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Vid årsskiftet fick VTI i uppdrag av regeringen att 
vara värd för Sveriges nya nationella kunskapscen-
trum för forskning och utbildning om cykling. 
19 mars var det dags för officiell invigning av Cykel-
centrum. Infrastrukturminister Tomas Eneroth klippte 
bandet. 

Som administrativ värd för Cykelcentrum ska VTI tillsammans 
med andra forskare, intresseorganisationer, myndigheter, 
infrastrukturhållare med flera utveckla cyklingens roll i Sverige 
för att bidra till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela 
landet. Satsningen uppgår till 5 miljoner kronor per år under  
perioden 2018–2021 och är en del av regeringens cykelstra-
tegi. Läs mer

Infrastrukturministern invigde Cykelcentrum på VTI

Anna Niska på konferens 
om vintercykling
8-11 februari hölls Winter Cycling 
Congress i Moskva. Anna Niska 
deltog och berättade bland annat 
om sopsaltning av cykelvägar. 

Svenska cykelmässan i Kista
Helgen 16-18 mars samlades cykelSverige på Kistamässan i 
Stockholm för att snacka cykling, kolla nyheter, testa elcyklar, 
lyssna till inspirerande cykelkändisar och massa mer. VTI var 
där med en monter. Läs mer

Svenska Cykelstäder
VTI har blivit associerad medlem i Svenska 
Cykelstäder för att öka samverkan med 
kommunerna inom Cykelcentrum.

Svenska Cykelstäder är en förening bestående av landets mest 
ambitiösa kommuner och organisationer, som målmedvetet 
arbetar för ökad och säkrare cykling. Som medlem i Svenska 
Cykelstäder stödjer man föreningens vision om att hälften av 
alla resor under 5 km ska ske på cykel. 

Cykelkonferens 2018
Konferensen hålls varje år och vänder sig till dig som arbe-
tar med cykelfrågor på kommunal, regional eller statlig nivå. 
Denna gång går konferensen av stapeln den 22–23 maj 2018 i 
Östersund.
Konferensen är en nationell mötesplats för cykelfrågor och 
hålls den 22–23 maj 2018 i Östersund. Arrangörer är SKL och 
Trafikverket. Cykelkonferensen ger dig två dagar med informa-
tion, inspiration och mer utrymme för diskussion. Läs mer
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Cykelworkshop på Transportforum 2018
I samband med Transportforum i januari 2018 hölls en work-
shop, öppen för alla konferensdeltagare, som gav möjlighet att 
diskutera behov, önskemål och idéer om hur cykelforskningen 
i Sverige kan samordnas och stärkas och hur ett cykelcentrum 
kan bidra till det. Omkring 70 personer deltog vid workshopen 
och de representerade såväl myndigheter som regioner, kom-
muner, energikontor, akademi, företag, konsulter och ideella 
organisationer.

NCC:s platschefer för säkrare cykelvägar
NCC:s platschefer, som arbetar med vägavspärrningar, 
träffades på VTI för en föredragning av Anna Niska. De tre 
storstadskommunerna var också på plats och passade på att 
uppleva vägarbetena i Linköping från sadeln. Läs mer
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