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Inbjudan till seminarium

Är det dags att prioritera gångtrafik nu?
Fotgängarnas förening anordna en heldags seminarium som endast ska fokusera på
gångtrafik. Vi vill lyfta fram gångtrafikens olika aspekter och berätta vad som är på gång. Idag
är det många som säger att det hållbara resandet ska prioriteras men gångtrafik som ett
eget trafikslag är fortfarande inte en självklarhet.
Seminariet vänder sig till politiker, tjänstemän, konsulter, forskare, fotmedlemmar och alla
övriga fotgängare .

När: Torsdagen den 21 mars 2013; kl 09.30 – 16.00
Var: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
Program
•

Bilens hastighet i staden på fotgängarens villkor; Trafikforskare i Lund har analyserat
och sammanställt senaste årens forskning om hastigheter och hållbarhet.
Christer Hydén, Professor emeritus Lunds tekniska högskola

•

Rangordning av Sveriges kommuner när det gäller fotgängares säkerhet; En studie
som gäller både fallolyckor och kollisionsolyckor.
Krister Spolander, Trafikexpert Spolander Consulting

•

Trafikverkets kommande arbete med gångtrafik; ett kunskapsunderlag och
planeringsunderlag för gångtrafik inom Trafikverket ska tas fram under våren 2013.
Mats Gummesson, Utredare Trafikverket

•

Fotgängarens landskap; En planering för ökat gående är bra för folkhälsan. Boverkets
regeringsuppdrag om att samhällsplaneringen ska stimulera till fysisk aktivitet.
Ulrika Åkerlund, Landskapsarkitekt Boverket

•

Regelverk som påverkar gående; problem och möjligheter för fotgängarens
framkomlighet och säkerhet, exempelvis bilhastigheter och övergångsställen.
Per Öhgren, Trafiksäkerhetsexpert Transportstyrelsen

•

Malmös arbete med gångtrafik; Malmö stad har tagit fram ett fotgängarprogram, en
nulägesanalys och fortsätter nu arbetet med en gångstråksplan.
Karolina Skog, Kommunalråd Malmö
Elin Enqvist, Trafikplanerare Malmö

•

Karlskrona Årets fotgängarkommun år 2010 enligt FOT; Karlskrona har på ett tydligt
sätt arbetat för att fotgängarnas olika behov ska tillgodoses.
Sofia Bothorp, Ordförande Miljö och byggnadsnämnden i Karlskrona.

•

Stockholmarnas åsikter om gångtrafik: Ungas idéer om gångtrafik och intervjuer vid
kollektivtrafikknutpunkter.
Fariba Daryani, Projektledare Stockholms trafikkontor

Seminariet kostar 950 kronor för icke FOT medlemmar och 450 kronor för medlemmar och
inkluderar lunch och kaffe. Begränsat antal platser, först till kvarn… Anmäl dig senast den 6
mars, 2013 till anmalan@fot.se.
Betalning sker till FOT’s plusgiro 83367-3, ange FOT seminarium. Ange också om du önskar
specialkost.
Frågor om innehåll och program kan ställas till ninnie.gustafsson@telia.com eller på tel
070 240 34 39.
Om du vill bli FOT medlem kostar det 150 kronor och sätts in på FOT’s plusgiro 83367-3. För
mer information se www.fot.se.

Välkomna!

