VÄLKOMMEN
TILL WEBBINARIUM
17/2

SKL och Trafikverket bjuder gemensamt in till webbinariet:

Tyngre fordon på vägarna/74-tonsfordon
Trenden går mot större fordon på våra vägar. Trafikverket har på uppdrag av regeringen utrett
möjligheten till ett allmänt utpekat vägnät för tyngre fordon upp till 74 ton. Industrin ser en
möjlighet till ökad lönsamhet med större fordon samtidigt som det tros minska antalet fordon
på vägarna och därmed minska miljöpåverkan. Eftersom dessa tyngre fordon vanligtvis
påbörjar eller avslutar sin färd vid en hamn eller terminal av något slag, så berörs även
kommuner med så kallade anslutningsvägar. Då trafikverket inte såg över vilka konsekvenser
ett införande av tunga fordon kan ha för berörda kommuner i sin tidigare utredning, så har
man nu påbörjat ett arbete med dessa anslutningsvägar.
För att frågan ska belysas ordentligt i den fortsatta utredningen bjuder SKL och Trafikverket
gemensamt in berörda kommuner till ett webbinarium för fortsatt dialog kring de kommunala
anslutningsvägarna.
Webbinariet är speciellt inriktat till de kommuner som berörs, men är öppet för alla som är
intresserade.
Tid

Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 8.30–9.30

Plats

Webbinarium (Se nästa sida för hur du kopplar upp dig på webbinariet)

Målgrupp

Berörda kommuner enligt Trafikverkets förslag till utpekade vägnät är speciellt
inbjudna. Se lista nedan. Övriga kommuner är även välkomna att delta

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Ingen anmälan behövs

PROGRAM
08:30

SKL inleder kring tyngre och längre fordon på väg.

08:40

Trafikverket presenterar utredningen samt hur arbetet fortskrider med att involvera
berörda kommuner.

09:10

Sammanfattning

09:15

Möjlighet till svar på frågor från webbdeltagare

09:30

Webbinariet avslutas.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

De berörda kommunerna är;

Centrala kombiterminaler
Gävle, Göteborg, Luleå, Malmö, Sigtuna, Stockholm, Sundsvall, Trelleborg, Umeå
Centrala hamnar
Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Luleå, Lysekil, Malmö, Norrköping, Norrtälje,
Nynäshamn, Oxelösund, Skellefteå, Stenungssund, Stockholm, Sundsvall, Trelleborg,
Umeå, Varberg, Västerås

Så här gör du för att följa webbsändningen:

1. Skriv in följande i din webbläsares adressfält;
https://skl.solidtango.com/
2. Därefter klickar du på dagens sändning
3. För att delta i chatten krävs att du registrerar dig och loggar in på plattformen
(Solidtango). Detta kan ske på två olika sätt;
a) Genom din privata Facebook
(klicka på Facebookknappen i inloggningsrutan för att göra detta).
b) Genom Solidtangos vanliga registrering
(klicka på knappen längst ner i inloggningsrutan).

Obs!
För att kunna följa sändningen behöver du ha flash installerat.
För att säkerställa att allt fungerar (ljud och bild) kan du besöka
följande länk.
Fungerar ljudet och bilden där så kommer även webbsändningen att fungera för er.
Webbsändningen startar 08:00 (30 minuter före konferensstarten).
Detta ger dig som deltagare möjlighet att i lugn o ro testa att allt fungerar.
Vänligen notera att webbsändningen har en naturlig fördröjning på cirka
30 sekunder. Fördröjningen på mobila enheter såsom Ipad/Iphone är något längre.
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