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Välkommen! 

Urbanista Stad bjuder in till seminarium: Bättre tillsammans 

  

När 
Torsdag 25 januari 2018, kl. 13-16. 
(Sedan inflyttningsfest i vårt nya kontor på Odinsgatan 22A för de som vill från kl. 16).  
 

Var 
Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg 
  

Vad 
Urbanista Stad bjuder tillsammans med våra holländska delägare Goudappel Coffeng in till 
seminarium med temat ”bättre tillsammans”. Vi blickar ut i Europa och får inspiration kring hur vi som 
arbetar med mobilitet och stadsplanering bättre kan samarbeta för att skapa en attraktiv och smart 
stad med hög framkomlighet. Föredragshållare är våra holländska kollegor som med sina cirka 250 
medarbetare är ledande inom mobilitet, stadsutveckling och trafikplanering i Nederländerna.  
 
Vi kommer att få höra om erfarenheter från exempelvis Utrecht som har gått igenom en 
transformation som liknar den nuvarande utvecklingen i Göteborg. Goudappel kommer att dela med 
sig av koncept, tankemodeller och praktiska exempel inom processledning, mobilitet och cykling. Som 
programmet nedan visar så har seminariet två delar – en del med föreläsningar, och en del där vi 
delar in oss i grupper kring tre teman som sedan summeras i större grupp.  
  

  

http://www.urbanistastad.se/
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PROGRAM (huvudsakligen på engelska) 

 
Introduktion   13:00 – 13:15 
Vi introducerar huvudtemat för seminariet, bättre tillsammans, och berättar kort om vår verksamhet och 
samarbetet mellan Urbanista Stad och Goudappel Coffeng.  
 
Session 1 – Föreläsning, bättre tillsammans  13:15 – 14:15 
Bas Govers, programledare för Excellent Cities (https://www.excellent-cities.com/en/), inspirerar oss med 
praktiska exempel och tankemodeller. Vi får bl.a. höra om hur en attraktiv stadsmiljö kan vara utgångspunkten i 
planering för infrastruktur, och hur mobilitet kan användas för att främja framkomlighet och utveckla 
stadsrummets identitet. Bas kommer även att ge exempel på hur ett processorienterat arbetssätt kan stödja 
olika expertfunktioner i att arbeta bättre tillsammans.  
  
Introduktion för gruppdiskussion 14:15 – 14:30 
Vi introducerar tre teman som kommer att diskuteras i grupper efter en fikapaus. I varje grupp kommer en 
representant från Urbanista respektive Goudappel att ingå.    
 
Tema A: A process-driven approach to urban development  
Erfarenhetsutbyte kring ett processorienterat arbetssätt för att skapa både hög framkomlighet och attraktiva 
platser.  

 
Tema B: Mobility as a sevice 
Erfarenhetsutbyte kring stadsplanering med mycket låga parkeringstal, vi använder Frihamnen och Utrecht som 
utgångspunkt.  
 
Tema C: Cycling: Super cycle highways 
Erfarenhetsutbyte kring snabba cykelstråk med utgångspunkt i Göteborgs nuvarande och planerade framtida 
nätverk av cykelvägar.  
 
Fika   14:30 – 15:00 
 
Session 2 – Gruppdiskussion  15:00 – 15:30 
Diskussion i tre grupper, enligt ovan.  
 
Summering   15:30 – 16:00  
Varje grupp samt föredragshållare summerar dagen.   

 

Vilka är vi?                             
Urbanista Stad är ett nystartat företag med nyckelkompetenser inom mobilitet, stadsplanering, 
processledning och projektstyrning. För mer information, kika gärna in på:  
urbanistastad.se                         
goudappel.eu 
https://www.excellent-cities.com/en/  
 

Inflyttningsfest 
Vi skickar en separat inbjudan för inflyttningsfesten som kommer att hållas i direkt anslutning till 
seminariet på Urbanistas kontor på Odinsgatan 22A.  
  

Välkommen! Hälsar   

Anna Uhrbom, André Berggren, Catharina Migell, Klara Jonsson 
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