
 
 

  

   

  

Platsens betydelse 
Workshop 4 – Regional fysisk planering för framtiden  
 
Under workshopen kommer vi att använda digital whiteboard. Om du inte tidigare har gjort det, vill 

vi att du bekantar dig med verktyget miro infr mötet genom att ta del av vår instruktionsfilm och 

övningstavla, som du hittar här. 

 

PROGRAM DAG 1 
Tisdag 9 november 
 
 
12:45 Zoom-rummet öppnar, pratmingel och teknikcheck.  

 
 
13:00  Välkommen!  

Karin Willis och Gustav Edman inleder. 
 
 
13:10              Så förändrades Bilbao i grunden 

Hur ställer man snabbt om en region? Bjarne E. Jensen, urban strateg, berättar om 
Bilbaos förändring till en hållbar region. 

 

13:40            Paus 

 

13:50              Planera för en ny kontorskultur 
Maria Svensson Wiklander, Remote lab, berättar hur pandemin förstärkt flera trender i 
arbetslivet, men också skapat nya behov och möjligheter. 

 

14.15             Framsyn och scenarioplanering 
Framsyn som ett verktyg i strategisk planering. Eva Moe, Reglab, berättar om lärdomar 
från framsynsprocessen Region 2050. 

 Gustav Edman introducerar två möjliga framtidsscenarier.   

 

14.50 Paus 

 

15.05  Dialog: Två scenarier för 2033 
Hur påverkas vi om dagens trender fortsätter? Gemensam övning utifrån två olika 
scenarier för framtiden.  

 

16.00 Avslut 

  

https://www.reglab.se/gemensam-whiteboard/


 
 

  

   

PROGRAM DAG 2 
Onsdag 10 november 
 
 
08.45 Zoomrummet öppnar 
 
 
09:00 Välkommen tillbaka! 

Karin Willis och Gustav Edman inleder. 
 
 
09:15 Kartans makt och möjligheter 

Om platsens betydelse och kartans makt i det regionala sammanhanget. Bette Lundh 

Malmros, Region Stockholm, och Mikael Forsberg, Region Sörmland.  

 

 

09:40 Nya verktyg för framtidens digitala regionplanering  
Jon Resmark, Boverket, presenterar Boverkets arbete med att ta fram digitala verktyg 

för regional fysisk planering.   

 

09.55 Paus 

 

10.10 Dialog: Boverkets digitala verktyg 

  

10.25  Regional planering – vad är nästa steg?  

Deltagare från Boverket, Trafikverket, Tillväxtverket och SKR berättar om hur de kan 

vara en resurs för regionerna i den framtida fysiska planeringen. 

 

10:50  Paus 

 

11:00  Dialog: Vad har vi lärt oss?  

Vi diskuterar insikter och frågor som väckts av lärprojektet Platsens betydelse, och hur 

erfarenheterna ska tas vidare. 

 

11.50  Avrundning  

 

12.00 Avslut 


