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Program för cykelkonferensen 
 

När: 13-14 mars 2013 

Var: Conventum, Drottninggatan 42, Örebro 

Moderator: Tomas Jennebo 

13 mars 

09.00–10.00 Registrering och morgonfika 

 

10.00–12.00 Välkommen till den nya möteplatsen för cykelfrågor på nationell, regional och 
kommunal nivå! 

Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket och Örebro kommun inleder konferensen. 

 Cyklingsutredningen: Presentation och debatt 

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd inleder med att ge regeringens syn på cykeln 

i transportpolitiken.  

Utredaren Kent Johansson presenterar cyklingsutredningen och svarar på era frågor. 

Debatt: Hur ser framtiden ut för cyklingen? Medverkande: Infrastrukturminister Catharina 

Elmsäter-Svärd, kommunalrådet Karolina Skog från Malmö stad samt Krister Spolander 

som företräder cyklisterna. 
 

12.00–13.00 Lunch Conventum. Besök utställarna och titta på cykelkartor. 

 

13.00–14.20 Framgångsstrategier - Hur arbetar andra länder med cykelfrågan?      

 Krister Isaksson, Sweco, ger en inblick i arbetet med ökad cykling i andra länder. Hur 

kommer det sig att vissa länder lyckas? Är det kultur, klimat eller topografi som avgör om 

arbetet blir framgångsrikt eller misslyckat? Vad gör andra länder egentligen? 

 Ny nationell cykelstrategi 

Trafikverket presenterar den nationella cykelstrategin och dess handlingsplan. Vilka 

satsningar ska göras och hur påverkas den av cyklingsutredningen? Har regioner och 

kommuner någon glädje av den nationella cykelstrategin?   

 Hur får man en regional cykelplan att harmonisera med en lokal cykelplan?  

Fredrik Idevall från Regionförbundet Örebro berättar om länsplanens möjligheter och om 

processen för en regional cykelplan. Anna Åhlgren och Anna Kero, Örebro kommun, 

presenterar den lokala cykelplanen och hur den kopplas ihop med det regionala arbetet. 
 

14.20–14.50 Paus med tid för mingel och fika. Besök utställarna och titta på cykelkartor. 
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14.50–15.30 Cykel och trafiksäkerhet – vad är trenden? 

Roger Johansson, Trafikverket, presenterar arbetet med trafiksäkerhet kopplat till cykling. 

Hur påverkar Trafikverket utvecklingen av säkerheten för cyklisterna och hur arbetar 

kommunerna? Vilken grupp av cyklister är det som skadar sig mest och vilken grupp är 

mest representerade bland dödsolyckorna? Hur kan olyckor förebyggas?  

 Kan väghållare bidra till att singelolyckorna blir färre? 

Anna Niska, forskare vid VTI, presenterar orsak och samband med drift- och 

underhållsarbetet. Är en plogad cykelbana säker att cykla på? Ökar olyckorna om vägen är 

full med hål? Vad kan man som väghållare göra?  
 

15.30–15.45 

 

15.45–16.45 

Diskussion om svaren från SMS-frågorna som skickats ut till alla deltagare 

 

Cykelfrämjandets Kommunvelometer: En granskning som visar hur mycket kommuner 
satsar på cykel och var det finns utvecklingsmöjligheter 

Michael Koucky, Koucky & Partners, presenterar resultat från 2012 års granskning, vilka 

kommuner som är bäst och nyttan för kommuner att delta. Vad vinner man på att jämföra 

sig med andra kommuner, vilka effekter har Kommunvelometern haft? 

 Cykelvisionen i Köpenhamn 

Pia Preibisch Behrens från Köpenhamns kommun inspirerar genom att berätta om sin 

cykelvision. Vad krävs för att få så många människor att börja cykla och hur arbetar man för 

att de ska fortsätta cykla? Är de danska politikerna modigare än de svenska politikerna när 

det gäller att prioritera cykel?  
 

16.45–17.00 Sammanfattning av konferensens första dag 

Moderatorn Tomas Jennebo sammanfattar de presentationer som varit under dagen. 
 

18.30–01.00 Middag med underhållning av Janssons Frestelser och dj på Örebro slott 

 

 

14 mars 

 

08.30–10.30 Örebro är först med snabbcykelstråk i Sverige 

Anita Iversén och Johan Ekstrand, Örebro kommun, berättar om satsningen på 

snabbcykelstråk i Örebro. Två cykelvägar in mot centrum har målats med orange kantlinjer 

och gjorts genomgående och upphöjda i korsningarna för att ge cyklisterna företräde i 

korsningarna.  

 Ut och cykla – cykling på snabbcykelstråken  

Örebro kommun lånar ut cyklar till alla deltagare, guidar och visar hur snabbcykelstråken 

fungerar. Upplev hur det är att cykla centralt i Örebro med företräde i korsningarna. Ta med 

egen hjälm och lämpliga kläder för marsväder.  
 

10.30–10.50 Återhämtning från cykelturen. Besök utställarna och titta på cykelkartor. 

Varm dryck och energibar till alla deltagare. 

 
 

10.50–12.00 Reflektioner från upplevelsen av att cykla på ett snabbcykelstråk 

Hur är det att cykla på en cykelbana där cyklisten har företräde i korsningarna? Tre deltagare 

reflekterar kring cykelturen och delar med sig av sina åsikter om snabbcykelstråk.   
 

Supercykelvägar, cykelexpressrutter, snabbcykelstråk - kärt barn har många namn 

Michael Koucky, Koucky & Partners presenterar Trafikverkets utredning om 

supercykelvägar. Vad menas med begreppet, vad finns det för internationella 

erfarenheter? Vad finns för fördelar, vad är viktigt att tänka på i planeringen och när är en 

cykelexpressrutt motiverat? 
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 Fler cyklister genom bättre cykelplanering 

Roger Johansson, Sweco, inspirerar med stadsplanering för ökad cykling. Varför planera för 

cykling? Vilka knep finns det och varför skiljer planeringen sig åt mellan olika kommuner?  

 Vikten av att satsa på cykelfrågor kontinuerligt 

Helena Werre, Gävle kommun, delar med sig av Gävles satsningar inom cykelområdet 

sedan 1997 då Gävle utsågs till årets cykelstad. Vad händer när man slutar arbeta 

kontinuerligt med cykelfrågor? Vad kan man göra för att vända en negativ trend? 

 

12.00–13.00 

 

13.00–13.20 

Lunch Conventum. Besök utställarna och titta på cykelkartor. 

 

Diskussion: Satsning på ökad cykling i kommunerna 

 

13.20–14.40 Inspirerande satsningar inom cykelområdet i Sveriges kommuner 

Sex kommuner presenterar sina satsningar på cykel, i formen Pecha Kucha.  

 Vad är på gång inom forskningen i Sverige när det gäller cykelfrågor? 

Anna Niska, forskare vid VTI, presenterar forskningsläget i Sverige. Vinterväghållning, 

säkerhet, belysning, supercykelvägar eller vad är det som forskarna fördjupat sig i? 

 
 

14.40–15.00 Hur ser framtiden ut för cyklingen i Sverige? Sammanfattning, framtid och avslutning 

Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket och Örebro kommun avslutar konferensen   
 

15.00– ”Grab and go” fika. Besök utställarna och titta på cykelkartor. 

 

 
 

 

 

Programmet är preliminärt! 


