
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Program för 

Trafikfrågor i stadsbyggandet
3 – 4 april 2019 i Järfälla

Planering och utformning för attraktiva  
tätorter och städer 

• Nudging
• Sommargågator
• Cykling ur olika  
 perspektiv

• Trafiklagstiftning  
 i stadsbyggandet

• Omvärldsspaning 
 och nätverkande

Anmäl dig nu!
Klicka här

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Järfälla kommun

http://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=14150&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=73710&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1


9.30 Kaffe och macka – registrering
10.00 Välkomna till konferensen
 Anders Bylund, Ordförande i Trafikkommittén 
 Moderator Petter Skarin, Eskilstuna kommun
10.10 Välkomna till Järfälla
 Johan Bergman, Bygg -och Miljödirektör
10.20 Nudging – Gör det lätt att resa rätt – Hur ska  
 vi designa framtidens transportsystem?

Du får lära dig om vad som driver ett beteende,    
hur du fattar beslut och vilka mänskliga ”tanke-  
fällor” som du ska se upp med. Genom kombi-
nationen psykologi, design och beteende- 
ekonomi får du kunskap om hur du kan göra 
det lätt att resa rätt. Hur designar du framtidens 
transportsystem, så den hållbara resan blir 
attraktiv?

Ida Lemoine, VD Beteendelabbet
11.05 Nudging som metod i samhällsplaneringen.  
 Exempel från verkligheten

I ett samarbete mellan fem kommuner genom-
fördes olika projekt för att testa och utvärdera 
om nudging är en bra metod inom hållbart 
resande. Hur blev resultatet och gav det ringar 
på vattnet?

Ingrid Lembke von Schéele, Trafikplanerare,  
Uppsala kommun
Jenny Bergström, Samhällsbyggnadsstrateg, 
Västerås stad

11.45 Framtidens cykel- och mopedsystem
Så kan det skapas en ökad flexibilitet och 
handlingsberedskap inför utvecklingen av 

stadens framtida trafiksystem, där cykeltrafiken 
i alla dess former får ta mer plats och ges  
högre prioritet.

Ida Nelson, Handläggare, ansvarsområde Hållbara 
transporter, Sveriges Kommuner och Landsting

12.15 Lunch
13.15 Trafikplaneringens utmaningar i Järfälla  
 kommun vid förtätning och exploatering
 Niklas Nordström, Trafikplanerare, Järfälla kommun
13.45 Studiebesök – Vilket du väljer ska anges då  
 du anmäler dig till konferensen
 1. Barkarbystaden

Barkarbystadens trafikplanering med kollektiv-
trafikkörfält, BTR, självkörande bussar samt trafik- 
planering i bostadsområdet. En kombination 
med kommunen som presenterar samt Nobina 
som visar upp självkörande bussar i linjetrafik 
och hur de fungerar i praktiken.

Guider: Niklas Nordström, Järfälla kommun och 
Lars Polgren, Nobina
2. Kallhäll
Bussresa till nytt bostadsområde. Torg och 
utformning i kombination med Kallhäll station 
och samarbete med Trafikverket och Mälar- 
banans utbyggnation.

Guide: Lena Ohlby, Järfälla kommun
Från 15.15 Fika i slutet av studiebesöken
15.45 Aktuellt från SKL
 SKL presenterar det senaste inom området  
 transporter och infrastruktur.

Dag 1 – Onsdag 3 april

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av trafikfrågornas roll i stadsbyggandet.  
Hur kan samhällsplanering, arkitektur och trafik samspela för att uppnå en hållbar stad?
I många kommuner är hållbara resor och transporter basen för arbetet med trafikplanering. Hur får vi acceptans för 
åtgärder som minskar biltrafikens utrymme och skapar mer plats för gående, cyklister och bussresenärer?  
Kan nudging och sommargågator vara ingångar? 

Är vi på rätt väg med de åtgärder som nu pågår för att förbättra för cyklisterna?

Hur ska vi arbeta med trafikplanering för att möta framtida förändringar med bland annat självkörande bilar? 

Under konferensen tar vi bland annat upp de här frågorna, effekter av olika åtgärder, exempel på olika lösningar och 
aktuella trafikregleringsfrågor. Vi kommer också göra studiebesök ute i trafikmiljön.

Förra årets konferens blev mycket uppskattad. Ta chansen i år också att nätverka, träffa de som arbetar med samma frågor 
som du själv, lyssna på intressanta föredrag och få ny kunskap. Här bjuds möjligheter till diskussion och inspiration!

Välkommen till Järfälla!

Föreningen Sveriges Stadsbyggares Trafikkommitté

Tid: 3 – 4 april 2019

Plats: Welcome Hotel



Dag 2 – Torsdag 4 april

08.30 Cykelöverfarter 
Gemensamma erfarenheter från Gävle och 
Malmö avseende genomförande, resultat och 
fortsatt arbete.

Marie Grew, Gävle, Tillförordnad Trafik- och  
Tillståndschef, Gävle kommun 
Hossein Ashouri, Trafiksäkerhetsutredare, Malmö 
stad, gatukontoret

09.15 Bussars framkomlighet och oskyddade  
 trafikanters säkerhet

Hur ska vi hantera konflikten mellan bussars 
framkomlighet och komfort gentemot oskyddade 
trafikanters säkerhet och trygghet?

 Hossein Ashouri, Trafiksäkerhetsutredare, Malmö  
 stad, gatukontoret
09.45 Fika
10.15 Cykelgator – Så här tänker vi

Hur kan vi i framtiden arbeta för att främja 
cykling och stadsliv i tätorter och urbana mil-
jöer med hjälp av cykelgator? Reflektioner från 
Malmö och Stockholm.

Kristofer Rogers, Trafikplanerare, Trafikkontoret, 
Stockholm stad
Ludvig Widestam (samhällsplanerare) & Helena 
Denvall (trafikplanerare), ÅF, Malmö

10.50 Användning av vägmärken
Information och dialog kring frågor om använd-
ning av vägmärken kopplat till Transport- 
styrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om 
vägmärken och andra anordningar. Försöks-
verksamhet med vägmärken i strid mot förord-
ning och föreskrifter. Vad behöver väghållaren 
tänka på inför sådana försök?

Lars Hammar, Utredare, Transportstyrelsen
11.40 Lunch

12.40 Paneldiskussion kring sommargågator
Lyssna på representanter från Järfälla, Luleå, 
Malmö och Stockholm när de berättar om sina 
projekt och delar med sig erfarenheter och 
lärdomar från sina sommargågator.

Joanna Saber, Trafikingenjör, Järfälla kommun
Helena Lindvall, Projektledare hållbart resande, 
Luleå kommun
Elin Engqvist, Trafikplanerare, Malmö stad
Hans-Olov Blom, Projektledare, Stockholms stad

13.40 Framtidens infrastruktur och trafik
Medlemmar ur Sveriges Stadsbyggares trafik-
kommitté för dialog kring hur framtidens trafik 
och infrastruktur kan se ut? Vilka möjligheter, 
utmaningar och hot finns? Vad måste vi planera 
för och vilket scenario är mest troligt?

Anders Bylund, samhällsstrateg, Luleå kommun
Hanna Lamberg, gatuchef, Mariestads kommun

14.10 Hur kan Cykelcentrum bidra till målen om  
 ökad och säker cykling? 

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?

Anna Niska, Forskningsledare och föreståndare 
för Cykelcentrum, VTI (Statens väg- och transport-
forskningsinstitut)

14.55 Reflektioner och summering – Vad tar vi  
 med oss hem? 
15.00 Avslutning med fika

 Ida Nelson, Handläggare, ansvarsområde  
 Hållbara transporter, Sveriges Kommuner och  
 Landsting
16.10 Världens modernaste kollektivtrafik

I Barkarbystaden pågår en unik utveckling av 
kollektivtrafiken, både i formen av samverkan 
och som de tekniska lösningar som implemen-
teras. 

Daniel Mohlin, Affärschef Helhetslösningar,  
Nobina Sverige AB

16.35 Organising future mobility infrastructures
This presentation discusses the material gathered 
from research on the collaboration between the 
public and private actors working to develop 
“smart” mobilities, specifically automation  
and Mobility-as-a-service, in Barkarbystaden.

Kelsey Oldbury, VTI
17.00 Slut på dag 1
19.00 Middag på Welcome Hotel



Tid och plats
Den 3–4 april 2019 Stockholm, Welcome Hotel Barkaby, 
Notarievägen 5, Järfälla, tfn: 08-621 61 00.
Seminariet börjar kl. 9:30 med registrering och avslutas 
dag två med fika klockan 15:00. 
 
Avgift
Medlemmar 5 200 kr exkl. moms
Icke medlemmar 6 200 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år 2 600 kr exkl. moms
Medlemmar pensionärer 2 600 kr exkl. moms

Rabatter: Vid deltagande enbart en dag erhålls 30% 
rabatt på konferensavgiften. 
I konferensavgiften ingår måltider samt studiebesök. 

Vill Du bli medlem? Bli medlem på  
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare 
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 15 mars 2019
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller gå 
in på www.sverigesstadsbyggare.se

Anmälan är bindande efter 15 mars 2019 men kan  
överlåtas på annan person.

Betalning 
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura  
som skickas av Delegia AB.

Hotell
Vi har förbokat ett antal rum på Welcome Hotel Barkaby. 
Du bokar och betalar direkt till hotellet genom att mejla 
till info@lassemaja.se eller ringa 08-621 61 00. Enkel-
rumspris: 1 437 kr inkl. moms och frukost. Uppge kod: 
Konstella 3771. Priset gäller till den 1 mars, därefter kan 
rum bokas i mån av plats. 

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 15 mars men kan  
överlåtas på annan person inom organisationen.  
Avanmälan måste ske skriftligt till Konstella.

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av: Anders 
Bylund, tel 0920 – 45 42 33, anders.bylund@lulea.se
Övrig information: SKL FS Konferens, tfn 08-452 75 00, 
konferens@sklfs.se

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Järfälla kommun
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