
Regional Cykelkonferens
 27 mars 2015 i Vårgårda

Välkommen att delta på den årliga cykelkonferensen i Vårgårda där regionens första 
cykelplan utgör huvudpunkt. Utöver presentation och diskussion om den regionala cy-
kelplanen ges en inblick i arbetet för cykling längs nationellt vägnät och nyttan med steg 
1- och 2- åtgärder för cykel. 

Konferensen är sista tillfället att lämna synpunkter på den regionala cykelplanen innan 
den överlämnas till politisk behandling. Dagen avslutas därför med en workshop där vi 
samlar in synpunkter och frågor, samt diskuterar hur vi gemensamt ska arbeta framöver 
för att nå planens mål om ökad och säker cykling i Västra Götalandsregionen.

Sprid gärna inbjudan till andra berörda. Både politiker och tjänstemän är välkomna. 

Hjärtligt Välkomna!

Västra Götalandsregionen, Vårgårda kommun, Vårgårda Cykelklubb och Trafikverket



Program – Regional Cykelkonferens

Moderator Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector

08.45 Kaffe och registrering

09.00  Välkommen
 Bengt Hilmersson, kommunalråd i Vårgårda hälsar välkommen. 

09.15 Regional cykelplan för statligt regionalt vägnät i Västra Götaland
 Birgitta Losman, regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden
 Anita Rynvall Mårtensson, Regionutvecklingssekretariatet

09.45  Presentation av regional cykelplan och genomgång av urvalskriterier
 Caroline Mattsson, Trivector

 Rasmus Sundberg, Trivector

10.30 Frukt och kaffe

10.45  Vad blev resultatet av åtgärdsvalsstudie för cykel nationellt vägnät, region Väst?

 Agneta Nordström, Trafikverket

 Jenny Ekeblad, Trafikverket

11.15  Vad vinner vi på att arbeta med steg 1- och 2-åtgärder med fokus på cykling? 

 Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector

12.00 Lunch 

 Cykelmuseet håller öppet under lunchen

13.00 Hur har andra gjort? Summering av cykelplanerna i Värmland och Halland

 Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector

13.15 Workshop – Kriterier och framtida arbetsområden
 Grupparbete där möjlighet ges att diskutera kriterierna i den regionala cykelplanen 
 samt hur vi gemensamt kan fortsätta arbeta med att stärka cyklingen i regionen för att 
 nå planens mål om ökad och säker cykling i Västra Götalandsregionen. Workshopen
 leds av Trivector, kaffe serveras under tiden. 

14.30 Återsamling och summering

 Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector

15.00 Slut för dagen



Hitta hit

Plats:  Tånga Hed, Vårgårda

Tid:  27 mars, kl. 09:00-15:00

Kostnad:  Det kostar inget att delta på konferensen. En avgift på 500 SEK debiteras om  
 du inte kommer och inte har avanmält dig. 

Anmälan:  Anmälan görs via digitalt formulär senast den 13 mars:  
 www.vargarda.se/cykelseminarium
 Om du behöver transport mellan Vårgårda station och Tånga Hed, 
 meddela din ankomsttid i anmälan. Ange i anmälan om du vill ha specialkost.

Tåg från Göteborg avgår 07:55 och kommer fram 08:34 (SJ Regional). 
Tåg från Skövde avgår 07:50 och kommer fram 08:39 (Tågab regiontåg). 
På eftermiddagen avgår det tåg till Göteborg 15:25 (SJ Regional) och till Skövde 15:39 
(Västtågen).

Buss nr 582 från Borås avgår 07:43 och ankommer 08:47, returresa med Västtågen via 
Herrljunga avgår 15:39. 
Det tar ca 15 min att gå från Vårgårda station till Tånga Hed. Transport mellan Vårgårda sta-
tion och Tånga Hed, och vice versa, finns för den som önskar för att säkerställa att ni hinner 
med tågen till Göteborg, Skövde och Borås.

För mer information kontakta:
Hampus Haga, Vårgårda kommun, hampus.haga@vargarda.se, 0322-60 06 65
Stig-Olov Tingbratt, Vårgårda cykelklubb, tingbratt@telia.com, 0709-35 84 55
Rasmus Sundberg, Trivector Traffic, rasmus.sundberg@trivector.se, 010-456 56 45

Program kommer att finnas på plats på konferensen.

Mer information

Om konferensen



Välkommen att anmäla dig till regional cykelkonferens. Lyssna på intressanta föreläsningar 
och ta del av den regionala cykelplanen för Västra Götalandsregionen.

Program

Regional cykelplan för statligt regionalt vägnät i Västra Götaland
Presentation av regional cykelplan och genomgång av urvalskriterier

Vad blev resultatet av åtgärdsvalsstudie för cykel nationellt vägnät, region Väst?
Vad vinner vi på att arbeta med steg 1- och 2-åtgärder med fokus på cykling? 

Workshop

Anmäl dig senast den 13 mars via det digitala formuläret: 
www.vargarda.se/cykelseminarium 

Regional Cykelkonferens
 27 mars 2015 i Vårgårda


