MINNESANTECKNINGAR

Fysiskt möte samt videomöte i svenska utskottet Strategisk
planering på Trafikverket Region Stockholm fredagen den 4 juni
2010
Deltagare
Maria Boman, Trafikverket Samhälle
Désirée Nilsson, SIKA, per telefon
Peo Nordlöf, Trafikverket Samhälle, per video
Jesper Skiöld, Huddinge kommun,
Hjalmar Strömberg, Trafikverket/GDs
Förhindrade
Per Bergström-Jonsson, Trafikverket Region Väst
Ingemar Eriksson, ESV
Daniel Firth, Stockholms stad
Mikael Ivari, Göteborgs stad
Mattias Lundberg, WSP
Åsa Vagland, VINNOVA
Noteringar
Maria Boman
Sammanfattning av beslut om åtgärder fattade vid mötet 2010-06-10, se nästa
sida
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Sammanfattning av beslut om åtgärder fattade vid mötet 2010-04-10
Nr

Referens
Beskrivning, åtgärd
minnesant.
3
Beskriva arbetsgruppen bypakker
3
Telefonmöte med arbetsgruppen
bypakker
3
4

5

Ansvar

Tid

Hjalmar
Hjalmar

Utgår
Utgår (inget
intresse från
Norge)
Propp i höst.
Kvarstår
snarast

Namn på den som skriver propen
Peo
om nytt planeringssystem på N-dep.
Rekrytera nya medlemmar
Désirée, Peo
och Åsa
frågar
respektive
person.
Föredragshållare från VGR till
Maria
session ”En sammensatt
tiltakspakke med vegprisning”

snarast

5

Föredragshållare från KTH till
session ”En sammensatt
tiltakspakke med vegprisning”

Mattias

snarast

5

Peo ska ta kontakt med Mats
Pettersson på Region Skåne som
föredragshållare till session ”Större
enkelinvesteringar – Nordiska
eksempler”
Kontakt med Danska utskottet, så
att de finner en föredragshållare till
session Större enkelinvesteringar –
Nordiska eksempler.

Peo

snarast

Mia/Åsa

snarast

Kontakt med Norska utskottet så att
de förstår det dubbla upplägget
SV/DK i session ”Större
enkelinvesteringar – Nordiska
eksempler”
Kommande möten – boka
rum/video
TEMA-diskussion

Mia/Åsa

snarast

Mattias och
Désirée
Mia stämmer
av

Till respektive
möte
Inför nästa möte

5

5

8
8
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Minnesanteckningar
1. Godkännande av dagordning
Den utsända dagordningen godkändes, med justeringar att punkten 2 och 5 utgår liksom
punkten 7 (Tema-diskussion; Trafikanalys nya roll, som istället tas upp då vi besöker dem)
.
2. Mattias berättar om CTS arbete
Punkten utgick då Mattias inte kunde närvara på mötet.
3. Godkännande av minnesanteckningar från 2010-03-18
Minnesanteckningarna från förra mötet godkändes. Flera av punkterna i ”beslutsliggaren”
kvarstår, se sid 2.
4. Rekrytering av nya medlemmar i utskottet
Kvar från tidigare protokoll: ”Désirée har fått nej från Jan Molde men har fått två nya namn,
Bo Erik Ekblom respektive Mikael Bergström från länsstyrelser i norra Sverige som hon ska
kontakta. Peo ska höra med Kent Söderlund på Regionförbundet Dalarna om han är
intresserad och Åsa ska följa upp sitt e-postmeddelande till Anna Svensson på SKL. Så fort
någon får napp ska vi maila alla och meddela detta.”
Punkten kvarstår och så fort någon fått napp så informeras övriga.
5. Förbundsutskottsmöte i Danmark, 21-23 april 2010
Punkter utgår p.g.a. att askmolnet medförde att mötet ställdes in.
6. Förbundsutskottsmöten i Bergen, Norge 14-15 oktober 2010
Utifrån det program som vi fått från det norska utskottet så diskuterade vi tänkbara
föredragshållare på ”En sammensatt tiltakspakke med vegprisning” och ”Större
enkelinvesteringar – Nordiska eksempler”.
På det första passet föreslår vi att vi ska bjuda in någon från Västra Götalands regionen som
presenterar vad det innehåller, förväntade effekter på stadsutveckling, hur det kom till osv.
Som en motvikt vill vi även ha en granskande föredragshållare som med kritiska ögon kan ge
en jämförelse mellan Göteborgspaketet och förslagsvis ”Oslopakke 3”. Maria B kontaktar
Trafikverket i Region Väst för att de ska ta frågan att leta lämpliga föredragshållare. Mattias
kontaktar kontakta Maria Börjesson, KTH.
På det andra passet så föreslår vi att man bjuder in både en dansk och en svensk
föredragshållare som kan prata om vikten av Öresundsförbindels-en/erna ur sitt lands
perspektiv. Peo ska ta kontakt med Mats Pettersson på Region Skåne. Mia/Åsa kontaktar
norska utskottet så att de är se vårt förslag på gemensamt dansk/svensk tema.
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7. Tema- diskussion
Ingen temadiskussion var inplanerad. Planerat var att Mattias skulle ha berättat kring CTS
arbete, men punkten utgick då Mattias var hemma med sjuka barn.
8. Övriga frågor
Laget runt:
Peo berättade om fortsatt arbete med Nationell plan, där innehållet av ”mindre-åtgärder” ska
konkretiseras för 38 miljarder.
Hjalmar: Informerade kring ett påbörjat arbete med att få fram trafikprognoser som man sedan
ska ha som krav när konsulter m.fl. gör analyser till Trafikverket. Avsteg från prognoser ska
motiveras.
Jesper: Byter jobb i höst till Atkins.
Maria: Informerade om att Helena Sundberg blivit chef i Region Stockholm.
9. Nästa möte
Nästa möte är fredagen den 10 september kl. 9:00–11:30 i Trafikanalys nya lokaler på
Sveavägen 90 samt per video. Temat för detta möte är Trafikanalys roll och uppgifter.
Ytterligare ett möte planerades till torsdagen den 11 november, kl 09.00 – 12.00 på KTH.

Vid pennan, Mia Boman, ordförande
Justeras: Jesper Skiöld

