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Foto: Geran de Klerk, Unsplash

VÄLKOMMEN TILL 
CYKELCENTRUMS WEBINAR

Cykelns dag, 3 juni 2020 
https://www.cykelnsdag.com/

OBS! Vi spelar in det här mötet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nu finns ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Vilken verksamhet bedrivs inom Cykelcentrum? Vilken forskning behövs för att uppnå målen om en ökad och säker cykling? (45 min!)

https://www.cykelnsdag.com/
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PROGRAM
9.30 Inledning, Anna Niska (Cykelcentrum)

09.45 TEMA: Elsparkcyklar

12.00 - 13.00 Lunchpaus

13.00 TEMA: Vägars och Gators Utformning (VGU) 

14.30 TEMA: Drift och Underhåll (DoU)

Varje tema avrundas med en summerande diskussion 
Malin Månsson, Göteborgs stad
Joakim Boberg, Stockholms stad

15.20 Avslutning Cykelcentrum, Anna Niska

Presentatör
Presentationsanteckningar
KTH, VTI, Trafikanalys, Transportstyrelsen, Sweco, WSP



VAD ÄR CYKELCENTRUM?
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• Ett nationellt kunskapscentrum för forskning och 
utbildning om cykling

• Uppdrag via VTIs regleringsbrev, åren 2018–2021

• Huvuduppgifter:

• Samordna forskning

• Samla och sprida kunskap

• Långsiktig kunskapsuppbyggnad

Presentatör
Presentationsanteckningar
Skapa förutsättningar: diskussion finansiärer, 



KUNSKAPSINSAMLING, SPRIDNING AV FORSKNING OCH INITIATIV

http://cykelcentrum.vti.se/ cykelcentrum@vti.se

Presentatör
Presentationsanteckningar
På vår hemsida försöker vi samla all relevant information inom cykelforskningsområdet: nya publikationer, pågående projekt, konferenser och andra event som är på gång.Vårt nyhetsbrev kommer ut 5-6 ggr per år. Anmälning på hemsidan så skickas nyhetsbrevet via mail!



KÄRNGRUPPEN
Anna Niska – Föreståndare

Jones Karlström – Bitr. föreståndare

Christina Karlsson – Kommunikation

Magnus Larsson – Branschkontakter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Anna Niska är föreståndare och har huvudansvar för budget, projekthantering, projektgenerering, marknadsföring och representation av Cykelcentret. Hon är också sammankallande till möten med kärngrupp och referensgrupp och sköter kontakter med styrgruppen (VTI:s ledningsgrupp). Anna delar sin tid mellan föreståndarskapet för Cykelcentrum och sin tjänst som forskningsledare på VTI.Jones Karlström är biträdande föreståndare och bidrar i första hand till projektgenerering och nätverksbyggande genom kontakter med uppdragsgivare och andra intressenter, framförallt kommuner och regioner. Han representerar också Cykelcentret när föreståndaren behöver en ersättare eller ett komplement. Jones arbetar heltid på Cykelcentrum.Christina Karlsson (Kicki) har huvudansvar för kommunikationen gällande för Cykelcentrum. I det ingår bland annat att ansvara för nyhetsbrev, hemsida, hantering av e-post till cykelcentrum@vti.se, populärskrifter och övriga trycksaker samt planering och information kring konferenser och seminarier i Cykelcentrets regi. Kicki delar sin tid mellan Cykelcentrum och andra uppdrag på VTI, framförallt kopplat till branschprogrammet BVFF.Magnus Larsson medverkar i planering av verksamheten och bidrar till projektgenerering och nätverksbyggande genom kontakter med uppdragsgivare och andra intressenter. Magnus har bland annat huvudansvar för kontakter inom tävlings- och motionscyklingen. Magnus delar sin tjänst mellan VTI (där han delvis jobbar i Cykelcentrum) och Statens Vegvesen, i Norge.



TEMA: ELSPARKCYKLAR
• Skadade elsparkcyklister, cyklister och 

elcyklister, Åsa Forsman (VTI)

• Uthyrningsföretagens säkerhetsarbete, Per 
Ankersjö (Nordic Micromobility) samt 
representanter för VOI, LIME och TIER

• Ca 10 min kaffepaus (10.45-10.55)

• Eldrivna enpersonsfordon, Pernilla Bremer 
(Transportstyrelsen)

• 10 råd til kommunene om elsparkesykkel, 
Nils Fearnley (TØI)

• Summerande diskussion

Presentatör
Presentationsanteckningar
The rental system had a brakethrought last year in Sweden. 



TEMA: CYKELVÄGARS 
UTFORMNING

• Sykkel først, forslag til ny gatenormal for 
Oslo, Almudena Díaz Camacho (Oslo 
kommune)

• Cykelnyheter i VGU – Vägars och gators 
utformning, Kenny Dolleris (Trafikverket)

• Summerande diskussion

Start efter lunch kl 13:00!



TEMA: DRIFT OCH UNDERHÅLL

• God kvalitet på drift och underhåll på 
cykelvägar, Johan Lindberg (Trafikverket)

• Summerande diskussion

15.20 Avslutning, Anna Niska (Cykelcentrum)

Start efter fikapaus kl 14:30!



TACK FÖR ERT ENGAGEMANG!
cykelcentrum@vti.se
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