Dato:
01.06.2016
Den Norske Avdeling
Møtereferat
Styremøte 3-16 i NVF norsk avdeling

Dato:
Sted:

30. mai 2016, kl. 12.00-12.30
Vegdirektoratet

Tilstede:

Terje Moe Gustavsen
Geir A. Mo
Eva Larsen
Marit Due Langaas
Gunn Enge
Asbjørn Johnsen

leder
styremedlem (telefon)
styremedlem (telefon)
sekretær (referent)
regnskapsfører
prosjektleder Via Nordica (sak 2)

Forfall:

Kjell Asbjørn Næss
Hildegunn Hausken

nestleder
styremedlem

Referat sendt til:

Styremedlemmer og deres vararepresentanter, ledere og
sekretærer i norske utvalg, norsk medlem i
kommunikasjonsgruppa og sekretærer i øvrige lands
avdelingsstyrer

Dagsorden
Sak 1 Referat fra forrige møte
Sak 2 Via Nordica 2016 v/prosjektleder
Sak 3 Opptak av norske medlemmer til nordiske utvalg 2016-2020
v/sekretær
Sak 4 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet
Sak 5 Eventuelt
Sak 6 Neste møte
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Terje Moe Gustavsen ønsket velkommen til møtet.
Sak 1 Referat fra forrige møte
Ingen merknader til referatet.
Sak 2 Via Nordica 2016 v/prosjektleder
Asbjørn Johnsen orienterte om kongressforberedelsene, se vedlegg. Alt er i rute, men
det er færre antall påmeldinger enn antatt. Prosjektgruppa vil skrive en rapport rett etter
kongressen hvor de oppsummerer prosessen og erfaringer.
Sak 3 Opptak av norske medlemmer til nordiske utvalg 2016-2020
Marit Due Langaas la fram oversikt over innmeldte utvalgskandidater og spørsmål til
diskusjon og avklaring i styret.
Medlemsorganisasjoner i NVF norsk avdeling ble 15. mars inviterte til å melde inn
kandidater til nordiske utvalg for neste periode. Fristen var 13. mai. NVF norsk
avdeling skal melde inn sine deltakere i nordiske utvalg til Sverige (nytt ledende land)
innen 1. juli. Responsen fra medlemsorganisasjoner tyder på fortsatt stor interesse for å
være med i utvalg.
1 – NVFs forbundsstyret har ikke lagt noen begrensninger for hvor mange som kan
delta i utvalg fra hvert land. Praksis i NVF norsk avdeling under tidligere
utvalgsstruktur (med parallelle nasjonale utvalg i hvert land) har vært å slippe til alle
kandidater fra medlemsorganisasjoner andre enn Statens vegvesen. Interessen for å delta
er stor i Statens vegvesen, og det har vært ansett som nødvendig å begrense antall
deltakere for å unngå Vegvesen-dominans. For kommende periode ber avdelingsstyret
Statens vegvesen vurdere å kutte noe ned på antall deltakere for å få mer balansert
utvalgssammensetning.
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2 – NVF norsk avdeling har fått ansvar for tre nordiske utvalg. Sekretær har funnet
kandidater til vervene som utvalgsleder og -sekretær som ble akseptert av
avdelingsstyret.
Klima og miljø:

Signe Nyhuus, Oslo kommune – leder
Ellen Foslie, Statens vegvesen – sekretær

Tunneler:

Harald Buvik, Statens vegvesen – leder
Trine Bye Sagen, Jernbaneverket – sekretær

Utforming:

Liv Øvstedal, Statens vegvesen – leder
Ellen Johnsen Haaberg, Statens vegvesen – sekretær

3 – I ny utvalgsstruktur står hver nasjonale avdeling fritt til å organisere NVF-arbeid i
sitt land. Dersom norske medlemmer i nordiske utvalg ønsker å ha et nasjonalt
kontaktnett/samarbeid, kan dette skje uformelt eller formaliseres av avdelingsstyret.
Avdelingsstyret vil se an formeringen av nordiske utvalg før det tas stilling til
utvalgsarbeid på nasjonalt nivå.
Sak 4 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet
Utgikk på grunn av tidsmangel.
Sak 5 Eventuelt
Utgikk på grunn av tidsmangel.
Sak 6 Neste møte
Styremøtet 4-16 vil finne sted i oktober.
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Fellesprogram
– Alle foredragsholdere klare
• Vært et par utskiftinger
– Bilde og info om foredragsholdere på nett og app
– Vært tregt å få sendt inn foredrag – ok i løpet av denne
uka
– Konferansier Ole Andre Sivertsen – gjennomført møte
med ham 19. mai
• Profesjonell og godt egnet for oppgaven!
• Jobber nå direkte opp mot foredragsholderne
– Filmsnutter og bilder til avslutningen fredag for å
sammenfatte kongressen, 5-7 minutter.

Status Via Nordica 2016
pr. 30. mai

01.06.2016

01.06.2016

Øvrige fellesaktiviteter

Utvalgenes dag

● Temagruppe 1

Liveable city – a liveable and living city

● Presentasjon av elbiler og elsykler utenfor hotellet
● BRA, CEDR og PIARC egne stands i foajeen
– PIARC får også promotere sin vinterkongress
● Posterpresentasjon av framtidig teknologi/nye tekniske
løsninger
– Hvordan gjøre vegbygging og bruk av kjøretøy mest mulig
energieffektiv og med minst mulig negative påvirkning for
klima og miljø?
• Fokus på energieffektivitet, energibruk- og lagring
– E39 som case for teknologiløsninger
– PhD-studenter fra NTNU og Chalmers
● Utvalgene har posters og presenterer sine aktiviteter og
rapporter fra denne NVF-perioden
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– 20 grupper besøker 20 utvalgte steder og gater i Trondheim
– Gange og sykling – vært utfordrende å skaffe nok sykler
– Fortløpende rapportering ved app tilpasset arrangementet

● Temagruppe 2

Vehicle Technology and Infrastructure for the Future

– Første del av dagen (miniseminar) går som planlagt – utvalgene
samarbeider om innlegg
– Program etter lunsj forberedes av de enkelte utvalg, Kjøretøy og
transporter og ITS samarbeider

● Temagruppe 3

Research and Development – visit NTNU

– I rute både med poster på området og praktiske forhold.
– Godt organisert og jobber godt og får til et spennende arrangement!

Utvalgene har samarbeidet godt og har vist evne og vilje til å få til
gode parallellsesjoner!
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Praktiske forhold

Praktiske forhold forts.

● Samarbeid med hotellet
– Fungerer veldig bra – er fleksible og løsningsorientert
● Teknisk arrangør Atlantic MICE AS
– Gjør en god jobb
– Hjemmesiden vil være komplett uken før kongressen
● Underholdning og sosiale aktiviteter
– Get together
– Nidarosdomen og Erkebispegården
– Festmiddagen – Frode Alnes sammen med Skaun
Storband og Trine Olden
– Frode Alnes også toastmaster festmiddag
● Mediedekning og dokumentasjon av kongressen
– Dekkes av medarbeidere fra SVV

● Prosjektleder jobber nå 100 % med kongressen
● Noen fra prosjektgruppa møter mandag og alle er på plass
tirsdag morgen
– Deloppgaver delegert til gruppemedlemmene
– Prosjektgruppa vil bære røde vester under kongressen
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Festmiddagen

Økonomi og andre forhold

● Planlagt gjennomføring
– 19.00 – aperitiff i foajeen
– Middag 19.30 – velkommen av Vegdirektøren
– Har ikke planlagt taler under middagen
– Prisutdelinger mellom hovedrett og dessert – 3 minutter
for hver pris
• Bru
• Kompetanse
• FoU-pris Belegning
• Egil Lundebrekkes minnepris
Pris deles ut av leder for respektive utvalg som leser kort
begrunnelse for tildelingen. Ingen taler.
Frode Alnes leder denne seansen.
• Oversikt over prisnominerte ligger på hjemmesiden

● Økonomi
– Startet med anslag 800 deltakere
– Sannsynlig antall blir ca. 600, inklusive ledsagere
– Styrer mot at kongressen går i økonomisk balanse
● Sponsorer – kun 2, Trafsys og Norsk Scania
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Påmeldinger

Påmeldinger fra Norden

● Island 2012
– 849 deltagere og 117 ledsagere, totalt 966 gjester
– Herav 71 deltagere fra 12 andre land enn Norden

● Tall basert på påmeldinger pr. 27. mai 2016 og rapport fra
kongressen i Island
Land
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige
Færøyene
Totalt

● Prognose Via Nordica 2016
– Deltakere 550, ledsagere 50, totalt 600.
Dvs. 62 % av kongressen i Island

2016
73
41
56
229
91
18
508

2012
134
76
205
167
184
12
778

Deltakelsen fra Norden er 65 % av antallet i 2012
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