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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 – orientering om fremdrift v/prosjektleder
Asbjørn Johnsen orienterte om status i kongressforberedelsene.
• Rammene for fellessesjonene på dag 1 og 3 er på plass. Det gjenstår avklaring
av noen foredragsholdere. Avdelingsstyret sluttet seg opp om struktur og tema,
men hadde alternative forslag til foredragsholdere som prosjektleder vil ta med
seg tilbake til prosjektgruppa. Fellessesjonene på dag 1 og 3 vil i sin helhet
foregå på engelsk.
• Dag 2, som er utvalgenes dag, er delt inn i tre temagrupper som utvalg
samarbeider om. Arrangementene vil skje både på kongresshotellet, utendørs i
Trondheim sentrum og på NTNU. Styret hadde ingen innvendinger til det
foreløpige programmet. Språk på arrangementene vil være en blanding av
nordiske språk og engelsk.
• Avdelingsstyret sluttet seg også opp om valg av konferansier og det sosiale
programmet.
• Prosjektgruppa tar sikte på å ha endelig program ferdig i løpet av november slik
at registrering til kongressen kan starte 1. desember.
• Økonomisk sett ser det foreløpig ut til at inntektene (deltakeravgifter og
sponsorinntekter) ligger høyere enn kostnadene, såfremt antall deltakere blir
over 800. Deltakeravgiften vil bli omtrent den samme som ved forrige Via
Nordica i 2012 på Island.
• Forbundsstyret arrangerer middag onsdag 8. juni, men det skal ikke framgå av
kongressprogrammet ettersom den er for inviterte gjester.
Sak 3 Ny strategisk plan 2016-2020 – nye nordiske utvalg
Marit Due Langaas sammenfattet innspill fra norske utvalg og medlemsorganisasjoner
til høringen om hvilke nordiske utvalg NVF skal ha i 2016-2020. I alt 11 av 16 utvalg
og 3 medlemsorganisasjoner har svart.
I høringsnotatet lå det et forslag basert på diskusjoner i forbundsstyret der antall utvalg
reduseres fra 16 til 11 ved å se enkelte arbeidsområder i sammenheng. Basert på innspill
fra utvalg og medlemsorganisasjoner, kan antall utvalg reduseres fra 16 til 14.
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Utvalgene for Utforming av veger og gater og for Universell utforming er begge
positive til et nytt felles utvalg kalt Utforming. Utvalget for Belegninger ønsker primært
å bestå som eget utvalg, men er villig til å slutte seg opp om et felles nordisk forslag fra
utvalg for Vegens konstruksjon om å danne et nytt felles utvalg kalt Vegteknologi.
Det var enighet i avdelingsstyret om å ta hensyn til innspillene for å ivareta
medlemsmassens faglige interesser og beholde medlemsmassen. Det betyr 14 nordiske
utvalg i neste periode. Det ble også lagt vekt på at beslutningen om å gå fra dagens
struktur med parallelle nasjonale og nordiske utvalg til kun nordiske utvalg i seg selv
innebærer en betydelig endring i utvalgsarbeidet.
I ny struktur skal nasjonale avdelinger stå fritt til å organisere NVF-arbeid. Spørsmålet
om det skal opprettes formelle nasjonale utvalg, uformelle nasjonale grupper eller ingen
nasjonale grupper innenfor de nordiske utvalgene vil avhenge av behov blant norske
utvalgsmedlemmer. Her vil avdelingsstyret være fleksibel.
Forbundsstyret vil diskutere synspunktene til de enkelte avdelingsstyrene og ta endelig
beslutning om nordiske utvalg 2016-2020 på sitt møte 26. november.
Sak 4 Årsmøtet 2016 – foredragsholder
Styret ble enig om to foredrag: Nye veger AS v/Ingrid Dahl Hovland og
transportetatenes og Avinor sitt forslag til NTP 2018-2029 v/Terje Moe Gustavsen.
Tidspunkt for årsmøtet 2016 ble satt til tirsdag 8. mars, kl. 1800.
Sak 5 Styremedlemmer orienterer fra sin virksomhet
Kjetil Tonning, Veidekke
•
•

Veidekke har fått tildelt oppdraget med å bygge søndre del av prosjektet E39
Svegatjørn-Rådal. Kontrakten er på 2,3 mrd. kr.
Konfliktnivået mellom Veidekke og Statens vegvesen er fortsatt høyt.

Helge Jensen, Oslo kommune
•

Oslo kommune jobber med nye ladestasjoner, toveis trikk i Prinsens gate, et
stort bygateprosjekt og strategi for klima og energi.
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Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen
•
•
•

Arbeidet med bymiljøavtalene går for fullt.
Statens vegvesen er godt fornøyd med regjeringens statsbudsjett.
Det et tett og godt samarbeid mellom Nye veger AS og Statens vegvesen.

Turid Stubø Johnsen, Statens vegvesen Region øst
•
•

Det jobbes hardt med forslag til NTP 2018-2029.
Tunnelrehabiliteringene i Oslo går etter planen.

Sak 6 Eventuelt
Ingen saker.
Sak 7 Neste møte
Styremøte 1-16: Torsdag 28. januar, kl. 0830-1030.
Styremøte 2-16: Tirsdag 8. mars, kl. 1700-1745 (før årsmøtet).
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