
Klimatsmart sjöfart i Stockholm
– utveckla miljövänlig kollektivtrafik och godstransport till stadens vattenvägar

Välkommen till ett kunskapsseminarium om framtidens sjöfart i Stockholm!

Vi presenterar goda exempel på kollektiva persontransporter och godstransporter på
vatten, både från vår huvudstadsregion och från städer i Europa. De visar att det redan
idag är möjligt att utveckla snabb, bekväm och klimatsmart sjöfart för person- och
godstrafik i Stockholm. Miljöanpassade sjötransporter kan avlasta både väg och järnväg
i Stockholmsområdet och öka framkomligheten på land.

De erfarna talarna belyser vikten av framsynt planering och stadsbyggnad för att bevara
och främja sjöfarten i Stockholm. De berättar även om den senaste miljötekniken för
framtidens klimatsmarta transporter på vatten.

När: Onsdag 2 april kl. 8.45 - 16.30

Var: Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104 (Skeppsbron 12) i Gamla stan, Stockholm

Hur: Ta buss 76 eller blåbuss 2 till hpl Skeppsbron från Slussen eller Kungsträdgården
eller promenera dit från Centralen på 20 min.

Moderator: Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum

Program

08.45 Registrering. Kaffe, te, vatten och frukt serveras på Teaterskeppet

09.30 Moderator Anna Risfelt Hammargren öppnar och ger instruktioner för seminariet

Yvonne Ruwaida, Oppositionsborgarråd (mp) Stockholms stad hälsar välkomna

Mikael Nestius, Chefredaktör City Stockholm inledningstalar

Göran Tegnér, WSP
- Samhällsplaneringsperspektiv och sammanhängande sjötransportsystem för passagerare

Kerstin Westerlund Bjurström, Samfundet S:t Erik
- Att bygga bort hamn- och sjönära industriområden - en oacceptabel risk?

10.45 Bensträckare



Ragnar Domstad, för Skärgårdsredarna
- Klimatsmart persontrafik på vatten. Förnybara drivmedel i europeiska storstäders närsjöfart

Anke Stolper, Hamburg State Ministry for Urban Development and the Environment
- ZEMSHIP (Zero Emission Ships) - the first fuel cell passenger ship in Hamburg (På engelska)

11.45 God lunch serveras på Teaterskeppet

13.15 Henk van Herwijnen, Damen Fast Ferries
- Waterbus in Rotterdam. Nya fartyg och bränslen till passagerartrafik på vatten (På engelska)

Henric Gustafson, Projektledare Sjöbussen
- Projektet Sjöbussen. Biogasbåtar för kollektivtrafik till och från Stockholms stad

Hans Lundqvist, Skärgårdens Trafikantförening
- Utökad pendelbåtstrafik i Stockholms inre farvatten

14.30 God fika serveras på Teaterskeppet

15.00 Karl-Erik Hermansson, Vägverket Färjerederiet
- Nya färjelinjer för gods- och persontrafik för minskad trängsel på vägarna i Stockholmsregionen

Thomas Ney, Regionplane- och trafikkontoret Stockholms läns landsting
- Hur ska vi kunna hantera allt det gods som en storstad som Stockholm behöver i framtiden?

Niklas Skoog, Sand & Grus AB Jehander
- Ballast i staden på klimatsmart sätt

Bertil Arvidsson, Sveriges Redareförening
- Europeiska städers godstransporter på vatten och minskad miljöpåverkan i stadsmiljön

Susanne Ortmanns, Naturskyddsföreningen Stockholms län summerar dagen

16.30 Seminariet avslutas

Fyll i utvärderingen som du fick vid registreringen och lägg i lådan vid utgången. Tack!

Mer information och dokumentation hittar du på www.mp.se/stockholmsstad

Miljöpartiet Stockholms stad Sjöfartsforum

Naturskyddsföreningen Stockholms län Skärgårdsredarna

Samfundet S:t Erik


