
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Program för 

Trafikfrågor i stadsbyggandet
31 mars –1 april 2020 i Katrineholm
Planering och utformning för attraktiva  
tätorter och städer

• Trafiksäkerhet och beteende

• Utformning och gestaltning

• Trafiklagstiftning i stads- 
byggandet

• Omvärldsspaning och nät- 
verkande

Anmäl dig nu!
Klicka här

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Katrineholms stad

https://axacoair.se/go?XgMyCGhX


09.30 Kaffe och macka – registrering
10.15 Välkomna till konferensen

Moderatorn och tillika ordföranden för  
föreningens trafikkommitté öppnar  
konferensen. 

Petter Skarin, trafikplanerare,  
Eskilstuna kommun

10.20 Välkomna till Katrineholm
Samhällsbygnadschefen i Katrineholm  
hälsar välkommen och berättar kort om 
kommunen.
Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef, 
Katrineholms kommun

10.35 Hur gör vi staden till en ”idrottsplats” för  
 vardagsmotion till fots och med cykel?    

Stadens gator är redan idag den kanske 
viktigaste arenan för hälsobefrämjande fysisk 
aktivitet. Hur utformar vi staden för att behålla 
och förstärka den funktionen så att fler går 
och cyklar?

Erik Stigell, Fil dr och trafikkonsult ,  
Trivector traffic

11.30 Elsparkcyklar
Lyssna på representanter från Stockholm, 
Göteborg och Uppsala när de berättar om sina 
erfarenheter och lärdomar kring elsparkcyklar.
Mikael Ranhagen, Chef Analys och strategi, 
trafikkontoret, Stockholms stad
Malin Månsson, Cykelstrateg, trafikkontoret, 
Göteborgs stad  
Ellinor Wik, Trafikplanerare, stadsbyggnads- 
förvaltningen, Uppsala kommun

12.30 LUNCH
13.30 Trafik och stadsplanering i Katrineholm

Ta del av Katrineholms utmaningar och för-
utsättningar för hållbar stadsutveckling samt 
hur en tidigare högtrafikerad genomfart kan 
omvandlas till en levande stadsgata.

Johan Ekstrand, entreprenadingenjör
Jennie Hjertberg, Utredare, samhällsbygg- 
nadsförvaltningen, Katrineholms kommun

14.00 Studiebesök – Promenera i Katrineholm  
 och se genomfarten byta skepnad

Hör mer om hur Katrineholm planerar för 
grönstrukturer och Innovativ dagvatten- 
hantering, arbetar med invånardialog, 
reglerar och bygger för att främja hållbarhet 
samt omfördelar utrymme för att skapa nya 
upplevelsevärden i staden.

Jennie Hjertberg , Utredare, samhällsbygg-
nadsförvaltningen, Katrineholms kommun

15.30 Fika i slutet av studiebesöken
16.00 Nytt från SKR

SKR presenterar det senaste inom området 
transporter och infrastruktur.

Peter Haglund, sektionschef, Transporter och 
infrastruktur, Sveriges Kommuner och Regioner

Dag 1 – tisdag 31 mars lokal Safiren

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av trafikfrågornas roll i stadsbyggandet.  
Hur kan samhällsplanering, gestaltning och trafik samspela för att uppnå en hållbar stad?

Det ”nya täta stadsbyggandet” har många fördelar men det väcker också många frågor om hur vi ska hantera god 
framkomlighet och god tillgänglighet för olika transportslag samt ställer krav på en genomtänkt trafikreglering.

Konferensen har ambitionen att försöka vara så bred så att den täcker in flera aspekter som berör såväl trafik-
planerare, trafikingenjörer, projektörer som landskapsarkitekter som planarkitekter och genom konkreta exempel 
från våra föreläsare så ger det alla en möjlighet att reflektera över hur de kan förhålla sig till de olika ämnena i 
sina egna projekt på hemma plan. Under konferensen tar vi bland annat upp effekter av olika åtgärder, exempel 
på olika lösningar och aktuella frågor inom stadsplanering och regleringsområdet. Vi kommer också göra studie-
besök ute i trafikmiljön.

Förra årets konferens blev mycket uppskattad med väldigt högt betyg från deltagarna. 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!

Till Transportstyrelsens programpunkt finns möjligheten att skicka in frågor i förväg. Ta chansen och få svar på något 
som du och dina kollegor undrar över. Frågor skickas till trafik@sverigesstadsbyggare.se och för att vara säker på att 
Transportstyrelsen hinner förbereda sig så behöver frågor helst komma in innan den 18 mars. Förhoppningsvis hinner 
alla frågor besvaras under programpunkten. Observera att e-postadressen endast gäller frågor angående Transport-
styrelsens programpunkt – övriga frågor om konferensen skickas till konferens@sverigesstadsbyggare.se.
Välkommen till Katrineholm!

Föreningen Sveriges Stadsbyggares Trafikkommitté
Tid: 31 mars – 1 april 2020
Plats: Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm 



Dag 2 – onsdag 1 april lokal Safiren

08.30 Gata Stockholm
Gata Stockholm är en ny handbok som ska 
bidra till en enhetlig standard och kvalitet för 
stadens gator. Handboken ska fungera som 
planeringsstöd, främst vid utformning av nya 
gator. 

Birgitta Nylander, enhetschef Trafik,  
Exploateringskontoret,  
Kristofer Tengliden, trafikplanerare,  
Trafikkontoret, Stockholms stad

09.20 Utvärdering av  offentliga miljöer i  
 nyproducerade stadsutvecklingsprojekt

Stockholms Stad har i några utvalda, ny-
byggda, stadsutvecklingsprojekt genomfört 
utvärderingar av de offentliga miljöerna. 
Trivs boende och besökare? Vad blev lyckat 
eller mindre lyckat? Vad kan vi lära oss?

Sarah Löfling, trafikplanerare,  
Exploateringskontoret,  
Emma Lundborg, landskapsarkitekt,  
Exploateringskontoret, Stockholms stad

09.50  Fika
10.10 Trafikreglering – Transportstyrelsen har  
 ordet 

Transportstyrelsen kommer under detta pass 
informera om vissa nyheter i lagstiftningen 
och praxisärenden inom området. Tiden för 
föredraget kommer rymmer även stor plats 
för frågor och diskussioner. Utnyttja möj-
ligheten att skicka in frågor i förväg. Passet 
kommer att ha en paus i mitten.

Lars Hammar, utredare, Transportstyrelsen

11.50 Hur kan trafikfrågor integreras i den  
 fysiska planeringen

Boverket lyfter hur trafikfrågor kan hanteras 
såväl i den översiktliga planeringen som i  
detaljplaneprocessen – på ett sätt som främjar 
hållbart samhällsbyggande. 

Camilla Burén, intrastrukturplanerare, Boverket
12.30 LUNCH

13.30 Ny VGU 2020, Vägars och Gators  
 Utformning 

Trafikverket har anpassat sina regelverk, så 
kraven ska bli tydligare och råden mer ut- 
förligare. Inom VGU har framför allt har tät- 
ortsdelarna uppdaterats med större fokus på 
säkerhet och framkomlighet för gång och cykel. 

Kenny Dolleris, förvaltare Vägutformning,  
Nationell Planering, Trafikverket

14.00 Hur blir det lätt att göra rätt           
Cyklister och bilister delar samma trafikmiljö 
i många fall, men uppmärksamhetskraven på 
cyklister är ofta högre än på bilister. Hur ska 
man tänka för att underlätta för cyklister?

Dr. Katja Kircher, Forskningsledare , VTI
15.00 Reflektioner och summering –  
 Vad tar vi med oss hem?

Moderator
15.15 Avslutning med fika

16.30 Den förarlösa staden 
Lyssna på Elias och Davids kandidatarbete som 
handlar om gestaltningsprinciper för eldrivna 
autonoma fordon och vilka konsekvenser 
det ger för stadsplanering och utformning av 
gaturum.

Elias Allouche, arkitektstudent,  
David Einarsson, arkitektstudent, Lunds  
universitet

17.00 Slut på dag 1 
19.00 Middag på Safiren



Tid och plats
Den 31 mars – 1 april 2020 i Katrineholm
Safiren Konferenscenter, Drottninggatan 19,  
641 30 Katrineholm.

Konferensen börjar 09.30 med registrering och  
avslutas dag två klockan 15.15.

Avgift
Medlemmar 5 500 kr exkl. moms
Icke medlemmar 6 500 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år 2 750 kr exkl. moms
Medlemmar pensionärer 2 750 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 28 februari 2020
Gå in på www.sverigesstadsbyggare.se eller klicka här 
för att komma direkt till anmälningssidan.

Betalning 
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.
 

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Best Western Hotell 
Statt, Storgatan 20, Katrineholm.
Bokning och betalning görs direkt till hotellet. Först  
till kvarn principen gäller.

Rummen på Hotel Statt kostar 1 161 kronor per natt, 
inklusive moms och frukost.
Du bokar via e-post bokning@hotelstatt.se alt.  
tfn. 0150-504 40.
Uppge bokningskod: 320532

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 28 februari 2020 men 
kan överlåtas på annan person inom organisationen. 
Avanmälan måste ske skriftligt till Mötesledarna,   
konferens@sverigesstadsbyggare.se 

Information
Frågor om konferensens innehåll besvaras av  
Petter Skarin, e-post: petter.skarin@eskilstuna.se,

tfn: 016-710 76 93.

Övrig information: Mötesledarna, tfn 08–33 10 00,  
konferens@sverigesstadsbyggare.se

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information
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