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Information om Velo-city
European Cyclists´ Federation (ECF) arrangerar världens största konferens
för cykelplanering, Velo-city. Konferensen vänder sig till planerare,
politiker, akademi, cykelföretagare, konsulter, organisationer och allmänhet.
Vart annat år hålls konferensen i Europa, vart annat år i någon annan
världsdel. Velo-city startade 1980 i Bremen.
Inom ramen för arbetet med cykelstaden Göteborg ansökte trafikkontoret och
Göteborg & Co om värdskapet för Velo-city år 2017. Ansökan lämnades in i
augusti 2014.
Total lämnade sju städer in ansökan varav två från Portugal, två från
Holland, en från Tyskland samt Stockholm och Göteborg. Stockholm och två
andra städer gick vidare i prekvalificeringen. Nimenjen i Holland blev till sist
utvald som värd för konferensen år 2017.
I ansökningsprocessen fick Göteborg stöd av 31 parter inom näringsliv,
akademi och offentlig förvaltning på lokal, regional och statlig nivå.
Att Göteborg Stad stod som värd för Velo-city skulle sända många viktiga
signaler;
•
•
•
•
•

Göteborg stad och vårt cykelarbete skulle hamna på Europakartan.
Det skulle främja utvecklingen av den cykelvänliga staden.
Ansökningsarbetet fokuserar och ökar samarbetet kring cykel i
staden, med parter i regionen, nationellt och även internationellt.
Ett deltagande skulle öka vår kunskap om cykel och cykling.
Velo-city skulle vara en bra del av jubileumsplanen.

Trafikkontoret har haft ett återkopplingsmöte med European Cyclists´
Federation (ECF). Vi fick god återkoppling på vår ansökan och några
förbättringsförslag, uti fall Göteborg vill göra ett nytt försök att få
konferensen år 2019. ECF var mycket imponerade av Göteborgs ambitioner
att bli en god cykelstad och har under hösten 2014 bjudit in oss som
föredragshållare på två internationella event, ett forskarmöte i Köpenhamn
och ett samarrangemang med Eurocities Mobility Forum i Venedig.
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I år hålls Velo-city i Nantes, Frankrike. Trafikkontoret har skickat in fyra
abstracts till föredrag och väntar antagningsbesked. År 2016 hålls
konferensen i Taiwan.
Vid presidiemötet hos Göteborg & Co den 23 februari, välkomnade presidiet
en ny ansökan. Det beslutades att 2 miljoner skulle reserveras i
evenemangsfonden till år 2019. Kommunstyrelsens ordförande planerar att
medverka på plats vid Velo-city i Nantes.
Under mars månad samlar vi våra parter som var med och skrev ansökan till
2017, för att återkoppla vårt samtal från European Cyclists´ Federation. Vi
har fyra nya frågor på agendan:
-

Ska vi göra en gemensam marknadskommunikation i Nantes som
profilerar Göteborg?
Ska vi ansöka om värdskapet för Velo-city år 2019?
Om Göteborg ska ansöka, på vilket sätt använder vi
ansökningsprocessen för att uppnå våra mål i cykelprogrammet?
Hur ska vi samarbeta med Stockholm, om de ansöker igen?

Vi har kontakt med Stockholm som i dagsläget inte har något beslut om att
göra en ny ansökan.
Vi återkommer till trafiknämnden om förslag efter att frågorna ovan
diskuterats med våra ansökningsparter.
För mer information om Velo-city:
http://www.ecf.com/projects/velo-city-2/what-is-velo-city-2/)

Ma-Lou Wihlborg
Avdelningschef

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande
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