
CYKELCENTRUM HAR REKRYTERAT EN BITRÄDANDE FÖRESTÅNDARE

Vi hälsar Jones Karlström varmt välkommen till VTI och Cykelcentrum. Jones ska 
biträda Anna Niska i hennes roll som föreståndare för Cykelcentrum och som utreda-
re kommer han även att leda och arbeta i olika projekt inom centret. Hans placerings-
ort är Stockholm men han kommer att vara i Linköping några dagar i veckan. 

Han kommer närmast från Trafikkontoret i Stockholms stad där han arbetade med 
frågor som rörde drift och underhåll av cykelinfrastruktur. Bland annat var han projekt-
ledare för det sopsaltningsprojekt i Stockholm som VTI har varit med och utvärderat. 
Han har också arbetat med tillfälliga trafikanordningar för att förbättra säkerhet, fram-
komlighet och tillgänglighet för cyklister och gående vid vägarbeten. Han har även 

tagit initativ till och arbetat med standardisering av tillfälliga trafikanordningar för cyklister och gående. •
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FLER FÖRSTÄRKNINGAR

Cykelcentrum har dessutom fått del-
tidsförstärkning i form av Maria Ohlin 
och Magnus Larsson. Maria kommer 
att dela sin tid mellan VTI/CC och GU 
med doktorandstudier. Hennes fokus är 
främst trafiksäkerhet för cyklister.

Magnus Larsson, senior rådgivare på 
Statens Vegvesen i Oslo, kommer att 
dela sin tid mellan VTI och Norge. Han 
är aktiv motionscyklist och brinner för 
cykelfrågor generellt, men speciellt för 
trafiksäkerhet. •

CYKLING I ALMEDALEN 

Anna Niska besökte Almedalsvecka 1-4 juli för att delta 
i två seminarier. Dels i ”Så ska framtidens cykelstad ut-
formas - hur går vi vidare för att flera ska välja cykeln?”, 
som arrangerades av Lunds kommun, dels i Trivectors 
seminarium ”Cyklandet har minskat - hur vänder vi 
utvecklingen?”. Men hon konstaterade i efterhand att 
förutom de här två seminarierna så var det väldigt lite 
cykling på agendan, trots ett utbrett tal om hållbarhet.  
Vi får jobba för en ändring till nästa år. 

- I ett sammanhang som Almedalen skulle mobilitet, 
varutransporter med cykel och en mängd andra vinklar 
kunna vara väldigt lätt att göra illustrativt, säger Anna. •

MISTRA INFRAMAINT BEVILJAT

Ett nytt stort forskningsprogram om kommunal infra-
struktur, Mistra InfraMaint, där VTI har en betydande 
del, har blivit beviljat. I projektet ingår ett delprojekt som 
finansierar en doktorand på VTI, med fokus på ned-
brytning av cykelvägar. Annons kommer inom kort. •

GLÖM INTE BORT

• Transportforum 2019 hålls 9-10 januari och 
stänger snart 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.  
Sista inlämningsdag är 31 augusti.

• 11 september - Cykel och kollektivtrafik - Work-
shop i samarbete mellan Cykelcentrum och K2. 
Program/Anmälan

• 17-18 oktober - Cykelstäders höstträff i samarbete 
med Cykelcentrum. Anmälan

FRÅN VÅRT NÄTVERK

• Rapport från K2: ”Cykelns plats i den kommunala 
planeringen”.

• Studie från Töi: ”Ikke høyere risiko med elsykler”

• Trendspaning från Trivector: ”Cykelinnovationer 
som kan leda till systemförändringar”

PÅ GÅNG

• Inom kort publiceras VTI-rapport 979 ”En modell 
för säker cykling”.

STOR POTENTIAL I CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK

När det gäller kombinationen cykel och kollektivtrafik, 
som är temat för den workshop som Cykelcentrum 
arrangerar tillsammans med K2 inom kort, är cykeltu-
rism en spännande tillämpning. VTI har som ambition 
att inrätta tre doktorandtjänster, som alla kommer att 
knytas till Cykelcentrum på just temat cykelturism.  •

https://www.vti.se/sv/transportforum-2019/
http://cykelcentrum.vti.se/wp-content/uploads/2018/06/Cykelworkshop-m-K2-2018-09-11-Inbjudan.pdf
http://cykelcentrum.vti.se/wp-content/uploads/2018/06/Cykelworkshop-m-K2-2018-09-11-Inbjudan.pdf
http://cykelcentrum.vti.se/wp-content/uploads/2018/06/Cykelstäders-höstträff_Save-the-date.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoMWrYNclXZ8v3LjU_aM42B3El6Vc9dsevqIeQT5IXDgt8lw/viewform
http://www.k2centrum.se/cykelns-plats-i-den-kommunala-planeringen
http://www.k2centrum.se/cykelns-plats-i-den-kommunala-planeringen
https://www.toi.no/sikkerhet-og-atferd/ikke-hoyere-risiko-med-elsykler-article34948-1025.html
Trendspaning från Trivector: 
https://www.trivector.se/nyhet/cykelinnovationer-som-kan-leda-till-systemforandringar/
https://www.trivector.se/nyhet/cykelinnovationer-som-kan-leda-till-systemforandringar/

