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Onsdag den 27 maj
09:30 10:00

Registrering, fika och utställarbesök

10:00 10:10

Cykelkonferensen 2020 öppnas!
Lyda Capolicchio, moderator
Projektledare för cykelkonferensen: Emma Ström Sveriges Kommuner och Regioner och
Henric Storswedh, Trafikverket

10:10 10:20

Välkommen till Värnamo!
Hans-Göran Johansson, Kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun

10:20 10:50

Cykling, på rätt sida historien!
Henk Swarttouw, Vice-President European Cyclists' Federation
Vi är glada att välkomna Henk Swarttouw, vice ordförande för ECF och tidigare
nederländsk ambassadör i Danmark. Henk kommer tala om cykling och hållbarhetsmålen i
en global kontext samt spana framåt, vad blir kommande generationers dom av arbetet
med cykling och hållbarhet?

10:50 - 11:10 Cyklingens bidrag till att uppfylla målen i Agenda 2030
Jones Karlström, bitr. föreståndare Cykelcentrum, VTI
Vi möts dagligen av utmaningar som adresseras i Agenda 2030. Dels vad gäller miljö, dels
vad gäller utmaningar inom samhälle och ekonomi. VTI:s Cykelcentrum har studerat på
vilket sätt cyklingen kan bidra till att nå målen i Agenda 2030 och genom systemanalyser
på vilket sätt vi kan öka cyklingens bidrag till att nå dessa mål.
11:10 - 11:30 Mingel och utsällarbesök
11:30 - 12:10

Globala mål och lokala prioriteringar – kommunala föregångare med cykeln som
strategiskt verktyg
Andreas Ahlstam, enhetschef Stadsmiljö och Trafik, Stadbyggnadskontoret, Örebro
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kommun samt Emma Henning och Ellinor Wik, trafikplanerare, Stadsbyggnasförvaltningen,
Uppsala kommun
Kommunerna spelar en viktig roll för genomförandet av Agenda2030 och de globala
hållbarhetsmålen. Målen kan fungera som incitament för att ”höja ribban” och sätta upp
ambitiösare mål för den lokala kontexten. Samtidigt är det inte ovanligt att det stannar vid
fina ord i olika strategiska dokument. Två kommuner som lyfts fram som föregångare i
arbetet med att integrera hållbarhetsmålen i verksamheten är Uppsala och Örebro vilka
båda är etablerade cykelkommuner. Kommunerna arbetar aktivt med en bredd av åtgärder
för att nå sina färdmedelsmål och för att åstadkomma strukturell förändring, cykeln är en
viktig del i detta arbete.
12:10 13:30

Lunch och utställarbesök

13:30 14:15

Hur går det för cyklingen i Sverige?
Rami Yones, ordförande Nationella cykelrådet, Trafikverket
Andreas Holmström, Trafikanalys
Martin Silberg, Cycleeurope Sverige
Det Nationella cykelrådet presenterar 2019 års cykelbokslut och Trafikanalys ger oss
resultaten från den senaste resvaneundersökningen. Vi kommer också spana kring nya
alternativa metoder att samla in resedata från cyklister – bland annat genom uppkopplade
cyklar.

14:15 14:30

Information om cykelturer

14:30 15:00

Fika och utställarbesök

15:00 16:30

Cykeltur i Värnamo
Värnamo kommun tar oss med på guideade cykelturer i staden och dess omgivningar. Ta
med din cykelhjälm!
Cykeltur väljs i samband med anmälan till konferensen

18:30

Middag på Gummifabriken
Middag och prisutdelning! Cykelfrämjandet utser årets examensarbete, Svensk Cykling
delar ut Svensk Cyklings Opinionspris och Svenska Cykelstäder delar ut Svenska
Cykelstäders planeringspris.

Torsdag den 28 maj
09:00 09:10

Välkommen till Cykelkonferensen dag två!

09:20 10:00
(40min)

Parallella Strimmor

Funktionell och användarvänlig infra struktur
Nya riktlinjer för cykel i VGU – vad innebär det?
Kenny Dolleris, Nationell planerare vägutformning, Trafikverket
Mer än separering – interaktion mellan gående och cyklister- Göteborg arbetar fram nya
utformningsprinciper
Malin Månsson, Specialist cykel, Göteborgs stad

Elektriska enpersonsfordon på cykelvägar
Regelverk, olyckor och krav kopplat till elsparkcyklar –Pernilla Bremer, Transportstyrelsen, intervjuas av
Prem Huq, Trafiksäkerhetsexpert på SKR om Transportstyrelsens regeringsuppdrag ”Uppdrag att utreda
behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon”.
Utvecklingen av mikromobilitet - möjligheter och strategiska utmaningar för cykelplaneringen
Joakim Boberg cykelsamordnare Stockholms stad
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Fika och utställarbesök

10:20 - 11:10 Parallella strimmor

Cykelns framkomlighet och säkerhet vid vägarbeten
Kartläggning av farliga platser utmed cyklisters färdvägar – hur förlåtande är trafikmiljön?
Erik Stigell, Trivector
Bättre framkomlighet för fotgängare och cyklister i byggskedet
Felicia Falk, Mobility Management koordinator,
Trafikverket

Barns rätt att styra: barnkonventionen och cykling
Barn vill men får inte cykla NN i samtal med Emil Törnsten, Svenska Cykelstäder, som nyligen lanserade
skriften ”Låt barnen styra”.
Från pilot till fullskalig verksamhet – hur kan det bli verklighet? Konkreta exempel på hur kommuner i större
skala kan arbeta för att involvera barn i cykelplaneringen.
Helena Lindvall Projektledare hållbart resande Luleå kommun
11:10 - 11:30 Fika och utställarbesök
11:30 - 12:20 Parallella strimmor

Nya typer av cykelvägar
Enklare cykelbanor – Billigare! Snabbare! Lika bra?
Christoffer Hedberg, Ramböll
Utformning och råd för sommarcykelvägar och bygdevägar
Svante Berg, Movea

Speeddejting
Korta presentationer där du får chansen till en introduktion i flera intressanta och aktuella ämnen. Perfekt
för dig som vill ställa frågor och diskutera i mindre grupper!
Se ämnen och talar längst ner i programmet!

12:30 12:50

Årets cykelfrämjarkommun
Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2020 presenteras och åters vinnarkommun koras
Emilia Sternberg och Lars Strömgren, Cykelfrämjandet

12:50 13:00

Värdkommun för 2021 års cykelkonferens
Presentation av värdkommunen för 2021 års cykelkonferens
Peter Haglund, Sveriges Kommuner och Regioner

13:00

Avslutning
Lunch och utsällarbesök

Speeddejting
1.

Cyklisters väjningsbeteende när cykelpassage byggs om till cykelöverfart,
Amritpal Singh, Viscando

2.

Cykling mot enkelriktat,
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Björn Sax Kaiser, Sweco och Emil Törnsten, Svenska Cykelstäder
3.

Cykelkampanjer: Testcyklist, Vintercyklist och Cykelvänlig arbetsplats,
Agnes Widing, Energikontoren Mälardalen

4.

Årets examenarbete, presenteras av stipendiat

5.

Supercykelstråk i Skåne - koncept och stråkstudier,
Olle Evenäs, Ramboll

6.

Enhetlig metod för cykelflödesmätningar - den praktiska utmaningen med det
cykelbara vägnätet
Jenny Eriksson, VTI
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