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Pågående 

Ledning för grävning + Arbete på väg 2.0
 Utgångspunkten ska vara väghållarperspektivet för gaturummets roll i staden

 En tydlig handläggningsprocess 

 Klar hösten 2019



Pågående 

Beläggning för framtiden
 Tio skrifter slås ihop till en användarvänlig modern skrift med nya rön

 Hållbarhetsfokus i skriften: klimat, miljö, LCC mm

 Ska vara stöd till våra medlemmar som arbetar med beläggningsfrågor i 
planering, produktion och förvaltning av beläggning.

 Deltagande till styrgruppen 

 Klar hösten 2019



Pågående 

Förhindra attacker med fordon i stadsmiljö
 Vad kan kommuner göra för att förebygga terror med fordon i stadsmiljö? 

 Projektet inriktat på trafikåtgärder i form av fysiska hinder, men också strategier 
och analysstöd. Syftar till att ge en nyanserad bild av terrorsituationen och vad 
SKLs medlemmar kan göra åt detta.

 Fokus på försvåra men även förhindra fordonsattacker med tunga fordon.

 Representanter från MSB, Polisen, kommuner och säkerhetsbransch sitter med i 
projektet.

 Klar augusti 2018



Stödmaterial för kommuner i arbetet 
med att förebygga terrorattacker 
med fordon i stadsmiljö
Tidplan Januari 2018 – augusti 2018



Pågående 

Pilotstudie  - Belysning för framtiden
 I oktober 2017 kom SKL och Trafikverket överens om en övergripande inriktning 

för hur kommunal belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas. Syftet med 
inriktningen är att få ett enhetligt ägande så att bättre standard kan uppnås när 
det gäller underhåll, säkerhet och klimatpåverkan.  

 Under året kommer det att genomföras en pilotstudie med 17 kommuner. 

 Workshop med pilotkommunerna under maj.



Pågående 

Gatustatistik - ditt verktyg för utveckling, benchmarking och statistik
 redovisar nyckeltal på kommunnivå
 visar jämförbar statistik på kommunnivå
 är underlag för verksamhetsplanering
 används för att identifiera förbättringsområden
 används som underlag för utredningar, nationell statistik, årsredovisningar mm
 är underlag för statistiska jämförelser mellan olika organisationer/driftsformer 
 ägs, drivs och utvecklas av SKL
 https://gatustatistik.skl.se/

https://gatustatistik.skl.se/


Trafik och gatudagarna 2018
1-2 oktober

Vill ni föredra något? Hör gärna av er till oss! erik.levander@skl.se
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