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Utskottets namn

STRATEGISK PLANERING
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Konkretiserat
arbetsområde
2012-2016

Nordiskt samarbete kring strategisk planering siktar på att stärka medverkande
organisationers framtidskompetens.
Utskottet arbetar vidare med en bred syn på temat gränsöverskridande transportplanering - över landsgränser, över transportslag, över hela funktionsspektrumet, med fokus på samhällsutveckling och processer som påverkar hur vi arbetar med logistik, systemutveckling och transportplanering.
Utskottet arbetar med fyra delteman, som samtidigt riktar sig till NVFs strategiska
teman:
A
B
C
D

Ett nytt tänkesätt i transportsystemet / innovation och förnyelse
Bärkraftig mobilitet/ säkra och miljövänliga transportsystem
Godstransporter och samhällsekonomi i brett perspektiv/
kvalitets- och resursoptimala transportsystem
Fritidsresande och turisttrafik / säkra och miljövänliga - kvalitetsoch resursoptimala transportsystem

som vart och ett anknyts till en arbetsgrupp och ett seminarium.
Samarbete med övriga utskott sker inom ramen för dessa delteman, vid behov
så att temat preciseras eller en ansvarsfördelning görs mellan utskotten.
Utskottet samarbetar med Nordstrat-gruppen, särskilt i seminariearrangemangen.
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Ordförande, ledande land

Anders HH Jansson, Trafikverket, Finland - 22.9.2014
Hilde Bye, Statens Vegvesen, Norge 22.9.2014-
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Sekreterare, ledande land

Ulla Alapeteri, Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral, Finland, -22.9.2014
Hildegard Hausken, Stavanger kommune, Norge, 22.9.2014-
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Ordförande och
sekreterare i övriga länders utskott

Land
Färöarna

Ordförande
-

Sekreterare
-

Danmark

Ole Kirk, Vejdirektoratet

Vibeke Forsting, COWI

Island

Kontaktperson: Sverrir Örvar Sverrison, Vegagerdin

Finland
Sverige

Catherine Kotake, Trafikverket

Ulla Alapeteri, Lapplands NTMcentral
Per Lindroth, Trafikverket

Del II Virksomhetsplan og rapporter
6.

Virksomhetsplan hele perioden 2012-2016
Arbetsgrupper:
Utskottets medlemmar bildar arbetsgrupperna under våren 2013, med stöd av de diskussioner som
förs i de nationella utskotten. Det överenskoms om arbetsgruppernas närmare arbetsmetodik och ansvarsfördelning. Deltema-arbetsgruppen fokuserar temat, bereder innehållet i kommande seminarium
och svarar för hur seminarieresultat uppsummeras och kommuniceras. Arbetsgruppens ansvariga leder
beredningen av seminarietemat. De nationella utskotten ansvarar för seminariernas praktiska arrangemang.
I Lillehammer bildades arbetsgrupper för och överenskoms om följande kontaktpersoner för delteman:
A Sören Brönchenburg (backup Ole Svendsen)
B Vibeke Forsting
C Anders Ljungberg
D Catherine Kotake
Seminarier:
Utskottets tidsplan baseras på de seminarier utskottet avser ordna. De öppna seminarierna hålls i mån
av möjlighet i samarbete med andra utskott, Nordstrat och andra och organisationer, särskilt i det land
där seminariet sker. Preliminärt gäller följande seminarieupplägg:
Tidpunkt

Typ

Deltema nr
Innehåll

Plats

17.10.12

O-S

FI, Helsingfors

8-9.4.13

Intern

28-29.
10.13

Öppen

28-29.4.
14

Intern
(3
utskott)

23.9.14

Öppen

1819.11.14

Öppen

VÅR 15

Öppen

HÖST
15

*

Verksamhetsplan
Oppstart, bildande av arbetsgrupper, gruppernas agenda
- Framtidsspaning, vad blir våra största utmaningar
Lillehammer-case: OL och sedan?
A
Ett nytt tänkesätt i transportsystemet 1 (Rethinking transport planning)
- samhällsutveckling och processer som påverkar vårt arbete
- behovet av ny planeringsmetodik
- vad har skett i organisation, planering och upphandling och hur går
vi vidare?
B
Evne og vilje til at forandre en by
- mobility management och citylogistik
- integration av styrmedel, beteendepåverkan
- ITS roll i verkligheten
- utveckla regelverket
Detta seminarium ordnas i samarbete med utskotten transport i städer
och miljö.
C
Det breda samhällsekonomiska tänket, i samarbete med KTH
- TEN-nätverkens roll
C, med stöd av D
Godstransporter och samhällsekonomi i brett perspektiv
- transport i norr: den stora regionen
- utvärdering av samarbetet kring gruv- och andra samhällsutvecklingsfrågor
A, B
Ett nytt tänkesätt i transportsystemet 2
- har framtiden blivit det vi trodde den skulle vara?
- hur förändrar ny teknologi trafikens karaktär - och stadens
- att hantera framtiden: konsekvenserna för planeringen av bruket av
samhällsekonomiska modeller, eller har vi något alternativ?
D
Nordisk turism och besöksindustri
- infrastrukturens roll i de stora turistprojekten och för de stora turistströmmarna
- Nordens turistregioners särskilda transportfrågor : fjäll, fjord, skärgård, sjölandskap, skogsmarker, renbeten….
Ev. bereds detta seminarium i samarbete med miljöutskottet.

NO, Lillehammer
FI, Helsingfors

DK, Köpenhamn

SE, Stockholm

NO, Kirkenes

NO, Bergen

FI, Rovaniemi

VÅR 16

Intern

(A-D)
Uppsummering av perioden

nästa ledande
land

* slutgiltig fördelning interna / öppna seminarier avgörs senare; också blandade former används i samarbete med övriga intresserade organisatörer
Nätverk och kommunikation:
Utskottet satsar på nätverksarbete; särskilt de öppna seminarierna och behandlingen av deras resultat
stärker gränsöverskridande nätverk och målet är samtidigt att i största möjliga grad utnyttja dessa nätverk för erfarenhetsutbyte och testa olika metoder att öka intresset för utbytet.
Seminarierapporter och bakgrundsmaterial publiceras på NVFs hemsida och i de olika ländernas facktidskrifter i lämplig utsträckning. De öppna seminariernas presentationsspråk är engelska.
Via Nordica 2016:
Alternativ 1: Arbetsgruppernas resultat och utskottets uppsummering rapporteras i kongressens session och utställning, med utgångspunkt i den för Via Nordica 2012 valda metodiken. Utskottet inbjuder
till debatt om framtida utmaningar och möjligheten att ge långsiktigt robusta svar på dem.
Alternativ 2: Speed Dating och Walking workshops, korta snabba samtal eller temaexkursioner.

A: Ett nytt tankesätt…
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sören Brönchenburg
Ole Svendsen (backup)
Ole Kirk
Stefan Jonsson
Hildegunn Hausken
Erling Kristiansen
Eeva Linkama
Anders Jansson
Tuuli Rantala
Marit Sørstrøm
Erika Helin
Per Lindroth

B: Evne og vilje til at forandre en by /
Framtida utmaningar
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
C: Det breda samhällsekonomiska tänket /Godstransporter och samhällsekonomi i brett perspektiv
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Anders Ljungberg
Bjørg-Anita Joki
Signe Eikenes
Ulla Alapeteri
Ulf Haraldsen
Hanne Junnilainen
Timo Mäkikyrö
Mauri Mäkiaho
Jukka Räsänen
Arild Hamrum - Norheim
Turid Stubø Johnsen
Helena Braun Thörn
Gunnel Bångman

Vibeke Forsting
Anne Madslien
Anne Ogner
Solveig Hovda
Anton Iversen
Kjetil Strand
Emma Gretzer
Ylva Löf
Anders Kaas
Maija Stenvall
Rikke Rysgaard
Tuuli Rantala
Sverrir O. Sverrisson
Erika Helin

D: Nordisk turism och besöksindustri
·
·
·
·
·
·

Catherine Kotake
Gunnar Bratheim
Line Lillebø Osfoss
Hilde Bye
Ulla Alapeteri
Hanne Junnilainen
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Rapport - 15. november 2013
Utskottet för strategisk planering har under 2013 hållit två nordiska möten.
I Lillehammer 8-9.4.2013 behandlades förutom utskottets verksamhetsplan och arbetsgrupper temat
”OL och sedan” med representanter för kommunen. I grupparbete gjorde utskottet också en framtidsspaning, om de största utmaningarna vi har framöver. Utskottet kommer att återvända till dessa frågor
på sitt sista möte under perioden.
I Helsingfors 27-29.10.2013 höll utskottet ett arbetsmöte samt ordnade ett öppet seminarium ”Rethinking Transport Planning: Strategic Position and Strategic Choices” med inledare från medlemsländerna. Seminariet samlade ett 80-tal deltagare. Målet med detta seminarium var att skissera upp ramar,
utmaningar och frågor för hur planeringen behöver förnya sig, för att vi sedan våren 2015, i Bergen,
skall kunna återkomma med ”Rethinking Transport Planning: Strategic Solutions”, vad vi har gjort för
att den skall förnyas. En sammanfattning av seminariet publicerades på NVFs hemsida i april 2014.
På arbetsmötet reviderades åter verksamhetsplanen; ett expertseminarium kring samhällsekonomi
lades till för september 2014 i Stockholm.
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Rapport - 15. november 2014
Utskottet för strategisk planering har under 2014 hållit två nordiska möten och ordnar tre seminarier.
I Köpenhamn 28-29.4.2014 höll utskottet ett arbetsmöte i samband med ett öppet seminarium " Evne
og vilje til at forandre en by", som ordnades tillsammans med utskotten Miljö och Transport i städer.
Seminariet hade ett aktivt och välbalanserat innehåll mellan frågorna om miljö, mobilitet och planläggning. Seminariet var väl bemannat och diskussionen livlig. Publikationen "Byforandringer, Evne og vilje
at forandre en by" utgavs i september.
På utskottsmötet var huvudteman arbetsgruppernas situation, Via Nordica 2016 förberedelser (en arbetsgrupp tillsattes) och kommande förändring i utskottets ledning.
I Stockholm höll utskottet ett arbetsmöte 22.9.2014 och den 23.9 ett öppet seminarium "Godsinfrastrukturåtgärder för Nordens välfärd, det breda samhällsekonomiska tänket". Seminariet behandlade
de samhällsekonomiska kalkylmodellerna ur ett näringslivsperspektiv.
På utskottsmötet övertogs rollen som ledande land av Norge, i och med att den finska ordföranden gick
i pension. Mötet behandlade arbetsgruppernas läge, kommande seminarier och planeringen för Via
Nordica.
I Kirkenes ordnas den 18-19. november det öppna seminariet "Godstransport i nord, effektive transportsystemer over landegrenser". Seminariet behandlar både lands- och trafikslagsgränsöverskridande
transportplanering, med fokus på samhällsutveckling och de processer som påverkar hur vi arbetar
med logistik, systemutveckling och planering.
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Rapport - 15. november 2015

10.

Slutrapport - 1. juli 2016 för hela perioden

