
Ett samarbete mellan:

Välkommen på workshop för

Regional cykelstrategi – SATSA II
REGIONAL CYKELPLAN 
7 december kl. 08:00 – 12:00

Inbjudan riktar sig till alla som berörs av projektet Regional cykelstrategi 
– SATSA II. Detta är den tredje av totalt åtta workshops som kommer att 
genomföras inom projektet fram till december 2012. Denna gång är temat  
cykelplanens mål, vision och handlingsplan samt förankringsarbetet av  
cykelplanen. 

När: Onsdag den 7 december kl 08:00 – 12:00

Var: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

PROGRAM
Vi startar dagen med frukost från kl 8:00. Workshopen startar kl 8:30 med 
att Krister Spolander presenterar rapporten Potentialer för ökad cykeltra-
fik. Pendlingsrelationer mellan bostäder och arbetsplatser i Stockholm med 
kranskommuner. En kort presentation av projektets framskridande görs. 
Därefter följer tre aktiviteter där de närvarande aktivt deltar. 

Syftet med workshopen är att diskutera vision och mål för Stockholms läns 
cykelstrategi. Vilken framtidsbild vill vi ha när det gäller cykeltrafiken i lä-
net? Vilka mätbara mål är viktiga att ha med i cykelstrategin för att kunna 
följa upp utvecklingen? Vi diskuterar även  hur själva förankringsarbetet ska 
gå till och hur ansvarsfördelningen ska se ut både regionalt och lokalt. Detta  
för att cykelstrategin ska få genomslag i länet och i respektive kommun.  
Dagen avslutas med en diskussion och summering av dagens arbete. 

ANMÄLAN – SENAST 28 NOVEMBER
Anmälan görs senast 28 november till Maria Johansson,  
maria.johansson@sweco.se

Ange namn och organisation samt eventuella allergier och specialkost. 

Väl mött! 
Önskar arbetsgruppen genom projektledare Ebba Larsson, Trafikverket.
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Ett samarbete mellan:

Program 7 december
Regional cykelstrategi – SATSA II

REGIONAL CYKELPLAN
08:00  Frukost

08:30 Inledning, Ebba Larsson, Trafikverket

08:35  Potentialer för ökad cykeltrafik, rapport från Stockholms stad,  
 Krister Spolander

09:00 Vad händer nu inom projektet Regional cykelstrategi?  
 Maria Johansson, Sweco

09:15 Information om cykelplanen och dess innehåll varvas med grupparbeten,   
 Jenny Fredriksson, Sweco

 - Cykelplanens innehåll  

 - Vision och mål– framtidsbild för Stockholms läns cykeltrafik och viktiga  
  mätbara mål.

 - Ansvarsfördelning och förankringsarbete lokalt och regionalt.

11:45 Summering och fortsatt arbete

12:00  Avslut


