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CYKELCENTRUM I ÖSTERSUND 
Årets upplaga av den nationella cykelkonferensen hölls 
i Östersund 22-23 maj. Inbjudna talare från Cykel-
centrum/VTI var Anna Niska (Vikten av kunskap om 
effektsamband), Jenny Eriksson (Länsförsäkringsgrup-
pens forsknings- och utvecklingsfond, Modell för säker 
cykling) och Malin Henriksson (Barn och ungas min-
skade cykling). •

NATIONELLT KUNSKAPSCENTRUM FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING OM CYKLING
cykelcentrum.vti.se

RESULTAT REGERINGSUPPDRAG
Den 13 juni stod Näringsdepartementet och infra-
strukturminister Tomas Eneroth som värd för ett 
uppföljningsmöte om regeringens nationella cykel-
strategi. 
Syftet med mötet var att presentera resultat som 
framkommit ur de nio regeringsuppdragen samt ha en 
gemensam framåtsyftande dialog om det fortsatta arbe-
tet. Anna Niska deltog och redogjorde för slutsatserna 
från VTIs båda projekt; Cykling bland barn och unga, 
samt regeringsuppdraget att analysera och beskriva 
de främsta behoven inom cykelforskningen på kort och 
lång sikt. •

CYKLING I ALMEDALEN 
Anna Niska, cykelcentrums föreståndare, kommer att 
besöka årets Almedalsvecka 1-4 juli för att delta i två 
seminarier. Dels i ”Så ska framtidens cykelstad utfor-
mas - hur går vi vidare för att flera ska välja cykeln?”, 
som arrangeras av Lunds kommun, dels i Trivectors se-
minarium ”Cyklandet har minskat - hur vänder vi utveck-
lingen?”. Förhoppningsvis kommer ett ökat cyklande att 
diskuteras och debatteras på flera håll under veckan. •

TRANSPORTFORUM - CALL FOR  
PAPERS
Transportfurum 2019 genomförs 9-10 januari och har 
nu öppnat för inlämning av abstract. Du hittar länken 
till systemet via Transportforums hemsida. Där finns 
även lite kort information som kan vara bra att läsa 
innan du skapar ditt abstract. Senast 31 augusti ska 
den vara inskickad. •

WORKSHOP - SAVE THE DATE
11 september - Cykel och kollektivtrafik - Workshop i 
samarbete mellan Cykelcentrum och K2. Läs mer
17-18 oktober - Cykelstäders höstträff i samarbete med 
Cykelcentrum. Läs mer

CYKELCENTRUM HAR ÄVEN  
DELTAGIT I:
• Den nasjonale sykkelkonferansen 4-5 juni,  

Sarpsborg, Norge. Se filmer/läs presentationer. 
Anna Niska deltog med presentation om Underhållets 
effekt på cyklisters säkerhet. Läs mer

• Minivättern - I samband med cykelloppet för de 
minsta den 11 juni var Anna Niska inbjuden att pre-
sentera resultatet av regeringsupppdraget om cyklan-
det bland barn och unga, som sammanställts i VTI 
rapport 958. •

PERSONUPPGIFTER PÅ VTI
Vi har förtydligat hur vi hanterar och sparar dina person-
uppgifter. Läs mer

Vi på Cykelcentrum 
önskar dig en  
riktigt skön  
cykelsommar. 

På återhörande i 
höst!

https://www.vti.se/sv/transportforum-2019/
http://cykelcentrum.vti.se/event/cykel-och-kollektivtrafik-workshop-med-k2/
http://cykelcentrum.vti.se/event/cykelstaders-hosttraff-i-samarbete-med-cykelcentrum/
https://syklistene.no/aktuelt/presentasjoner-den-nasjonale-sykkelkonferansen-2018/
https://syklistene.no/wp-content/uploads/2018/06/Vedlikeholdets-effekt-på-syklisters-sikkerhet-Anna-Niska.pdf
https://www.vti.se/sv/publikationer/publikation/cykling-bland-barn-och-unga_1168229
https://www.vti.se/sv/publikationer/publikation/cykling-bland-barn-och-unga_1168229
https://www.vti.se/sv/om-vti/personuppgifter-hos-vti/

