Utformning
PLAN FÖR PERIODEN 1. JULI 2020 – 30. JUNI 2024
Ledningsgrupp
• Ordförande: Kenny Dolleris, Nationell Planerare Vägutformning, Trafikverket
kenny.dolleris@trafikverket.se
• Sekreterare: Silje Hjelle Strand, Seniorrådgiver, Veg og gate, Statens vegvesen Vegdirektoratet
silje.hjelle.strand@vegvesen.no
Verksamhetsplanen bygger på arbetsgruppens "arbetsbeskrivning". Verksamhetsplanen är en
konkretisering av arbetsbeskrivningen. Det visar också en tidplanering för aktiviteterna.

Arbetsgruppens målsättningar
Arbetsgruppens har som målsättning att genomföra nedanstående Initiativ och aktiviteter under de
angivna tidsramarna.
Nedanför beskrivs också vilka globala mål, som arbetsgruppen anser vara särskilt relevanta inom varje årligt
fokusområde.
Aktiviteter
och
globala mål/delmål*

2021

2022

• Klimatanpassning
-Fokusområde
”Dagvattenhantering
i tätort”.
Kopplar till mål 11
(Bæredygtige byer og
Lokalsamfund) och
mål 13 (Klimaindsats)

• Stadsutformning
-Fokusområde kollektivtrafik, samt
gående och cyklister
Kopplar till mål 9
(Industri, innovation
og infrastruktur) och
11 (Bæredygtige byer
og Lokalsamfund)

Hur kommer gruppen att arbeta med
aktiviteten och uppfyllandet av det globala
målet? **

Webbseminarium våren 2021, med
föredragshållare inom området
klimatanpassning/
dagvattenhantering. Gärna
föredragshållare från alla nordiska
länderna.
Det planeras ett huvudseminarium i
Oslo hösten 2021 med studiebesök.
Oslo har gjort anpassningar inför de
klimatförändringar vi står inför. Hur
planerar man för framtiden?
Det planeras ett huvudseminarium i
Reykjavik våren 2022 med
studiebesök. Samförläggs med
arbetsgruppen ”Transport i byer og
transportplanlægning”.
Webbseminarium hösten 2022, med
föredragshållare inom området
stadsplanering/ stadsutformning
kopplat till ”live-ability” och ”hela
resan”. Gärna föredragshållare från
alla nordiska länderna.

Status***

Genomfört 5 maj.
Föredragshållare från
Sverige, Danmark,
Norge och Finland.
Föredragshållare från
Island ställde in på
grund av sjukdom.
Planeras till fysisk träff
den 21-22 november i
Oslo.
Et første
planleggingsmøte er
panlagt sammen med
arbeidsgruppe
”Transport i byer og
transportplanlegging”
15. november.

2023

2024

•

•

Framtidens krav
på vägutformning
-Fokusområde
”Vilka krav ställs
på
infrastrukturen
kopplat till ADfordon”.
Kopplar till mål 9
(Industri,
innovation og
infrastruktur),
11 (Bæredygtige
byer og
Lokalsamfund)
och till viss del
mål 13
(Klimaindsats)

Utformning av
tätortsnära
genomfarter
Kopplar till mål 9
(Industri,
innovation og
infrastruktur),
11 (Bæredygtige
byer og
Lokalsamfund)
och till viss del
mål 13
(Klimaindsats)

Det finns flera relevanta
delområden att fördjupa sig inom i
förhållande till ökande grad av
automatisering.
Redan idag planeras för självkörande
fordon på allmän väg. Vilka
svårigheter finns idag kopplat till den
fysiska infrastrukturen? Hur tänker
man lösa det i framtiden? Hur kan
vägutformningen underlätta för den
självkörande tekniken?
Webbseminarium våren 2023, med
föredragshållare inom området
Automation. Gärna föredragshållare
från alla nordiska länderna.
Det planeras ett huvudseminarium i
Göteborg hösten 2023 med
studiebesök hos Volvo, som beräknas
ha sin självkörande lastbil i drift på en
allmän vägsträcka i Göteborg.
Hur kan man utforma tätortnära
genomfarter i en miljö som ställer
stora krav på godstransporter,
hållbara och korta resor, men att
ändå kunna upprätthålla en god
framkomlighet?
Träff i Danmark på Via Nordica 2024

