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Transportstyrelsen 
Jan Ifver 
Statistiker
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Elin Engqvist 
Trafikplanerare 

Stockholms stad 
Daniel Firth 
Trafikstrateg

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Oskar Jonsson 
Trafikstrateg

Västerås stad 
Marie Joelsson & Isa Brisby 
Planerare

Karlstadsbuss 
Robert Sahlberg 
Affärsutvecklingsansvarig

Sweco 
Roger Johansson

Framkomlighet vs. trafiksäkerhet?

Idag står både trafiksäkerhet och ökat hållbart resande högt på trafikplanerarens agenda. Ändå genomförs 
ofta åtgärder som sker på bekostnad av antingen oskyddade trafikanters framkomlighet eller säkerhet. 
Utmaningen ligger i att hitta lösningar som tillgodoser båda aspekter.

Lär av de bästa – Sveriges främsta praktikfall

På årets konferens har vi samlat nya case som visar hur du genomför trafiksäkra och smarta lösningar för 
prioriterad gång- och cykeltrafik. Här får du ta del av framstående experters och kommuners strategier för 
en trafiksäker planering som sätter gång-, cykeltrafik och ett ökat hållbart resande i första rummet.

DU FÅR LÄRA DIG:  

• Att planera för prioriterad gång- och cykeltrafik
• Samarbetsformer och praktiska åtgärder för ökat hållbart resande 
• Hur du utformar och genomför ett trafiksäkerhetsprogram

DU KOMMER BL.A. FÅ LySSNA TILL: 

Årets cykelstad 2014 – hur når vi dit? 

Marie Joelsson & Isa Brisby, planerare, Västerås stad

Så optimerades kollektivtrafiken i Oxelösund – 25 % ökad trafik utan höjda kostnader 

Oskar Jonsson, trafikstrateg, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Gångstråksplan – så ökar vi gåendet genom att skapa en bättre upplevelse 

Elin Engqvist, trafikplanerare, Malmö Stad

Varmt välkommen till det årliga forumet för dig som arbetar med trafikplanering!

Robert Larsson
Projektledare
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Roger Johansson 
Sweco

• Mobility management: så paketerar och kommunicerar du resan

• Planering för sammanhängande och attraktiva cykelnät 

• Trafiksäkra lösningar för prioriterad gång- och cykeltrafik

Strategier och exempel:

• Prioriterad gång- och cykeltrafik

• Ökad trafiksäkerhet

• Mobility management

Praktiska åtgärder för ökad 
trafiksäkerhet

Här får du genom praktiska övningar bearbeta 
trafiksäkerhetsfrågorna som behandlats under konferensen 
och testa strategierna utifrån din kommuns förutsättningar.

Under ledning av  
Roger Johansson, Sweco
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Besök vår hemsida 
www.conductive.se 
för erbjudanden om 
hotell till förmånliga 
priser.

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning 
ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.

Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in 
 planerad konferens. 

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. 
Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga 
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings
regler se vår hemsida www.conductive.se

TID & PLATS

PRIS

Telefon  
Bokningslinje 08-670 84 80
Internet 
www.conductive.se
Mail  
bokning@conductive.se
Telefax  
08-670 84 81
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WORKSHOPEN LEDS AV

Malmö stad

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

09:00 Registrering med kaffe och smörgås

09:30 Projektledare Robert Larsson, Conductive, hälsar välkommen

09:35 Fotgängares trafiksäkerhet: resultat från en färsk studie baserad på STRADA

• De är Sveriges trafiksäkraste kommuner – en nationell rangordning
• Hur stora är skillnaderna och vad beror de på? 
Krister Spolander
Trafikexpert

Krister Spolander har som trafikexpert både författat böcker och tagit fram underlag för ett antal omfattande svenska trafikprojekt. Genom sin 
erfarenhet och sitt långvariga engagemang för oskyddade trafikanter är Krister en av Sveriges främsta experter inom gång- och cykeltrafik. 

10:20 Bensträckare med frukt

10:30 Planering för fotgängare i Malmö: strategier och lösningar

• Ökat gående genom fotgängarprogrammet 
• Gångstråksplan – så ökar vi gåendet genom att skapa en bättre upplevelse
• Promenadslingor som knyter samman aktiva mötesplatser
• Praktiska exempel på åtgärder för trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet
Elin Engqvist
Trafikplanerare 
Malmö stad

11:30 Lunch 

12:30 Samarbetsformer och praktiska åtgärder för ökat hållbart resande

• Praktiska verktyg och incitament för ökat kollektivt resande 
• Effektiva samarbetsformer mellan myndighet och kommun – så fungerar det i praktiken
• Så optimerades kollektivtrafiken i Oxelösund – 25 % ökad trafik utan höjda kostnader
• Trafiksäkerhet – framgångsfaktorer och fallgropar vid planering av kollektivtrafik
Oskar Jonsson
Trafikstrateg
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

13:20 Bensträckare

13:30 Karlstadstråket – så utvecklar vi framtidens hållbara resande

• Så skapas rätt förutsättningar för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik
• Att kombinera snabba busstransporter med fri rörlighet och säkerhet för fotgängare
• Mobility management: så paketerar och kommunicerar vi resan
Robert Sahlberg
Affärsutvecklingsansvarig
Karlstadsbuss

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Examples and key strategies behind the successful cycling infrastructure in the Netherlands

• Bicycle super highways – connecting cities and improving accessibility
• How to plan attractive and space effective bike parking solutions
• Methods for analyzing and preventing bicycle accidents
Herbert Tiemens
Trafic engineer
Utrecht
 

15:50 Bensträckare

16:00 Så planerar vi för ett effektivt trafiksystem med framkomligheten i centrum

• Gång- och cykeltrafikens roll i den nya framkomlighetsstrategin
• Så skapar vi bättre förutsättningar för en säker och tidseffektiv cykelpendling
• Prioriterade åtgärder för ett sammanhängande cykelnät – så binder vi samman inner- och ytterstad
Daniel Firth
Trafikstrateg
Stockholms stad

17:00 Konferensens första dag avslutas

09:00 Cykelinfrastruktur kostar pengar – så kan den finansieras 

• Utländska exempel på finansiering av lokal cykelinfrastruktur
• Cyklingsutredningen och den nu pågående infrastrukturplaneringen – synpunkter och diskussion
Krister Spolander
Trafikexpert

09:45 Förmiddagskaffe

10:15 Årets cykelstad 2014 – hur når vi dit?

• En ny handlingsplan för ökat cyklande – att identifiera och prioritera de felande länkarna 
• Trafiksäkra lösningar för nya och befintliga cykelpassager 
• Arbetssätt för ökad kommunikation med invånarna
Marie Joelsson & Isa Brisby
Planerare
Västerås stad

11:10 Bensträckare

11:20 Trafiksäkerhetsläget 2013: här sker olyckorna

• Den svenska trafiksäkerhetens utveckling och status idag
• Nya definitioner av skadade och brister i rapportering – så påverkas statistiken
• Var, när och hur? Så skadas oskyddade trafikanter
Jan Ifver
Statistiker
Transportstyrelsen

12:00 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar

12:00 Lunch för workshopens deltagare

13:00-16:30  Separat bokningsbar Workshop
Praktiska åtgärder för ökad trafiksäkerhet

Under ledning av Roger Johansson, Sweco

I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du under denna workshop 
känna på att utforma och genomföra ett trafiksäkerhetsprogram för din kommun. Du 
får i flera steg ta dig från ett problemorienterat synsätt till en målinriktad åtgärdsplan. 
Workshopen behandlar trafiksäkerhet i ett sammanhang där Sveriges halveringsmål till år 
2020, sammanfogas med helhetssyn, process och kvalitetssäkring. 

Du får lära dig:

• Att sätta samman en god nulägesanalys

• Att identifiera lokala mål och insatsområden

• Att utforma en åtgärdsplan 

• Att förankra och samverka med alla berörda

• Att mäta och följa upp insatser

Därför bör du gå på workshopen:
Här får du som deltagare möjlighet att arbeta praktiskt med de trafiksäkerhetsfrågor som 
behandlats under konferensen och testa strategierna utifrån din kommuns förutsättningar. 
Dessutom får du tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor som står inför liknande 
utmaningar.

TORSDAG 25 APRIL 2013 13:00-16:30

Praktiska åtgärder för ökad trafiksäkerhet

Workshopen leds av Roger Johansson från Sweco Infrastructure AB.
Roger Johansson är sakkunnig inom trafikplanering, främst när det handlar 
om tillgänglighet, trafiksäkerhet och parkering. Han har stor erfarenhet av 
utredningsarbete för Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket och en rad 
svenska kommuner. Roger är en mycket erfaren och uppskattad föreläsare.

Konferenskod Con534

Konferens 24-25 april 2013
Workshop 25 april 2013
Lustikulla Konferens
Liljeholmsvägen 18, Stockholm

 Före 22 feb Före 22 mars Efter 22 mars

Konferens 6 550 kr 6 950 kr 7 650 kr

Workshop 2 950 kr 3 550 kr 3 650 kr
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utredningsarbete för Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket och en rad 
svenska kommuner. Roger är en mycket erfaren och uppskattad föreläsare.
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Workshop 25 april 2013
Lustikulla Konferens
Liljeholmsvägen 18, Stockholm

 Före 22 feb Före 22 mars Efter 22 mars

Konferens 6 550 kr 6 950 kr 7 650 kr

Workshop 2 950 kr 3 550 kr 3 650 kr
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Besök vår hemsida 
www.conductive.se 
för erbjudanden om 
hotell till förmånliga 
priser.

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning 
ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.

Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in 
 planerad konferens. 

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. 
Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga 
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings
regler se vår hemsida www.conductive.se

TID & PLATS

PRIS

Telefon  
Bokningslinje 08-670 84 80
Internet 
www.conductive.se
Mail  
bokning@conductive.se
Telefax  
08-670 84 81
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ONSDAG 24 APRIL 2013 TORSDAG 25 APRIL 2013
TORSDAG 25 APRIL 2013

WORKSHOPEN LEDS AV

Malmö stad

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

09:00 Registrering med kaffe och smörgås

09:30 Projektledare Robert Larsson, Conductive, hälsar välkommen

09:35 Fotgängares trafiksäkerhet: resultat från en färsk studie baserad på STRADA

• De är Sveriges trafiksäkraste kommuner – en nationell rangordning
• Hur stora är skillnaderna och vad beror de på? 
Krister Spolander
Trafikexpert

Krister Spolander har som trafikexpert både författat böcker och tagit fram underlag för ett antal omfattande svenska trafikprojekt. Genom sin 
erfarenhet och sitt långvariga engagemang för oskyddade trafikanter är Krister en av Sveriges främsta experter inom gång- och cykeltrafik. 

10:20 Bensträckare med frukt

10:30 Planering för fotgängare i Malmö: strategier och lösningar

• Ökat gående genom fotgängarprogrammet 
• Gångstråksplan – så ökar vi gåendet genom att skapa en bättre upplevelse
• Promenadslingor som knyter samman aktiva mötesplatser
• Praktiska exempel på åtgärder för trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet
Elin Engqvist
Trafikplanerare 
Malmö stad

11:30 Lunch 

12:30 Samarbetsformer och praktiska åtgärder för ökat hållbart resande

• Praktiska verktyg och incitament för ökat kollektivt resande 
• Effektiva samarbetsformer mellan myndighet och kommun – så fungerar det i praktiken
• Så optimerades kollektivtrafiken i Oxelösund – 25 % ökad trafik utan höjda kostnader
• Trafiksäkerhet – framgångsfaktorer och fallgropar vid planering av kollektivtrafik
Oskar Jonsson
Trafikstrateg
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

13:20 Bensträckare

13:30 Karlstadstråket – så utvecklar vi framtidens hållbara resande

• Så skapas rätt förutsättningar för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik
• Att kombinera snabba busstransporter med fri rörlighet och säkerhet för fotgängare
• Mobility management: så paketerar och kommunicerar vi resan
Robert Sahlberg
Affärsutvecklingsansvarig
Karlstadsbuss

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Examples and key strategies behind the successful cycling infrastructure in the Netherlands

• Bicycle super highways – connecting cities and improving accessibility
• How to plan attractive and space effective bike parking solutions
• Methods for analyzing and preventing bicycle accidents
Herbert Tiemens
Trafic engineer
Utrecht
 

15:50 Bensträckare

16:00 Så planerar vi för ett effektivt trafiksystem med framkomligheten i centrum

• Gång- och cykeltrafikens roll i den nya framkomlighetsstrategin
• Så skapar vi bättre förutsättningar för en säker och tidseffektiv cykelpendling
• Prioriterade åtgärder för ett sammanhängande cykelnät – så binder vi samman inner- och ytterstad
Daniel Firth
Trafikstrateg
Stockholms stad

17:00 Konferensens första dag avslutas

09:00 Cykelinfrastruktur kostar pengar – så kan den finansieras 

• Utländska exempel på finansiering av lokal cykelinfrastruktur
• Cyklingsutredningen och den nu pågående infrastrukturplaneringen – synpunkter och diskussion
Krister Spolander
Trafikexpert

09:45 Förmiddagskaffe

10:15 Årets cykelstad 2014 – hur når vi dit?

• En ny handlingsplan för ökat cyklande – att identifiera och prioritera de felande länkarna 
• Trafiksäkra lösningar för nya och befintliga cykelpassager 
• Arbetssätt för ökad kommunikation med invånarna
Marie Joelsson & Isa Brisby
Planerare
Västerås stad

11:10 Bensträckare

11:20 Trafiksäkerhetsläget 2013: här sker olyckorna

• Den svenska trafiksäkerhetens utveckling och status idag
• Nya definitioner av skadade och brister i rapportering – så påverkas statistiken
• Var, när och hur? Så skadas oskyddade trafikanter
Jan Ifver
Statistiker
Transportstyrelsen

12:00 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar

12:00 Lunch för workshopens deltagare

13:00-16:30  Separat bokningsbar Workshop
Praktiska åtgärder för ökad trafiksäkerhet

Under ledning av Roger Johansson, Sweco

I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du under denna workshop 
känna på att utforma och genomföra ett trafiksäkerhetsprogram för din kommun. Du 
får i flera steg ta dig från ett problemorienterat synsätt till en målinriktad åtgärdsplan. 
Workshopen behandlar trafiksäkerhet i ett sammanhang där Sveriges halveringsmål till år 
2020, sammanfogas med helhetssyn, process och kvalitetssäkring. 

Du får lära dig:

• Att sätta samman en god nulägesanalys

• Att identifiera lokala mål och insatsområden

• Att utforma en åtgärdsplan 

• Att förankra och samverka med alla berörda

• Att mäta och följa upp insatser

Därför bör du gå på workshopen:
Här får du som deltagare möjlighet att arbeta praktiskt med de trafiksäkerhetsfrågor som 
behandlats under konferensen och testa strategierna utifrån din kommuns förutsättningar. 
Dessutom får du tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor som står inför liknande 
utmaningar.

TORSDAG 25 APRIL 2013 13:00-16:30

Praktiska åtgärder för ökad trafiksäkerhet

Workshopen leds av Roger Johansson från Sweco Infrastructure AB.
Roger Johansson är sakkunnig inom trafikplanering, främst när det handlar 
om tillgänglighet, trafiksäkerhet och parkering. Han har stor erfarenhet av 
utredningsarbete för Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket och en rad 
svenska kommuner. Roger är en mycket erfaren och uppskattad föreläsare.
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Workshop 2 950 kr 3 550 kr 3 650 kr
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Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. 
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa 
konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? 
Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. 
Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80. 

© Copyright AB Conductive. 
Detta material är författat och producerat av AB 
 Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av 
AB Conductive i enlighet med  Upphovsrättslagen 
1960:729.

B
Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
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Stockholm den 24-25 april 2013

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

WORKSHOP

EXPERTER

SPECIELLT INBJUDEN

WORKSHOP

WORKSHOP

PRAKTIKFALL FRÅN

EXPERTER

PRAKTIKFALL FRÅN

Malmö stad

Utrecht 
Herbert Tiemens 
Trafic engineer

Krister Spolander 
Trafikexpert

Transportstyrelsen 
Jan Ifver 
Statistiker

Malmö stad 
Elin Engqvist 
Trafikplanerare 

Stockholms stad 
Daniel Firth 
Trafikstrateg

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Oskar Jonsson 
Trafikstrateg

Västerås stad 
Marie Joelsson & Isa Brisby 
Planerare

Karlstadsbuss 
Robert Sahlberg 
Affärsutvecklingsansvarig

Sweco 
Roger Johansson

Framkomlighet vs. trafiksäkerhet?

Idag står både trafiksäkerhet och ökat hållbart resande högt på trafikplanerarens agenda. Ändå genomförs 
ofta åtgärder som sker på bekostnad av antingen oskyddade trafikanters framkomlighet eller säkerhet. 
Utmaningen ligger i att hitta lösningar som tillgodoser båda aspekter.

Lär av de bästa – Sveriges främsta praktikfall

På årets konferens har vi samlat nya case som visar hur du genomför trafiksäkra och smarta lösningar för 
prioriterad gång- och cykeltrafik. Här får du ta del av framstående experters och kommuners strategier för 
en trafiksäker planering som sätter gång-, cykeltrafik och ett ökat hållbart resande i första rummet.

DU FÅR LÄRA DIG:  

• Att planera för prioriterad gång- och cykeltrafik
• Samarbetsformer och praktiska åtgärder för ökat hållbart resande 
• Hur du utformar och genomför ett trafiksäkerhetsprogram

DU KOMMER BL.A. FÅ LySSNA TILL: 

Årets cykelstad 2014 – hur når vi dit? 

Marie Joelsson & Isa Brisby, planerare, Västerås stad

Så optimerades kollektivtrafiken i Oxelösund – 25 % ökad trafik utan höjda kostnader 

Oskar Jonsson, trafikstrateg, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Gångstråksplan – så ökar vi gåendet genom att skapa en bättre upplevelse 

Elin Engqvist, trafikplanerare, Malmö Stad

Varmt välkommen till det årliga forumet för dig som arbetar med trafikplanering!

Robert Larsson
Projektledare

Krister Spolander 
Trafikexpert

Transportstyrelsen 
Jan Ifver

Utrecht 
Herbert Tiemens

Malmö stad 
Elin Engqvist

Stockholms stad 
Daniel Firth

Västerås stad 
Marie Joelsson & Isa Brisby

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Oskar Jonsson

Karlstadsbuss 
Robert Sahlberg

 
Roger Johansson 
Sweco

• Mobility management: så paketerar och kommunicerar du resan

• Planering för sammanhängande och attraktiva cykelnät 

• Trafiksäkra lösningar för prioriterad gång- och cykeltrafik

Strategier och exempel:

• Prioriterad gång- och cykeltrafik

• Ökad trafiksäkerhet

• Mobility management

Praktiska åtgärder för ökad 
trafiksäkerhet

Här får du genom praktiska övningar bearbeta 
trafiksäkerhetsfrågorna som behandlats under konferensen 
och testa strategierna utifrån din kommuns förutsättningar.

Under ledning av  
Roger Johansson, Sweco
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