Workshop: God drift og vedlikehold hele året slik at flere velger å gå og sykle!
Tid:

Onsdag 7. september 2016 kl. 10 – kl. 16:30

Sted:

Scandic Hell hotell (adresse: Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal, telefon: +47 74844800)
Gangavstand fra Trondheim lufthavn Værnes.

Program:
Kaffe fra kl. 09:30

10:00 Velkommen. Mål og hensikt med workshopen, pågående forprosjekt og videre muligheter
(Liv Øvstedal, Vegdirektoratet)
Utfordringer og kunnskapsstatus

10:20 Kunnskapsstatus, utfordringer og forskningsspørsmål (Anna Niska, VTI)
10:50 Drift, vedlikehold og skader blant gående og syklende - hva vet vi? Hvilket datagrunnlag får vi
framover (Marianne Rostoft, Vegdirektoratet)
11:10 Erfaringer fra Sykkelprosjektet Oslo (Siv Linette Grann, Sykkelprosjektet Oslo)
11:30 Lunsj
Ulike perspektiv på drift og vedlikehold

12:20 Utfordringer sett fra sykkelsetet! (Richard Sanders, Syklistenes landsforening Trondheim)
12:30 Universell utforming hele året (Nina Frisnes Øyan og Ellinor M. Høeg Hodgetts, Norges
Blindeforbund)
12:40 Utfordringer sett fra de som skal gjøre jobben (Rolf Brødreskift, Trondheim bydrift)
13:00 Utfordringer sett fra bestiller (Joakim Hjertum, Oslo kommune)
13:20 Hvordan tverrfaglig tilnærming kan bidra til økt kvalitet av drift- og vedlikehold gjennom hele
året (Elisabeth Skuggevik, Statens vegvesen)
13:40 Pause
Arbeidsstasjoner med ulike problemstillinger

13:50 Intro til felles arbeidsøkt: Arbeidsstasjoner med noen valgte problemstillinger
(arbeidsgruppa, Vegdirektoratet)
13:55 Arbeidsstasjoner:
-

Brukernes behov (Liv Øvstedal og Kristin Forsnes, Vegdirektoratet)
Drift, metoder og utstyr (Bård Nonstad og Kai Rune Lysbakken, Vegdirektoratet)
Kontrakter og oppfølging (Dagfin Gryteselv, Vegdirektoratet)
Innovasjon og forskning (Katja Rekilä, Vegdirektoratet og Alex Klein-Paste, NTNU)

Forskningsbehov og -muligheter:

15:20 Forskningssenter vinterdrift (Alex Klein-Paste, NTNU)
15:40 Testing av fremkommelighet på perronger og ramper utendørs i nordisk klima (Astrid
Stadheim, NTNU)
16:00 Oppsummering i plenum (Liv Øvstedal, Vegdirektoratet)
16:25 Kort om hva som skjer videre. Avslutning.
16:30 Takk for i dag!
Mål for workshop:
For et mulig forskningsprogram om drift og
vedlikehold av veinett for gående og
syklende:

Målgrupper:


Utførende
(entreprenører)




Identifisere og drøfte prioritering av
problemstillinger
Drøfte innfallsvinkler og
undersøkelsesmetoder





Bestillere
(vegholdere)
Brukere
(trafikanter)
Forskere

Bakgrunn:
Et av hovedmålene i NTP 2014-23 er at veksten i persontransport i de største byområder skal ivaretas
av kollektivtransport, sykling og gåing. Den nasjonale sykkelstrategien har delmål om at
sykkeltrafikken i byer og tettsteder skal dobles, og målene for den nasjonale gåstrategien er at det
skal være attraktivt å gå for alle og flere skal gå mer! Nullvisjonen krever innsats for at ingen skal bli
drept eller hardt skadd i trafikken. Hvilke endringer i driftsmetoder og gjennomføring av drift og
vedlikehold på veinettet for gående og syklende er nødvendig for å oppnå målsettingene? Hvilken
kunnskap om brukernes behov og preferanser krever det? Hvordan kan vi få til bedre samordning på
tvers av ansvarsområder?
I et forprosjekt i 2016 har en arbeidsgruppe ved Vegdirektoratet utarbeidet en prosjektplan med
forslag til FoU-program for fem år framover, med hovedtemaene:
-

Trafikantenes utfordringer
Metoder og utstyr for drift og vedlikehold for å møte trafikantenes utfordringer
Ansvar, utforming av kontrakter og oppfølging for bedre drift og vedlikehold.

Dette er ett av seks FoU-program som foreslås, og det forventes at tre program settes i gang fra
2017.
Praktisk informasjon
Workshopen holdes på Scandic Hell Hotell på Stjørdal (Adresse: Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal,
telefon: +47 74 84 48 00).
Workshop og lunsj er gratis for deltakerne. Deltakere ordner reise og evt. overnatting selv (ta evt.
kontakt med hotellet og referer til workshopen).
Det går bl.a. tog og flybuss til Værnes. Det er ca. 10 minutters gange til Scandic Hell Hotell fra
Trondheim lufthavn Værnes. Hotellet har også skyttelbuss mellom flyplassen og hotellet (ta kontakt
med hotellet for informasjon). Det er gratis parkering ved hotellet.

