Sykkelbysamling på Agder 28. og 29. oktober
Sted: Strand Hotell Fevik, Grimstad
Program dag 1:
Møteleder: Signe Gunn

10:30 – 10:45

Tema: Sykkelbyen Grimstad erfaringsutveksling

Ansvarlig:

Velkommen til Sykkelbyen Grimstad!

Christine og Signe Gunn

Praktisk info og hensikt med samlingen
10:45 – 11:30

Nytt og nyttig fra Statens vegvesen
•
•
•

Framtidens nasjonale
sykkelbynettverk
Nye sykkelløsninger
Nytt nasjonalt mobilitetsregnskap

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:45

Case i Sykkelbyen Grimstad. Forberedelse til
befaring neste dag.
•
•
•
•
•
Pause

14:00 – 15:15

Politisk vedtak om sykkelbyavtaler

•
•
•
•

Christine, Ingvild og Siri

Storgata/Opplandsveien, bro over E18
Lyskrysset og løsning gjennom
sentrum, inkludert der sykkelfeltet
ender og går over i ensidig gs-veg
Grooseveien sør og nord
Løsning ved Fevik
Vita Velo

13:45 – 14:00

•

Torstein

Vedtak i Hovedutvalg for samferdsel
og Fylkestinget
Avtaledokument, utforming og innhold
Hvilke mål skal vi sette oss?
Hvordan skal vi evaluere?
Hvilken rolle skal de tre partene ha?

Signe Gunn innleder til drøfting i
plenum

Veien videre
15:15 – 15:30

Pause med noe å bite i

15:30 – 16:30

Bruk av investeringsmidlene
•
•

Hva er gode sykkelbyprosjekt?
Hvordan skal vi legge opp arbeidet for
å sikre at vi har gode, «gryteklare»
prosjekt til bevilgede midler?

Lasse innleder til drøfting i plenum
Denne posten flyttes muligens til
befaringen torsdag.

Hvordan prioritere og bruke midlene optimalt?
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19:30

Middag på hotellet

20:30

Sykkelturisme i Frankrike – reisebrev fra Lasse

Lasse

Program dag 2:
Møteleder: Ingvild
Tid:

Tema: Kampanjer, nye sykkelbyavtaler og
investeringsprosjekt

Ansvarlig:

08:30 - 08:40

Oppsummering fra i går og veien videre

Signe Gunn - alle

08:40 – 09:40

Hvordan få flere til å velge sykling og gåing?

Aslak Fyhri, TØI

Ny forskning fra TØI: Nudging - hvordan små
dytt påvirker våre valg
09:40 – 11:30

SykkelregionEN Agder – felles kampanje i
sykkelbyene på Agder, forslag fra
kommunikasjonsbyrået Footprint v/Arendal
kommune
•
•
•
•
•
•

Ragnhild innleder til drøfting i
plenum

Hva kan vi få til i sammen?
Synergier og ulikheter
Hva ønsker vi å starte med?
Planer på kort og lengre sikt
Økonomi
Innkjøpsregler

11:30 – 12:30

Lunsj, inkludert pakking og klargjøring til
befaring

12:30- 15:30

Befaring i Sykkelbyen Grimstad på sykkel,
inkludert kafébesøk (Christine ordner sykler, ta
med hjelm og hensiktsmessig tøy)

15:30

Hjemreise

Christine
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