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Trafik och gatudagarna 2015 – anmäl dig
till årets stora mötesplats!

Aktuellt om trafik och
infrastruktur

Kom till årets stora mötesplats för tjänstemän, politiker och
konsulter som arbetar med kommunal trafikplanering,
trafikreglering, trafiksäkerhet, hållbara transporter,
kollektivtrafik samt drift och underhåll. Förra årets konferens
lockade över 500 deltagare!

SKL: nyhetsbrev inom
området gator och trafik
kommer fortsättningsvis
även att innehålla nyheter
om kollektivtrafik. Detta
innebär att Nytt om
kollektivtrafik läggs ner.

› Läs mer här

› Läs mer om trafik och
infrastruktur

Framtidens infrastruktur  vem står för
notan?

Håll kontinuerlig koll

Det pågår ett skifte i finansieringen av statlig infrastruktur.
Staten kräver allt oftare att kommuner, landsting och näringsliv
ska vara med och dela på notan för nationella vägar och
järnvägar. Ett aktuellt exempel är Sverigeförhandlingen där
järnvägar för höghastighetståg ska medfinansieras. Men är
medfinansiering en bra lösning? Vilka blir följderna? Finns det
risker?

Prenumerera på Aktuellt om
trafik och infrastruktur
genom att anmäla dig på
SKL:s webbplats.

Detta diskuteras på SKL:s seminarium om infrastruktur den 29
juni i Almedalen.

Kurser och konferenser

› Läs mer här

Utbildning i vinterväghållning

› Prenumerera

Trafik och gatudagar
1920 oktober i Stockholm
Vinterväghållning
45 november i Halmstad

SKL genomför under hösten 2015 ytterligare
utbildningstillfällen inom vinterväghållning på två
platser runt om i landet.
Datum som är bestämt och som det nu går att anmäla sig till är
45 november i Halmstad.
https://www.anpdm.com/newsletter/2757828/494A5D437944455943
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Vi har ytterligare ett tillfälle inplanerat, där vi ännu inte bokat in
plats. Är ni intresserad av att utbildningen kommer till ert
närområde, kontakta SKL så kan vi försöka förlägga den på
någon lämplig plats. Datum är 23 december.
Kursinnehåll
Under denna tvådagarsutbildning får du ta del av de senaste
rönen om hur snöröjning och halkbekämpning kan utvecklas
och effektiviseras. Du lär dig hur man i egen regi optimerar
fordons och maskinparken och på bästa sätt arbetar
konkurrenskraftigt. Du som inte själv utför vinterväghållningen
får värdefulla tips och råd inför upphandlingsarbetet och om hur
man bäst beställer, styr och följer upp vinterväghållning på
entreprenad.
Vinterväghållning är en viktig samhällsangelägenhet och
kursens avsnitt om kommunikation och interkommunalt
samarbete visar på olika möjligheter som underlättar och
förbättrar för både beställare, entreprenör och allmänheten.
Kontaktperson: Ulrika Appelberg, ulrika.appelberg@skl.se

Delrapport om värdeåterföring –
Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen presenterade den 10 juni en delrapport
om värdeåterföring. I rapporten finns förslag som förtydligar
processen med värdeåterföring.
› Läs mer här

Fördubbling av kollektivtrafiken – till
vilket pris som helst?
Välkommen till Partnersamverkans seminarium om
kollektivtrafik i Almedalen den 30 juni. Seminariet kommer att
fokusera på hur resandet med kollektivtrafik kan ökas, nyttan
av ett ökat kollektivtrafikresande och branschens
fördubblingsarbete.
› Läs mer här

Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter
förändras
Transportstyrelsen kommer efter årsskiftet 20152016 inte
längre att ansvara för föreskrifterna. Det innebär att de behöver
ersättas med en annan reglering. Alla infrastrukturförvaltare
berörs av detta, även de kommuner som äger järnvägsspår.
› Läs mer här

Tågtrafiken kan gå som vanligt efter den 1
https://www.anpdm.com/newsletter/2757828/494A5D437944455943
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juli
Post och telestyrelsen (PTS) beslutade den 25 maj om att
skyddsvillkoren ska fortsätta gälla fram till 30 juni 2016. Nu
finns goda förutsättningar att hinna installera nödvändig
utrustning i tågen som ska hindra mobilnäten att störa ut
tågens kommunikationssystem. Trafikverket ska samordna
arbetet.
› Läs mer här

Svenska Cykelstäder – nytt nätverk för
cykelfrågor
Den 4 maj bildades föreningen Svenska Cykelstäder i anslutning
till den nationella Cykelkonferensen 2015 i Karlstad. Nätverket
kommer att samarbeta med Statens väg och
Transportforskningsinstitut (VTI), Trafikverket och SKL.
› Läs mer här

Tylösandsseminariet 2015
SKL är med i programkommittén för Tylösandsseminariet som i
år hålls den 79 september. Utgångspunkten för årets konferens
är att andelen oskyddade trafikanter som skadas i trafiken varje
år ökar och att det totala antalet allvarligt skadade är omkring
4900 varje år.
› Läs mer här

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 20
Ansvarig utgivare: Jan Heimdahl
› Besök SKL.se
› Prenumerera på fler nyhetsbrev från SKL
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