Inbjudan till årsmöte för NVF:s svenska avdelning

Mötet äger rum den 12 februari kl. 14.30 – 18.00 på Royal Viking, Vasagatan 1
med efterföljande middag på restaurang Fisk.
Program
14.30 Kaffe serveras
15.00
Gunnar Malm, Generaldirektör Trafikverket och NVF ordförande hälsar välkommen
15.05 – 16.00
Årsmötesförhandlingar, se separat utskick av handlingar
16.00 – 16.10
Kort bensträckare
16.10 – 16.50
Utdelning av stipendier och pedagogiskt pris
Presentation av resultat från stipendiater 2014
Lisa Weimann, Göteborgs universitet,
-Påverkan på vatten från sprängningsarbeten vid väg-och tunnelbyggnation,
Utdelning av NVF:s stipendium 2015
- Vania A Ceccato, KTH, Theft of and from goods transport in Sweden: what do we
know about this and its prevention
- Gabriella Eriksson, VTI, Kommunikation av hastighetens konsekvenser för bilister
- Anders Gudmarsson, KTH, Utveckling av en applikation för att beräkna och optimera
frekvensresponsfunktionerna av asfaltsprovkoppar.
- Reza Haghani, Chalmers tekniska högskola, Sustainable construction and upgrading

bridges using advvanced composite materials
- Annika Jägerbrand, VTI, Hållbar utveckling av vägbelysning
- Simon Magnusson, Luleå tekniska universitet, Regional återvinning av jord och
bergmaterial
- Hedi Rasul, KTH, Moisture dynamics in road structure:road and groundwater
interaction
- Poja Shams Hakimi, Chalmers tekniska högskola, Deltagande i konferensen Nordic
Steel 2015 i Tammerfors
- Henriette Wallén Warner, VTI, Gymnasieungdomars syn på självkörande bilar
Utdelning av NVF:s pedagogiska pris
- Lotta Cederfeldt, Malmö stad, område Trafiksäkerhet
- Nils Petter Gregersen, VTI, område Trafiksäkerhet
16.50 – 17.10
Öppna data – en ny utmaning. Vad, hur och varför? Birgitta Sandstedt, Chef för Bibliotek och
informationscenter, VTI
17. 10 – 17.35
Trender som förändrar och påverkar samhället Susanne Ingo, Trafikverket
17.35 – 18.00
Information om arbetet för ny strategi för NVF 2016-2020, Annelie Nylander, NVF sekreterare.

Anmälan sker till nvf@vti.se senast den 2 februari 2015. Mötet och middag är kostnadsfritt.
Avboka senast 48 timmar innan mötet startar. Får du förhinder och avbokar senare utgår no
show-avgift på 500:- .

