Strategisk planlægning
Møde i det danske udvalg
Referat
Tid: Mandag den 7. juni 2010, kl. 10 - 14
Sted: Vejdirektoratet, Vejcenter Syddanmark, Middelfart
Deltagere:
Jens Kjærgaard
Anders G. Pedersen
Rasmus Graversen
Torfinn Larsen
Henrik Nejst Jensen
Vibeke Forsting
Afbud:
Birgitte Henriksen
Troels Vorre Olsen
Lars Kamp Jørgensen
1. Referat fra dansk udvalgsmøde den 1. marts 2010
Der blev ikke udarbejdet noget egentligt referat fra mødet.

2. Orientering siden sidst
Artikel fra Tusbyseminaret var i 'Trafik og Veje's martsnummer.
Det finske udvalg har ændret sammensætning. Ny formand er Otto Kärrki - sekretær: Sanna
Kolomainen. Ny CV-oversigt vil blive lagt på hjemmesiden.
3. Seminar/udvalgsmøde i København den 21. - 23. april 2010 som måtte aflyses
Økonomi - det er uvist om økonomien er helt på plads. HNE har forsøgt at kontakte BVT for at få
afklaret, om der er økonomiske udeståender. Det lader til, at alle udvalgsmedlemmer har fået
betaling retur.
Det bør overvejes og drøftes på det næste formands-/sekretærmøde, om seminaret som helhed skal
flyttes f.eks. til foråret 2011, når vi nu har hele programmet på plads. Dette kan dog komme til at
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kollidere med det planlagte seminar på Færøerne. Torfinn/Vibeke tager kontakt til Mikkel fra
Færøerne.

4. Planlægning af seminar i Bergen den 14. - 15. oktober 2010
Status: Den samlede planlægningsgruppe har endnu ikke mødtes, da det planlagte møde blev aflyst
sammen med seminaret i København. Maria Boman har i mail den 4. juni foreslået, at der på
seminarets 2. dag findes to oplægsholdere, der kan belyse effekterne af Øresundsforbindelsen fra
hhv. Sverige og Danmark. Rasmus tager kontakt til Geografisk Institut og Vibeke til By og Havn for
at undersøge, om der er interesse for at deltage med et indlæg. Allerførst afklarer Henrik/Vibeke,
hvorvidt udvalget 'Trafik i Byer' har taget initiativ til at finde oplægsholdere.
Anders foreslår, at vi til punktet 'Nordiske innlegg' torsdag eftermiddag kan spille ind med et oplæg
om 'IBU-projektet'(Infrastruktur og ByUdvikling), der handler om byudvikling på tværs af Øresund
(Skåne/Sjælland).
Mht. udvalgsmøde og formands-/sekretærmøde i forbindelse med seminaret, vil Torfinn foreslå det
norske udvalg, at udvalgsmødet lægges onsdag eftermiddag den 13.10. og at formands/sekretærmødet samt møder i seminargrupper placeres fredag eftermiddag den 15.10.
Indlæg under 'Nyt fra landene' til Bergen-seminaret? Forslag:
• Sjællandsprojektet v/ Anders
• Nytænkning mht. information til trafikanter pga. store ekstrabevillinger til anlæg og drift i
Vejdirektoratet
• Kørselsafgifter - status (hvis der er truffet en beslutning om at gå videre med kørselsafgifter)
5. Kommende seminarer
Forslag: Hvis Mikkel fortsat gerne vil være vært for et seminar på Færøerne i foråret 2011, kan vi
skyde det aflyste seminar til 2012. Hvis ikke, kan seminaret lægges i det første halvår i 2011. Dette
skal afklares med de øvrige formænd og sekretærer i udvalget. Rasmus foreslår, at der arrangeres
nogle mindre 1-dagsworkshops, der leder op til seminaret, så vi holder momentum. Alternativt kan vi
evt. prøve at invitere eksterne oplægsholdere med til de danske udvalgsmøder.
Seminarerne skal også tænkes ind i planlægningen af kongressen.
Status for arbejdet med nøgletal for de nordiske lande? Torfinn følger op ift. Henrik Larsen.
6. Forslag til emner på kongressen i Island 2012
I sommeren 2011 skal foredragsholdere meldes ind til forbundsstyrelsen og i november samme år
skal det endelige program være klar. Det foreslås, at vi drøfter både foredragsholdere og eventuelle
emner til udstillingen til mødet i forbundsudvalget i forbindelse med seminaret i Bergen. Indtil videre
går vi videre med de samme stikord, som vi har meldt ind hidtil. Skal afstemmes med andre udvalg
for ikke at risikere overlap.
7. Orientering om Vejcenter Syddanmark
8. Bordet rundt
Rasmus - to store projekter begge støttet af EU's 7. rammeprogram:
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Era-Net Transport, bl.a. studie om brugen af forskningsresultater - hvordan kan man få mere ud
af forskningsresultater - samarbejde med slutbrugere, myndigheder mv.
'Interconnect' - sammenhæng mellem kort- og langdistance-persontransport inden for fire
forskellige transportformer. Litteraturstudie og casestudier. Har interesse i at drøfte
projektresultater med interessenter - f.eks. Vejdirektoratet og/eller kommuner. Rasmus
opfordrer til at sende en mail, hvis man kender nogen, der kunne være interesserede i at
deltage i en spørgeundersøgelse.

Anders:
•
•
•
•

Omfartsveje/fordelingsveje rundt om Næstved.
Sjællandsprojektet: Borgmestre i de 17 kommuner har indgået en frivillig aftale om den
overordnede udviklingsstruktur for byudvikling. VVM af det samlede projekt skal igangsættes.
Idekatalog som de involverede kommuner kan bruge som inspiration er udarbejdet.
Sygehusdebat er endt med at pege på et hovedsygehus i Køge. Har store konsekvenser lokalt.
Betyder at man nu kan komme videre med planlægningen lokalt.
Cykel- og gangsti på nedlagt jernbane mlm. Næstved og Slagelse er formentlig klar til næste år.

Henrik:
•
•

Flere anlægslove vedtaget, herunder er der aktuelt debat om bl.a. finansiering af ny forbindelse
over Roskilde fjord ved Frederikssund.
Vil gerne i gang med den nye cykelpulje. Midlerne skal dog frigives gennem en politisk
beslutning, der endnu ikke er truffet.

Jens:
Øgede bevillinger til vejdrift betyder, at man skal tænke nyt ift. information til trafikanter. Rasmus
fortæller om erfaringer med 'omvendt roadpricing '('Peakhour traffic avoidance') fra Holland, hvor
trafikanter belønnes økonomisk, når de kører uden for myldretider.
Vibeke:
Udstationeret til at sidde i projektledelsen på ledningsomlægninger ifm. Metrocityringen i de næste 2
år.
9. Næste møde
17. november 2011 kl. 10-14 hos Tetraplan. Forslag til tema: Trafikmodeller. Rasmus undersøger
muligheden for en oplægsholder fra Tetraplan.
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