
 

 

Utblickar, inspiration och utrymme för interaktion 
Under 2019 års Cykelkonferens lyfter vi nationella ambitioner och ger internationella 

utblickar. Vi presenterar goda och konkreta exempel på hur cykelfrågor och cyklandet 

kan främjas både på lokal och regional nivå. Under konferensen ges det möjlighet till 

interaktion med såväl talare som med andra konferensdeltagare. Ämnen som 

stadsutveckling, prioriterade grupper, trafiksäkerhet och cyklingens potential kommer 

belysas. Dessutom bjuder Helsingborgs stad oss på en guidad cykeltur i staden. 

 

 
 
 

 
 

Datum:  22-23 maj 2019. Konferensen börjar kl. 09.30 med registrering och fika från 
kl. 9.00. Dag 2 slutar programmet ca kl. 15.00.  

Plats:  Dunkers kulturhus, Adress: Kungsgatan 11, Helsingborg. Karta  

Kostnad:  Deltagaravgift 4500 kr exkl. moms inkl. middag och cykeltur. Faktura utfärdas 
av SKLFS Fakturatjänst AB och skickas efter konferensen.  

Anmälan:  Anmälan görs via denna länk. Anmälan är bindande men kan överlåtas på 
annan person. Antalet platser är begränsat.  

Hotell:  Det finns gott om hotell att bo på i Helsingborg. Vi har även reserverat ett 
större antal rum på två hotell för att säkerställa tillgängligheten. I båda fallen 
bokar och betalar du själv. Om du önskar faktura, kom ihåg att be om det vid 
bokningen, kostnader för faktura kan förekomma. Information om hotell med 
reserverade rum och priser återfinns via anmälningslänken eller här.  

Utställning:  I samband med Cykelkonferensen arrangeras en utställning. För mer 
information se här eller kontakta Anna Lundeqvist, projektledare SKLs Resurs 
och konferenssektion (tidigare Konstella) på anna.lundeqvist@skl.se 

Kontakt:  För frågor kring anmälan, tfn 08-452 72 86, konferens@skl.se Frågor kring 
programmet ställs till Henric Storswedh, henric.storswedh@trafikverket.se 
eller till Ida Nelson, ida.nelson@skl.se  

Missa inte: Om du är på plats i Helsingborg redan den 21 maj är du som deltagare på 
Cykelkonferensen inbjuden att närvara på Svenska cykelstäders mingel. Info 
sist i programmet. 

Cykelkonferensen 2019 
Välkommen till Helsingborg 22-23 maj 

 
Sveriges stora mötesplats för cykelfrågor! Konferensen 

vänder sig främst till dig som jobbar med cykelfrågor i 

kommunen, regionen, staten eller som konsult inom 

infrastruktur och samhällsplanering.  

”Nyckeln till ett väl 
mottaget budskap är att 
göra publiken delaktig i 
det som händer på 
scenen.” 

Lydia Capolicchio 
Moderator 

 

Filip Watteeuw,  

Mobility councilor, Gent 

" In order to increase the 
number of cyclists and 
develop a bicycle culture, 
it’s necessary to question 
the dominance of cars.” 

 

https://www.dunkerskulturhus.se/
https://www.google.se/maps/place/Dunkers+kulturhus/@56.0476577,12.6866501,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46523233f7b47d85:0x27a79ca9fef57bdb!8m2!3d56.0476577!4d12.6888388?hl=sv
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=14003&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=72590&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/Page/84497
https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/84499
mailto:anna.lundeqvist@skl.se
mailto:konferens@skl.se
mailto:henric.storswedh@trafikverket.se
mailto:ida.nelson@skl.se


 

Program dag 1 

Onsdag den 22 maj  

09:00 – 09:30 Registrering, fika och utställarbesök  
 
09:30 – 9:45 Välkomna till cykelkonferensen och Helsingborg!  

Christian Orsing, Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Helsingborgs stad  

 Projektledare för cykelkonferensen: Ida Nelson, Sveriges Kommuner och 

Landsting och Henric Storswedh, Trafikverket 

 
09:45 –  10:30 Mobility councilor Filip Watteeuw, Gent stad  

”Vilka åtgärder krävs för att cyklingen ska öka?” frågar vi oss ofta. Det vet den 

Belgiska staden Gent som ökade andelen cyklande med 25 % på bara ett år. 

Vi är glada att få välkomna Mobility councilor Watteeuw som är här för att 

berätta om hur dom lyckades. Föredraget hålls på engelska. 

 

10:30 – 11:00  Mingel och utställarbesök   

 

11:00 – 11:50  ”Nordisk kombination” om snabbcykelvägar 

Jonas Hedlund, Region Skåne 

Teppo Pasanen, Helsingfors stad 

Sidsel Birk Hjuler, Sekretariatet for Supercykelstier i Danmark 

    

11:50 – 13:00  Lunch och utställarbesök  

 

13:00 – 14:15  Ökad cykling – för alla! 

Jämställd samhällsplanering är bättre samhällsplanering! 

Birgitta Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting 

Jämställdhetsintegrerad cykelplan 

Emma Svärd, Jönköpings kommun 

Cykelrevolutionen - så når vi nya grupper cyklister 
Jennie Björstad, Living Cities  

14:15 – 14:40  Helsingborg på cykel 

Helsingborg stad berättar om cykelplanering som en del av stadsutvecklingen 

och ger information om eftermiddagens cykeltur. 

 

14:40 – 15:00  Fika och utställarbesök  

 

15:00 – 17.00  Cykeltur i Helsingborg!  

Helsingborgs stad tar oss med på guidade cykelturer i staden och dess 

omgivning. Ta med din cykelhjälm! Anne-Marie 

 

19:30   Middag på Elite Plaza Hotell  

Middag och prisutdelning av Cykelfrämjandets utnämning av årets 

examensarbete, av Svensk Cyklings Opinionspris samt av Cykel Plus Minus 

– innovationstävlingen för ökad vintercykling som genomförs av Svensk 

Cykling och Cykelfrämjandet med stöd från Vinnova.  

Konferencier och underhållning Martin Svensson 

  

http://www.svenskcykling.se/
http://www.svenskcykling.se/
http://cykelframjandet.se/
http://www.martinshumor.se/


 

Program dag 2 
Torsdag den 23 maj  
 
09:00 – 09:10  Välkommen till andra dagen på cykelkonferensen!  

 

09:10 – 09:30 Nationella Cykelrådet och Cykelbokslutet 2018 

Hur har cyklingen utvecklats under året och vad har hänt inom de prioriterade 

områdena i Nationell strategi för ökad och säker cykling? Svaret får vi av 

representanter från Nationella cykelrådet. Rami Yones, ordförande Nationella 

cykelrådet, Trafikverket och Ida Nelson, Sveriges Kommuner och Landsting 

 

09:30 – 12:30  Parallella strimmor 

 

09:40 – 10:25  
 

  
Funktionell och 
användarvänlig infrastruktur  
 
Ny klassificering av cykelvägar 
och Cykel i VGU  
Maja Edvardsson, Trafikverket 
Kenny Dolleris, Trafikverket 
 
Trimning av trafiksignaler  
Ulf Eriksson, Stockholms 
Regionala Cykelkansli och  
Erik Stigell, Trivector 
 

 
Cykel för stadsutveckling 

 
H+ området - hur går vi från 
ord till handling?  
Torgny Johansson, 
Helsingborgs stad 

 
Så blir Växjö en attraktiv stad 
med hög livskvalitet  
Karin Neergaard, Trivector 
och Pär Wallin Växjö kommun 

10:25 – 10:45  Fika och utställarbesök Fika och utställarbesök 

10:45 – 11:30  
 

  
Trafiksäkerhet med drift och 
underhåll 
 
Säker inriktning för cykel och 
moped och fortsatta arbetet 
med 0-visionen 
Johan Lindberg, Trafikverket 
 
Analys av dödsolyckor med  
cyklister på statligt och 
kommunalt vägnät 
Helena Stigson, Folksam 
 
Cykelvägars friktion och effekter 
av sopsaltning 
Anna Niska, VTI  
 

 

Mål och mätningar av 
cyklandets utveckling  
 
Uppföljning och indikativa 
kommunala mål om gång-, 
cykel- och kollektivtrafik – 
redovisat regeringsuppdrag 
Tom Petersen Trafikanalys 
 
Cykelflödesmätningar på 
systemnivå 
Jenny Eriksson VTI 
 

11:30 – 11:45  Mingel och utställarbesök Mingel och utställarbesök 

  



 

11:45 – 12:30 
 

  
Vilken potential har cykeln? 

 
Metoder och resultat för att 
bedöma cykelns potential att 
öka och ta marknadsandelar. 
 

Jonas Hedlund, Region Skåne 

Sara Persson och Karin 
Ryberg, Västra 
Götalandsregionen  
 

 
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 talare längst 
bak i programmet!  

 
  

12:30 – 13:30 Lunch och utställarbesök 

 

13:30 – 13:50 Ett år med cykelcentrum  

Om Cykelcentrums arbete och vad vi har att vänta framöver:  

Anna Niska, föreståndare och Jones Karlström, biträdande föreståndare, 

Cykelcentrum VTI 

 

13:50 – 14:30  Vilken roll har cykeln i framtidens (autonoma) transportsystem? 

Visioner om framtidens transportsystem lyfts omställningen mot automation 

där vi i större grad ser mobilitet som en tjänst. Vilken potential finns för cykling 

i framtidens transportsystem? Och hur planerar vi för att cykeln i framtiden 

ska få en betydande roll i systemet? 

Panel: 
Anne Faxér, RISE 
Sven Hunhammar, Trafikverket 
Suzanne Andersson, Göteborgs stad 
Anna Niska, VTI 
 

14:30-14:45 Årets cykelfrämjarkommun 

Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2019 presenteras och årets 

kommunvinnare koras 

Lars Strömgren, Cykelfrämjandet  

 

14:45-14:50 Värdkommun för 2020 års cykelkonferens 

Presentation av värdkommunen för 20 års cykelkonferens 

Peter Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting 

 

14:50-15:00  Avslutning 

 

  



 

 

 

 

 

Välkommen till Svenska Cykelstäders mingel den 21 maj i Helsingborg! 
Kvällen innan den nationella Cykelkonferensen i Helsingborg samlas deltagarna på Svenska 
Cykelstäders traditionella mingel. Middagsbuffén står uppdukad och Cykelsverige är samlat! Under 
kvällen kommer det att hållas ett antal intressanta Ignite Talks om cykling. 

 
Plats: Kitchen & Table, Stortorget 8  
Dag: tisdag 21 maj 

Tid: Drop-in från kl. 18:00 och framåt, Ignite Talks startar kl. 19:00  
Självkostnadspris, betalas på plats 
 
Anmäl dig gärna senast 15 maj så att vi kan beställa rätt mängd mat: 
https://forms.gle/5GoYzXZEJbA3ABWz6 

 
Välkomna! 
 

Har du frågor kring Svenska Cykelstäders mingel den 21 maj, kontakta 
Emil Törnsten,  

emil.tornsten@svenskacykelstader.se / 073-324 77 84 
 

Speeddejting 

  
1. Hyrcyklar i Borås , Marie Albihn, Västtrafik 

2. Hållbara handelsresor, Malin Hedlund, Karlstads kommun  
3. Barn och Trafik, Pia Bastholm, Helsingborgs stad 
4. 2019 Års vinnare av Cykelfrämjandets uppsatsstipendium, Adrien Moysset 
5. Utvärdering av förmånscyklar, Olle Gustafsson, Jönköpings kommun  
6. Cykelturism Ekonomiska konsekvenser för företagare längs cykelleder,  

Anna Bengtsson, Region Halland 
7. Nya kriterier för cykelparkering, Michael Koucky, Koucky & partner 
8. Eurovelo och turistcykelleder, Hans Stoops, Cykelfrämjandet 
9. Cykelfartsgator i Malmö, Ludvig Widestam, ÅF 

https://forms.gle/5GoYzXZEJbA3ABWz6
mailto:emil.tornsten@svenskacykelstader.se

