Cykelkonferensen 2018
- den nationella mötesplatsen för cykel
Cykelkonferensen är Sveriges stora mötesplats för cykelfrågor!
Konferensen arrangeras av SKL och Trafikverket och vänder sig främst till dig som jobbar
med cykelfrågor i kommunen, regionen, staten eller som konsult inom infrastruktur och
samhällsplanering. Värdkommun för årets cykelkonferens 22-23 maj är Östersund.
Under 2018 års konferens följer vi upp den nationella cykelstrategin ett år efter lanseringen. I
anslutning till cykelstrategin la regeringen ut ett antal regeringsuppdrag, varav de flesta
kommer att vara avrapporterade innan cykelkonferensen äger rum. Detta ger underlag för
presentationer av regeringsuppdrag och diskussioner kring resultaten och vad de kan
innebära för arbetet med att främja ökad och säker cykling. Under konferensen visas fler goda
och konkreta exempel på hur cykelfrågor och cyklandet kan främjas både på lokal och
regional nivå. Ämnen som folkhälsa, trafiksäkerhet, finansiering och effektsamband kommer
att belysas. Vi avser att på årets konferens ge mer utrymme för erfarenhetsutbyte och
diskussion mellan deltagarna i interaktiva sessioner. För att det ska bli relevanta och
intressanta ämnen att diskutera vill vi gärna ha inspel från er deltagare.
Om ni har ett projekt/arbete som ni kan tänka er att ge en kort presentation av, som
inspel för diskussion, eller om det är något ämne som ni gärna vill diskutera och/eller
ta del av andras erfarenheter kring – så har vi i år en möjlighet att ange det i
anmälningsformuläret. Utifrån era förslag och synpunkter kommer vi att skapa två
sessioner med workshopar till den andra dagens parallella strimmor.
Vi kan lova att Cykelkonferensen 2018 blir en konferens med inspiration och utrymme för
diskussion!
Datum:
Plats:
Kostnad:
Anmälan:

22-23 maj 2018. Konferensen börjar kl. 09.45 med registrering och fika från kl. 9.00.
Dag 2 slutar programmet ca kl. 15.00.
Storsjöteatern, tfn 063-664 95 00, Adress: Stortorget, Östersund. Karta
Deltagaravgift 4500 kr exkl. moms inkl. middag och cykeltur. Faktura utfärdas av
SKLFS Fakturatjänst AB och skickas efter konferensen.
Anmälan görs senast den 24 april via denna länk. Anmälan är bindande men kan
överlåtas på annan person. Antalet platser är begränsat.

Hotell:

Vi har reserverat rum till förmånliga priser. Du bokar och betalar själv. Om du önskar
faktura, kom ihåg att be om det vid bokningen, kostnader för faktura kan förekomma.
Information om hotell och priser återfinns via anmälningslänken eller här.

Utställning:

I samband med Cykelkonferensen arrangerar SKL, Trafikverket och Östersunds
kommun en utställning där förutsättningar för nya kontakter och nätverkande erbjuds
deltagarna och utställarna. För mer information, kontakta Anna Lundeqvist,
projektledare Konstella på anna.lundeqvist@konstella.se
Frågor kring konferensens innehåll kan ställas till Henric Storswedh,
henric.storswedh@trafikverket.se eller till Hans Brattström, hans.brattstrom@skl.se.
För praktisk information kring anmälan etc. kontakta Konstella, tfn 08-08-452 71 07,
konferens@konstella.se

Information:

Preliminärt program
Tisdagen den 22 maj
09:00 – 09:45

Registrering, fika och utställarbesök

09:45 – 10:00

Välkomna till cykelkonferensen och Östersund!
Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket och Östersunds kommun.

10:00 – 10:45

Ett år med cykelstrategin
Ett år efter att den nationella cykelstrategin lanserades – var står vi och hur
går vi vidare? Ny nationell plan och regionala länsplaner antagna – vad
innebär det för cykeltrafiken? Representanter från Näringsdepartementet,
Trafikverket och SKL

10:45 – 11:10

Fika och utställarbesök

11:10 – 11:40

Regeringsuppdragen
Summerande kommentarer till avrapporteringen av regeringsuppdragen i
anslutning till den nationella cykelstrategin. Vad sker nu – hur går vi vidare?

11.40 – 12.00

Panelsamtal, Näringsdepartementet, Trafikverket och SKL

12:00 – 13:00

Mingellunch och utställarbesök

13:00 – 14:30

Cykeln i samhällsplaneringen och beteendepåverkande insatser
Boverkets regeringsuppdrag om cykel i samhällsplaneringen och SKL:s
uppdrag om beteendepåverkande insatser för ökad och säker cykling med
inriktning på lärande exempel. Kommunala presentationer av exempel som
lyfts fram i uppdragen.

14:30 – 14:40

Information om eftermiddagens cykeltur i Östersund

14:40 – 15:00

Fika och utställarbesök

15:00 – 17.00

Cykeltur i Östersund! Östersunds kommun tar oss med på guidade
cykelturer i staden och dess omgivning. Ta med din cykelhjälm!

19:30

Middag på Arctura

Preliminärt program
Onsdagen den 23 maj
09:00 – 09:10

Välkommen till andra dagen på cykelkonferensen!

09:10 – 09:40

Trondheim – Norges bästa cykelstad
Samverkan mellan Vegvesendet och Tronheims kommun kring Miljöpakken
för Trondheim och Sör-Tröndelags fylke, sykkelbyavtale och
sykkelbynettverket

09:40.-.12:30

Parallella seminarier

9:40 – 10:25

Cykel och folkhälsa
Cyklandets betydelse för
folkhälsan. Vilka
hälsovinster kan man göra?

10:25 – 10:45

Mingel och utställarbesök

10:45 – 11:30

Mäta cykeltrafik och
skatta effekter
Cykelmätningar och hälsooch samhällsekonomiska
analyser.

11:30 – 11:45

Mingel och utställarbesök

11:45 – 12:30

Trafiksäkerhet
Samband hastighet, ökad
cykeltrafik och
trafiksäkerhet. En modell
för säker cykling.
Nollvisionen 2.0

Finansiering
Stadsmiljöavtal,
samfinansiering kommunlänsplaneupprättare, EUfinansiering av cykelprojekt
och elcykelbidrag.

Workshop
Workshop-session uppbyggd
kring ett antal case som
deltagarna kan välja mellan.
Varje case presenteras
kortfattat och diskuteras sedan
runt respektive bord

Workshop
Workshop-session uppbyggd
kring ett antal ämnen för
erfarenhetsutbyte som
deltagarna kan välja mellan.

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:45

Avslutande presentationer
Presentation av Cykelcentrum
Presentation av Nationella Cykelrådets arbete och cykelbokslutet
Kommunvelometern och presentation av Årets cykelkommun
Presentation av resultatet av innovationstävlingen Cykel plus-minus
Presentation av värdkommen för 2019 års cykelkonferens.

14:45 – 15:00

Avslutning

