
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Program för den digitala konferensen 

Trafikfrågor i stadsbyggandet
24 mars
Planering och utformning för  
attraktiva tätorter och städer

• Trafiksäkerhet och beteende

• Utformning och gestaltning

• Trafiklagstiftning i stads- 
byggandet

• Omvärldsspaning och nät- 
verkande
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Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av trafikfrågornas roll i stadsbygg- 
andet. 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 trafikplanerare, 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 hemmaplan. Under konferensen tar vi  
bland annat upp effekter av olika åtgärder, exempel på olika lösningar och aktuella frågor inom 
stadsplanering och regleringsområdet.

Tyvärr blev förra årets konferens inställd men de tidigare konferenserna har blivit mycket uppskattade 
med väldigt högt betyg från deltagarna. Ta chansen i år att lyssna på intressanta föredrag och få ny 
kunskap. Här bjuds möjligheter till diskussion och inspiration!

Välkommen till konferensen

Föreningen Sveriges Stadsbyggares Trafikkommitté

Tid: 24 mars  kl. 9.45–15.15
Plats: Zoom 

Allmänt
Föreningen organiserar professionella stadsbyggare, som  
önskar delta i konferenser och utbyta kunskaper med  
varandra till en låg kostnad. 

Tid och genomförande
Digital konferens den 24 mars mellan kl. 9.45 och 15.15. 
Uppkoppling från kl. 09.15 med utskickad Zoom-länk till del- 
tagarna. Inga program behöver laddas ned på din egna 
dator. 

Avgift
Medlemmar 2 500 kr   
Icke medlemmar 3 000 kr   
Medlemmar under 30 år 1 250 kr.  
Medlemmar pensionärer 1 250 kr  
Alla priser exkl. moms.

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

Anmälan
Anmälan görs online senast den 10 mars 2021. Gå in på 
www.sverigesstadsbyggare.se eller klicka här för att komma 
direkt till anmälningssidan.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som skickas 
från Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 10 mars 2021, men kan 
överlåtas på annan person inom organisationen. Avanmälan 
måste ske skriftligt till föreningen.

Information
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Petter Skarin, 
e-post: petter.skarin@eskilstuna.se, tfn: 016-710 76 93.

Övrig information: Kansliet på Föreningen Sveriges  
Stadsbyggare, e-post: info@sverigesstadsbyggare.se.  
tfn 08-20 19 85

Allmän information

Välkommen med Din anmälan!

Planering och utformning för attraktiva tätorter och städer
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09.45 Inledning
10.00 Välkomna till konferensen

Moderatorn och tillika ordföranden för  
föreningens trafikkommitté öppnar 
konferensen. 

Petter Skarin, trafikplanerare,  
Eskilstuna kommun

10.15 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
11.00 Elsparkcyklar

Lyssna på representanter från Stockholm, 
Göteborg och Västerås 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

12.00 LUNCH

13.00 Nytt från SKR
SKR presenterar det senaste inom området 
transporter och infrastruktur.

Prem Huq, Expert trafikplanering och reglering, 
Sveriges Kommuner och Regioner

13.30 Ny VGU 2020, Vägars och gators  
 utformning

HTrafikverket har anpassat sina regelverk,  
så kraven ska bli tydligare och råden mer  
utförligare. Inom VGU har framför allt har  
tätortsdelarna uppdaterats med större fokus 
på säkerhet och framkomlighet för gång och 
cykel. 

Patrik Wirsenius, Nationell Planering,  
Trafikverket

14.00 Trafikreglering – Transportstyrelsen har
 ordet

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

Lars Hammar, utredare, Trafikverket
15.00 Avslutning 

Program 24 mars




