i arbetet med miljöbedömningen av den regionala
transportplanen.
Ett inspel kommer även att göras från Region Kalmar läns arbete med
Strukturbilder och arbetsmarknadsregioner

TEMA: Digitalisering inom samhällsplaneringen
Datum: 13 april kl. 9.00
Anmälningslänk: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=809ac9c2a711
Föredragshållare: Region Kalmar län, Regional utveckling + ev extern
Vad innebär egentligen en digitaliserad transportinfrastruktur? Kommer ett
autonomt fordon att hämta upp dig på vägen till jobbet, en drönare leverera
kvällsmaten och olyckor i trafiken vara ett minne blott? Hur bygger vi då ett
framtida väg- och järnvägsnät och vilka behov kommer att finnas inom
samhällsplaneringen i framtiden?
Hur ett digitalt autonomt samhälle kan komma att se ut är såklart i dagsläget
oklart, men flera kvalificerade scenarier finns framtagna. Analyser handlar
exempelvis om system, säkerhet och kompabilitet mellan olika källor men
även kring utformning av infrastrukturen och samhället i stort. Vi kommer
försöka ge en samlad bild av hur framtiden kan se och vilka utmaningar som
följer.
Under seminariet får vi även veta mer om den spännande teknik kopplat till
drönare som utvecklas i Västervik på DroneCenter.

