Cykelkonferensen 2015
- den nationella mötesplatsen för cykel
Cykelkonferensen som SKL och Trafikverket arrangerar är Sveriges stora mötesplats för cykel frågor!
Konferensen vänder sig främst till dig som jobbar med cykelfrågor i kommunen, regionen, staten eller som konsult
inom infrastruktur.
Under 2015 års konferens fokuserar vi på hur små och medelstora kommuner kan bli cykelstäder, vi diskuterar
både hinder och lösningar! I programmet lyfter vi frågor om drift och underhåll, prioriteringar av gaturummet, hur
forskning om cykel kan komma till nytta för kommuner samt lanserar det nationella cykelbokslutet. Karlstad är
2015 års värdkommun och vi kan lova att det blir en konferens med inspiration och utrymme för diskussion!

Datum:
Plats:
Kostnad:
Anmälan:
Hotell:

Utställning:

Information:

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

5-6 maj 2015. Konferensen börjar kl. 10.00 med registrering och fika från kl. 9.00. Dag 2 slutar
programmet ca kl. 15.00.
Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8A, tfn 054-22 21 00, vägbeskrivning.
Deltagaravgift 4500 kr exkl. moms inkl. middag och cykeltur. Faktura utfärdas av SKLFS
Fakturatjänst AB och skickas efter konferensen.
Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar, anmälan sker via denna länk i mån av plats. Anmälan
är bindande men kan överlåtas på annan person. Antalet platser är begränsat.
Vi har reserverat rum på följande hotell 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.
Elite Stadshotell, 1250-1339 kr (ex moms), bokas via tfn 054-29 30 00 eller info.karlstad@elite.se,
bokningskod: Cykel
Scandic Winn, 1330 kr (ex moms), bokas via 054-776 47 13 eller
karlstadwinn@scandichotels.com, bokningskod: Cykel.
I samband med Cykelkonferensen arrangerar SKL, Trafikverket och Karlstad kommun en
utställning där förutsättningar för nya kontakter och nätverkande erbjuds deltagarna och
utställarna. För mer information, kontakta Karina Lööw, projektledare KONSTELLA,
karina.loow@konstella.se.
Frågor kring konferensens innehåll kan ställas till Emma Bonnevier, tfn 08-452 71 64,
emma.bonnevier@skl.se
För praktisk information kring anmälan etc. kontakta Konstella, tfn 08-452 72 86,
konferens@konstella.se

PROGRAM
5 maj
09.00 - 10.00

Registrering och fika

10.00 - 10.10

Välkomna cykelkonferensen 2015
Emma Bonnevier, Sveriges Kommuner och Landsting, och Åke Ståhlspets, Trafikverket

10.10 - 10.30

Välkommen till Karlstad - Så jobbar vi med cykel
Årets värdkommun hälsar välkommen och berättar om Karlstad som cykelstad – vilka utmaningar
och möjligheter medför en ökad cykling i Karlstad och hur man jobbar man med cykelfrågor.
Andreas Pettersson, kommunalråd, Karlstads kommun.

10.30 - 11.15

Cykelinitiativ i Riksdagen
Karin Svensson-Smith och Jessica Rosencrantz från Trafikutskottet berättar om deras syn på
cykel som transportmedel - prioriterade frågor och om statens roll i förhållande till kommuner,
regioner och andra aktörer.

11.15 - 12.15

Panelsamtal om framgångsfaktorer för ökat säkert cyklande
Lars Strömgren, Cykelfrämjandet, Malin Månsson, Göteborg stad, Daniel Fritz, Uppsala kommun,
Linda Kummel, Spacescape, Krister Isaksson, Sweco och Karin Svensson Smith, Trafikutskottet.

12.15 - 13.15

Lunch och utställarbesök

13.15 - 13.45

Ökat cyklande i små och stora städer
I de skånska städerna minskar andelen cyklister generellt sett med ortsstorlekarna. Därför
startade Region Skåne tillsammans med fyra exempelkommuner ett projekt om
samhällsplaneringens roll för ökat cyklande i mindre orter. Oslo har höga ambitioner om att öka
cyklingen, men låg trygghet är en stor utmaning. Oslos nya cykelstrategi visar hur ett ökat
cyklande kan uppnås genom att systematiskt satsa på ett tryggt och sammanhängande cykelnät.
Linda Kummel, Spacescape

13.45 - 14.15

Planera för framtidens cyklister
I Norge har man genomfört en omfattande cykelstudie i ett antal städer. Studien visar på flera
intressanta resultat om hur man på ett framgångsrikt sätt ska planera för framtidens cyklister.
Ingunn O Ellis, Urbanet.

14.15 - 14.30

Information om cykelturen

14.30 - 15.00

Fika och utställarbesök

15.00 - 17.00

Cykeltur i Karlstad
Karlstad kommun tar oss med på guidad cykeltur i staden.
Ta med din cykelhjälm!

18.30-

Middag
På Karlstad CCC

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM
6 maj
8.30 - 9.30

Drift och underhåll av cykelbanor
Anna Niska (VTI) fördjupar sig i frågor om drift och underhåll: Hur kan vi förbättra
förutsättningarna för cyklisterna? Vad finns det för avtalsmässiga hinder och möjligheter? Vilka
goda kommunala exempel kan vi se till? Miriam Al-Absawi, Karlstad Kommun, Per Erik Hahn,
Linköpings kommun och Hanna Ljungblad, Koucky & Partners

9.30 - 9.40

Bensträckare

9.40 - 10.40

Forskning kring cykel
Vilken forskning finns kring cykel i Sverige och Europa? Vilka roller kan universitet,
forskningsinstitut och konsulter ha? och vem har ansvaret för cykelforskningen?
Anna Niska leder ett samtal om cykelforskningen med Michael Koucky, Koucky & Partners,
Christine Wallgren, Vinnova, Lars E Olsson, SAMOT vid Karlstad Universitet och Bertil
Magnusson, Trafikverket.

10.40 - 11.15

Fika och utställarbesök

11.15 - 11.30

Aktuellt från nätverket Svenska cykelstäder och utdelning av Cykelfrämjandets
kommunvelometer
Företrädare från nätverket berättar om vad som hänt sedan förra årets konferens. Utdelning av
Cykelfrämjandets kommunvelometer med Lars Strömgren.

11.30 - 12.15

Cykelparkering i den hållbara staden – två goda exempel
Anna Windal från Örebro kommun berättar om kommunens nya cykelparkeringsprogram och hur
man arbetar med en ny parkeringsberäkning med större fokus på cykelparkering.
Jenny Holgersson från Västerås stad berättar om utformningen av ”den perfekta
cykelparkeringen” och om hur staden tänker jobba strategiskt med utformningen av
cykelparkeringar i bygget av den hållbara staden.

12.15 - 13.15

Lunch och utställarbesök

13.15 - 13.30

Samhällsekonomisk beräkning av investeringar i GC-nätet
GC-kalk är ett modellverktyg som används för att göra samhällsekonomiska
lönsamhetsberäkningar av gång- och cykelinfrastrukturinvesteringar. Stefan Grudemo
Trafikverket.

13.30 - 13.45

Lansering av Nationellt cykelbokslut 2014
Det första nationella cykelbokslutet, som tagits fram av Trafikverket i samverkan med övriga
medlemmar i det nationella cykelrådet presenteras av rådets ordförande Lars Darin, Trafikverket
och medlemmar ur rådet.

13.45 - 14.15

Hållbara turistresor med cykel i Bohuslän
Bohuslän har inom EU-projektet SEEMORE förbättrat möjligheterna för
turister och besökare att resa mer hållbart. Genom samarbeten mellan
turist- och transportplanerare kan man göra stora skillnader med små
medel för besökarna. Caroline Mattsson, Trivector, Louise Robertsson,
Fyrbodals Kommunalförbund.

14.15 - 14.55

Fredrik Gertten – reflektioner om cykel, förutsättningar och framtid!

14.55 - 15.00

Sammanfattning och avslutning av konferensen

Program uppdaterat: 20-04-2015
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

