
Drift og vedligeholdelse 
PLAN FOR PERIODEN 1. JULI 2020 – 30. JUNI 2024 

 
Ledelsesteam  

• Formand:  Magnus Nygård, Avdelningsdirektör/ underhåll, magnus.nygard@vayla.fi 

• Sekretær: Elina Granqvist, expert/ anskaffning av landsvägarnas underhåll, elina.granqvist@vayla.fi 
 
Virksomhedsplanen tager udgangspunkt i arbejdsgruppens ”arbejdsbeskrivelse”. Virksomhedsplanen er en 
konkretisering af arbejdsbeskrivelsen. Den viser også aktiviteternes tidsmæssige forløb. 
 

Arbejdsgruppens målsætninger  
Arbejdsgruppen har som målsætning at gennemføre nedenstående initiativer og aktiviteter inden for de 
angivne datoer.   
 
Nedenfor beskrives også hvilke verdensmål, herunder delmål, arbejdsgruppen har kortlagt som særligt 
relevante for gruppens aktiviteter og målsætninger.  
 
 

 Aktiviteter  
og 

verdensmål/delmål*   

Hvordan vil gruppen arbejde med 
aktiviteterne og med 
 verdensmålene? ** 

Status***  

2020 
(1/11-
2020) 

• Organisering av 
arbetsgruppens 
verksamhet  

• Skype-möte med ländernas 
kontaktpersoner: möten, 
webinarier, organisering av 
arbetet, arbetssätt 

• Mötet har hållits 
5.11.2020 

2021 
(1/11-
2021) 

• Organisering av 
undergruppernas 
verksamhet 
 
 
 

• Aktivt arbete börjar 
inom 
underarbetsgrupper 
 

 
 

• Sommarmöte / 
webinar med hela 
arbetsgrupp 

 
 
 
 
 
 

•  Kick off -mötet för hela 
arbetsgrupp i januari. 
Undergruppernas ledare och 
deltagarna väljs, tyngdpunkter 
bestäms och arbetet påbörjas 
 
 

• virtuella möten, webinarier 
 
 

 
 

• Föreläsningar om 
underarbetsgruppernas mål och 
arbete och andra inspirerande 
föreläsningar om underhåll. Alla 
inom arbetsgrupp får 
information om 
underarbetsgruppernas 
tyngdpunkter och mål. 

• Mötet var 26.1.2021 
 

 
 
 
 

• Vinterunderhåll och 
Asset management 
underarbetsgrupper 
har haft virtuella 
möten 

 
 
 

• Mötet var 23.6. 
 
 
 
 
 
 
 



• Möte med 
kontaktpersoner 

• Planering av arbetsgruppens 
möte, innehåll och tidpunkt 
1/2022 

• 30.11.2021 

2022 
(1/11-
2022) 

• Virtuell möte med 
hela arbetsgrupp 
1/2022 
 

• Möte med 
kontaktpersoner 
om sommarmötet 
 

• Sommarmöten  
med hela 
arbetsgrupp 6/2022 

• Status i underarbetsgruppernas 
arbete 

• Några föreläsningar om underhåll 

• Planering av sommarmöte 
 

• Planering av sommarmöte 
 
 

• Föreläsningar som gäller 
underarbetsgruppernas arbete 
och andra inspirerande 
föreläsningar om underhåll.  

Planlagt i 2022: 

• januari - februari 
 
 
 
 

• April 
 
 

• Juni 

2023 
(1/11-
2023) 

• Virtuell möte med 
hela arbetsgrupp 
 

• Sommarmöten / 
webinar med hela 
arbetsgrupp 

• Status i underarbetsgruppernas 
arbete 

 

• Föreläsningar som gäller 
underarbetsgruppernas arbete 
och andra inspirerande 
föreläsningar om underhåll. 

•  

Forår 
/sommer 
2024 

• Arbetet slutförs 
 
 
 
 
 
 

• Behållning av 
materialet 

• Avslutningsseminar med hela 
arbetsgrupp, föreläsningar om 
underarbetsgruppernas resultat 
och med relaterande 
föreläsningar. 

• Rapportering av resultat och hur 
målen nåddes. 

 

• Hur sparas periodens material 
och var? 

•  

* Her nævnes de aktiviteter og målsætninger gruppen vil arbejde med i løbet af perioden. Her nævnes også de FN 
verdensmål/delmål, som gruppen vil arbejde med i perioden. 
 
** Her beskrives hvordan, arbejdsgruppen konkret vil arbejde med deres målsætninger og aktiviteter. Det nævnes også, hvordan 
gruppen helt konkret vil arbejde med de relevante verdensmål  
 
*** Her beskrives det hvor langt arbejdsgruppen er nået i realiseringen, og hvilke aktiviteter der har understøttet det. 

 
 


