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Utskottens verksamhet 2014

NVF Utskott 33 - Beläggningsutskottet.
Svenska avdelningens verksamhetsberättelse 2014.

Utskottet har haft följande sammansättning under 2014:
Henrik Sjöholm, Skanska, ordförande
Sven Fahlström, Nynas, sekr.
Per Centrell, Ramböll
Torbjörn Jacobsson, Trafikverket
Åke Sandin, Göteborgs Stad
Håkan Hakeröd, NCC
Mats Wendel, Trafikverket
Kristina Martinsson, Trafikverket
Lennart Holmqvist, PEAB
Mansour Ahadi, Svevia
Björn Kalman, VTI
Nicklas Göransson, Vectura/ÅF

Sammanträden
Utskottet har under året hållit sex protokollförda fysiska sammanträden. Ett av
dessa möten har varit en tvådagars konferens där utskottet förutom ett traditionellt
möte, även spenderade en dag med att planera för framtiden vad det gäller
arbetssätt, mål och utskottets sammansättning. Ytterligare ett möte har även hållits
via Lync.
Arbetet i utskottet har främst varit inriktat på att genomföra ett seminarium i januari
och att arbeta med huvudämnet, ”Kontraktsformer som leder till innovation och
utveckling”, tillsammans med de övriga länderna.

Seminarier
Under verksamhetsåret genomfördes seminariet ”Beläggningsteknik för framtiden” i
NCC´s konferenslokal vid Solnakontoret. Seminariet genomfördes med ett 90-tal
engagerade deltagare från branschen och kollegor inom utskottet från de övriga
nordiska länderna. Föredragningarna var intressanta och gav deltagarna inspiration
till bra inlägg och engagemang i den efterföljande diskussionen.
Då det var 10-års jubileum för specialistseminarierna i NVF utskott beläggnings regi
hölls en efterföljande middag som var mycket välbesökt.

Förändringar i utskottets sammansättning.
Under året har ett antal förändringar skett bland utskottets medlemmar.
Åke Sandin som representerat Göteborgs Stad och SKL gick i pension under
sommaren och lämnade utskottet.
Lars Jansson lämnade Peab Asfalt och började en tjänst på Huddinge kommun.
Mats Wendel lämnade Trafikverket i november och började på Peab Asfalt.
Mansour Ahadi lämnade Svevia och gick till NCC.
Håkan Hakeröd lämnade utskottet i augusti.

Den nya sammansättningen i utskottet per den 31/12 2014 är följande:
Henrik Sjöholm, Skanska, ordförande
Sven Fahlström, Nynas, sekr.
Per Centrell, Ramböll
Torbjörn Jacobsson, Trafikverket
Mats Wendel, Peab
Kristina Martinsson, Trafikverket
Lars Jansson, Huddinge kommun
Mansour Ahadi, NCC
Björn Kalman, VTI
Nicklas Göransson, Vectura/ÅF
Anders Ficks, Svevia
Då utskottet skall bestå av 12 personer finns en plats tillgänglig. Den har varit
Trafikverkets under 2014 men på grund av den omorganisation Trafikverket gör för
sin underhållsorganisation finns inget nytt namn framme. Ambitionen är att platsen
tillsätts så fort som möjligt.

Övrigt
Sverige representerades i beläggningsutskottens FoU-tävling i Silkeborg av Fredrik
Lindström på Trafikverket med föredraget: ”PMSv3, Om konsten att hålla koll på ett
vägnät”. Fredrik slutade på en hedrande andra plats.

Ordförande och sekreterare har deltagit i ordförande/sekreterar möten med övriga
medlemsländer

Stockholm i februari 2015

Henrik Sjöholm

Sven Fahlström

NVF Broutskottet – Verksamhetsberättelse för år 2014
Ledande land: Norge

Svenska Broutskottet har under år 2014 haft följande medlemmar:
Lina Cavallin, Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Per Carlsson, Gatukontoret, Malmö Stad
Jerry Ahlandsberg, Gatukontoret, Malmö Stad
Lahja Rydberg-Forsbeck, Trafikverket, Solna
Lars-Olof Nilsson, Trafikverket, Jönköping
Hans Pétursson, Trafikverket, Solna
Mario Plos, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Johan Silfwerbrand, KTH, Stockholm
Ingvar Larsson, ÅF Infrastructure, Göteborg
Magnus Wiberg, SWECO Göteborg
Christer Ångström, Riksförbundet Enskilda Vägar, Stockholm
Lars-Erik Lundenberg, WSP Stockholm
Thomas Krekula, NCC Stockholm
Per-Ola Svahn, Skanska Göteborg
Torbjörn Högström, ÅF Infrastructure, Solna (sekreterare)
Anders Samuelsson, Trafikkontoret, Stockholms Stad (ordförande)

Svenska möten:
Det svenska utskottet har hållit tre möten under 2014;
2014-03-11 i Solna
•
•
•

Trafikverket var värd. En viktig del av mötet var hur vårt broseminarie under hösten 2015
skulle utveckla temat ”Broförvaltningssystem” och hur vi kan göra det lite mer säljande.
Utskottsmedlemmarna uppmanades ta fram kandidater för det nordiska bropriset som delas
ut vid Via Nordica i Trondheim.
Dagen avslutades med deltagande i svenska årsmötet.

2014-10-21 i Malmö
•
•

Malmö Stad var värd. Fortsatt arbete med temautveckling på broseminariet.
Sammanställning av inkomna kandidater för bropriset.

2014-12-16 i Stockholm
•
•

NCC var mötesvärd. Diskussioner om arrangörskommité för broseminariet.
Studiebesök på NCC: s projekt i Norsborg, SL: s nya tunnelbanedepå.

NVF utskott 41 - Drift och Underhåll, Sverige - Verksamhetsberättelse 2014
Under 2014 har två personmöten samt två telefonmöten hållits i utskottet under våren 2014.
Deltagande från utskottets sida har även skett i Svenska avdelningens årsmöte och årsmötet på
Island.
Personal till utskottet har rekryterats under året från nya utskottsmedlemmar.
Utskottsmedlemmar har även ersatts under perioden på grund av pensionsavgångar.
Verksamheten i utskottet har under året producerat två rapporter och genomfört ett
seminarium. Den ena rapporten ”Vintertjeneste i de nordiske land – Statusrapport 2014”
behandlar vinterdrift i de nordiska länderna och kommer att produceras vartannat år. Den
andra rapporten ”Organisationsformer för drift och underhåll av vägar i de nordiska
länderna” behandlar hur organisationen för underhåll ser ut i de olika länderna, det är den
första delrapporten av tre för den arbetsgruppen. Det har även hållits ett seminarium i
Helsingfors som behandlade metoder och arbetssätt för leveransuppföljning i de nordiska
länderna. Det planeras även för ett seminarium i Horsens 23 – 24 april 2015 som behandlar
vintertjänster.

Utskott Fordon och transporter
Utskott Fordon och Transporter har under 2014 utöver normala utskottsmöten arrangerat ett mycket
välbesökt och lyckat öppet seminarium ”Högkapacitetsfordon i Sverige 74 ton och 34 m”.
Antal deltagare var begränsat till 150 och vi tvingades säga nej till tiotals personer därutöver.
De enkätsvar vi fick in pekar på att deltagarna som fick plats var mycket nöjda med dagen.
Seminariet hölls 4 dec på Volvo Demo Center i Göteborg.
Där kom ett bra besked från företrädare från Riksdagens trafikutskott.
Både (S) och (M), dvs den politiska majoriteten, utlovade att gemensamt via förenklat förfarande
(regeringsbeslut utan behov av riksdagsbeslut) inom kort höja max tillåten bruttovikt från 60 till 64
ton på BK1 vägnätet.
Ytterligare höjning till 74 ton på utpekad del av dagens BK1-vägnät måste däremot föregås av
riksdagsbeslut.
Inom kort publiceras en NVF-rapport som summerar dagen och de lärdomar som förmedlades under
seminariet i Göteborg.
Sedan 2010 har NVF Fordon och Transporter årligen arrangerat fristående seminarier om framtidens
mått och vikt hos högkapacitetslastbilar.
Här är länk till motsvarande rapport från 2013 års seminarium på Arlanda: Högkapacitetsfordon,
Infrastruktur och Trafiksäkerhet, NVF rapport 01-2013.
Flera av utskottets ledamöter deltog i det internationella symposiet Heavy Vehicle Transport
Technology HVTT13 i Argentina (2012 var NVF Fordon och Transporter värd för föregångaren HVTT12
som vi höll i Stockholm).
Sammanlagt presenterades ett dussintal uppsatser med svenska författare på HVTT13.
Tillsammans har vi också tagit med mycket nya kunskaper från omvärlden hem till det fortsatta NVFarbetet och till respektive företag & myndigheter.
Detta märks exempelvis i detta pressmeddelande från Sveriges Åkeriföretag om hur Sverige snabbare
och till lägre kostnad kan öka hållbara godstransporter med högkapacitetslastbilar.
NVF Fordon och Transporter har sedan många år arbetat fram och förfinat det Europeiska
ModulSystemet (EMS) för mer produktiva lastbilsekipage.
Vid HVTT13 sa den kände kanadensisk-amerikanske forskaren John Woodrooffe i sitt plenary speach:
”I am convinced that the European Modular System will in fact become the World Modular System”.
Mycket bättre betyg än så är nog svårt att få på resultat som utskottet, dess medlemmar och
medlemsföretag har skapat tillsammans.
Den viktigaste utmaningen utskottet ser framåt är att arbeta för ökad implementering av resultat
från utskottsarbetet, ex vis inom vägsäkerhet respektive fordonskontroll (kvalitetssäkrad provning av
tunga fordons bromsar).
Mårten Johansson och Johan Granlund
Ordf & sekr Fordon och Transporter
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NVF utskott Informationssystem, Sverige

Verksamhetsberättelse 2014
Under 2014 har ett fysiskt möte samt ett telefonmöte hållits i utskottet. Flera
telefonavstämningar har hållits mellan utskottets ordförande och sekreterare samt
enstaka utskottsmedlemmar.
Deltagande från utskottets sida har även skett i utskottets nordiska möten i Visby juni
2014 och Åbo oktober 2014.
Antalet utskottsmedlemmar är f.n. 16 stycken.
Den svenska verksamheten har som huvudfokus att främja utbyte av tankar och idéer
mellan utskottsmedlemmarna och deras respektive organisationer. Varje fysiskt möte
hålls av en av medlemsorganisationerna och ger också den organisationen möjlighet
att presentera sin verksamhet som helt och inom informationssystem i synnerhet.
Årets möte hölls i Linköping hos SAAB med mycket intressanta presentationer och en
bra diskussion om vad som är de viktigaste frågorna för Informationssystem för
samhälle, trafik- och vägsektorn.
Göteborg 2015-01-19

Peter Wessel
Ordförande i utskott Informationssystem

Utskott ITS

Rapport - 15. november 2014
Verksamheten har även under 2014 framförallt bedrivits i form av ett antal arbetsmöten med olika fokus:
Norden
• 31 januari 2014 nordiskt O/S-möte via Lync
o Arbetsmöte med fokus på ordboken, Via Nordica samt planering av det nordiska mötet i
Köpenhamn.
o Detaljer i bifogad presentation om ordboken samt minnesanteckningar.
• 28 maj 2014 nordiskt O/S-möte i Helsingfors
o Diskussion om ordboken och framtagande av underlag till förbundsstyrelsen
o Via Nordica och hur det hanteras med huvudansvar på norska utskottet.
o Diskussion om samarbete med tunnelutskottet.
o Detaljer i bifogade minnesanteckningar.
• 22-23 oktober 2014 nordiskt utskottsmöte i Köpenhamn
o Nytt om ITS i de nordiska länderna.
o Innovation i transportbranschen.
o ITS och cykel
o Modern vägtrafikledning
o Fehmarn Bältförbindelsen
o Nordhavnsvej
o Bluetooth till trafikinformation
o Detaljer i bifogat program.
Danmark
• Et nationalt møde afholdt i udvalget i andet halvår 2013:
o Besøg hos Nordjylland Trafikselskab
 De store linjer i den kollektive transport i Nordjylland
v/Ole Schleemann, Underdirektør, NT
 Kompaktterminalen, Realtidsinformation og nye tiltag
v/ Lars E Thomsen, Chefkonsulent, NT
 Den behovsstyrede kollektive transport
Niels Tvilling Larsen, Planlægningschef, FlexDanmark/Casper Jul Nielsen
•
•

•
•

Ny formand for det danske ITS-udvalg fra 1-1-2014: Raza Muhammed, Vejdirkeoratet
To nationale møder afholdt i udvalget i første halvår 2014:
o Besøg hos Swarco technology A/S med følgende faglige emner:
 Kort oplæg om NVF-samarbejdet fra den danske NVF-sekræter Marriane Worm
 Oplæg om WKS (Wegkantsysteem voor Signaleren en Monitoren), Swarco A/S
 Fulautomatisk parkeringsapplikation –del af ITS platform, Aalborg Universititet
o Besøg hos Københavns Kommune med følgende faglige emner:
 Købehavns Kommune erfringer fra OPI-processen
 Oplæg og demonstration af ECO-driving, Københavns Kommune
o Besøg hos NT
 De store linjer i den kollektive transport i Nordjylland
 Kompaktterminalen, Realtidsinformation og nye tiltag
 Den behovsstyrede kollektive transport
Ordfører/Sekrætermøde i Helsinki Finland
OS møde mellem DK og SWE i Malmø ifbm. Planlægning af Fælles nordiskmøde 2014 København

Finland
• 17 december 2013 finskt utskottmöte i Helsingfors (Trafikverket).
o Diskussioner om aktuella ITS projekterna, NordFoU (Evakuering i vegtunneler), ITS-ordboken,
NVF-ITS ny internetsidorna och verksamhetsberättelse 2013 och versamhetsplan 2014
• 21 januari 2014 finska utskottsvisit i Helsingfors Metro styrningcentralen
• 27 mars 2014 finska utskottmöte i Helsingfors (Trafikverket).
o Diskussioner om aktuella ITS projekterna (nya tunneln), ITS-ordboken och ITS Europa (Helsinki
2014)
• 13 oktober 2014 finskt utskottmöte i Helsingfors (Trafikverket).
o Diskussioner om aktuella ITS projekterna (smartare fordon) och ITS-ordboken
Norge
•

•

•

5. desember 2013, norsk utvalgsmøte i Oslo (vertskap: Swarco)
o Utvalgsmøte med fokus på cooperativ satsing i Norge og Norden (cooperativ ITS)
o Trafikkteknisk senter i Trondheim, NTNU
o Informasjon om vertskapets virksomhetsområder innenfor ITS
o Møtereferat i vedlegg
4. mars 2014, norsk utvalgsmøte i Bergen (vertskap: Trafsys)
o Planlegging av todagers utvalgsmøte og befaringer i Lofoten (august 2014)
o Presentasjon av pågående PhD-arbeid om evaluering av ITS, SINTEF
o Informasjon om vertskapets virksomhetsområder innenfor ITS
o Møtereferat i vedlegg
26-27. august 2014, norsk utvalgsmøte og befaring i Lofoten (organisert av Statens vegvesen Region
nord)
o Orientering/planlegging av nordisk møte i København 22-23 oktober 2014
o Faglige presentasjoner (dag 1):
 Rasvarsling i Lofoten
 Bølgevarsling i Lofoten
 Tunnelstyring
 System for å redusere antall elgpåkjørsler i Region nord
 Revisjon av Statens vegvesens ITS-veileder
o Befaring (dag 2):
 System for rasvarsling
 Bølgevarsling, Hamnøy i Lofoten
 Tunnelstyring, Hamnøytunnelen
 Værstasjoner
o Møtereferat i vedlegg

Sverige
• 27 november 2013 svenskt utskottsmöte i Malmö
o Presentationer och diskussioner om ITS i Öresundsregionen
o Diskussion om samarbete med tunnelutskottet
o Studiebesök på trafikledningscentralen i Malmö
o Detaljer i bifogade minnesanteckningar.

Enligt beslut från NVF:s förbundsstyrelse kommer arbetet med den planerade ITS-ordboken inte
längre ske i NVF:s regi. I stället kommer de nordiska väg- och trafikmyndigheterna att överta ansvaret
för ordboken.

NVF Miljö – Verksamhetsberättelse för år 2014
Ledande land: Danmark
Svenska Miljöutskottet har under år 2014 haft följande medlemmar:
Stefan Berg, Trafikverket, ordförande
Gerd Åström, Trafikverket, sekreterare
Hans Antonsson, VTI
Mats Gustafsson, VTI
Claes Roxbergh, SKANSKA
Eva Ericsson, WSP
Marianne Klint, WSP
Ann-Marie Ramnerö, Göteborgs stad
Tomas Nitzelius, Stockholms stad
Patrik Wirsenius, Sveriges Kommuner och Landsting
Ulf Wiklund, Tyréns
Åsa Strömberg, Trafikverket VO Underhåll
Ulrika Wennergren, Trafikverket VO Planering
Anita Wennström, Trafikverket VO Investering

Inriktning/arbetsområde: Utvecklande av ett miljöanpassat vägtrafiksystem.
Konkretisering: Utskottet behandlar miljöfrågor inom
• Klimat – d.v.s. reduktion av CO2-utsläpp
• Natur- och kulturmiljö inklusive tysta områden
• Miljöanpassad transport i städer
• Planering av vägens omgivning – vägens funktion i närområdet
• Lokal luftförorening – fordon, miljözoner, MKN
• Vägtrafikbuller – buller i planering: EU kartläggning, handlingsplaner
• Miljöanpassat transportsystem – d.v.s. på strategisk nivå
• Livscykelanalyser – energiförbrukning m.m.
• Estetik

Ett viktigt syfte med utskottsarbetet är erfarenhetsutbyte inom dessa områden i nätverket. Utskottet har som ambitionsnivå att anpassa verksamheten till utskottsmedlemmarnas ordinarie
arbete.

Svenska möten:
Det svenska utskottet har hållit två möten under 2014;

2014-03-11 i Stockholm
•

Trafikverket var värd och temat var läget på förbifart Stockholm med fokus på miljöutmaningar

Dagen avslutades med deltagande i svenska årsmötet.

2014-10-09 i Göteborg
•

Mötesvärd Göteborgs stad, där det västsvenska paketet och trängselskatten var i fokus.

Vi har börjat planera för ett nordiskt möte i Sverige till hösten 2015. Detta ska samarrangeras
med den Nordiska Natur & kulturgruppen (som är ett samarbetsforum som historiskt har varit
knutet till de nordiska ”vägverken” och som nu ligger som en undergrupp under NVF Miljö),
så 2015 blir ett mycket aktivt år.

Nordiska konferenser/möten under 2014:
Tyngdpunkten i utskottsarbetet ligger på det nordiska samarbetet. Där har vi haft två träffar:
•

”Byforandringer – evne og vilje til at forandre en by”, 28-29 april i Lyngby, Danmark.
Detta var ett gemensamt seminarium i samarbete mellan de tre utskotten Miljö, Transport i städer samt Strategisk utveckling. Vi har mål kring att genomföra öppna seminarier i samarbete med andra utskott, så detta var mycket givande, och man gjorde
dessutom en satsning på dokumentation och bevakning via informatörer/interntidningar från de olika länderna. Seminariet dokumenterades i en skrift med
samma namn som ovan.

•

”Bygge av väg i känsliga miljöer”, 2-4 september i Snæfellsnes, Island. Huvudtema
var bygge av väg i känsliga miljöer, och vi fick också bl.a. ta del av information om
”Miljøcertificering af kommunerne i Snæfellsnes”, samt ”Ny regional plan for
hovedstadsområdet”.

I både svenska och nordiska möten ingår information om aktuella frågor i de olika medlemsorganisationerna och länderna, samt information/planeringsarbete kopplat till ”centrala NVF”
och kongressen.

Utskott Strategisk planering 2014
Seminarium GODSINFRASTRUKTURÅTGÄRDER FÖR NORDENS VÄLFÄRD – Det breda
samhällsekonomiska tänket i Stockholm 23:e september 2014
NVF-utskottet för Strategisk Planering ordnade ett endags seminarium i Stockholm den 23 september
2014. Seminariet behandlade frågan om hur godstransportrelaterade infrastrukturåtgärder bör väljas
ut för att maximera välfärden i de nordiska länderna. Seminariet begränsades till
godstransportområdet som kännetecknas av att den samhällsekonomiska kalkylmetodiken är mindre
väl utvecklad än för persontransporter. I motsats till seminariet Godsdistribution och lokalisering
som NVF anordnade hösten 2011 låg tyngdpunkten på nationella och internationella
godstransporter. Seminariet riktade sig till forskare/konsulter, planerare, industri och andra som är
involverade i eller intresserade av infrastrukturplaneringen med godstransportfokus.
Dagen ägnades åt frågan om/hur de godstransportrelaterade nyttorna idag inkluderas i
samhällsekonomiska kalkylerna i de nordiska länderna. Det diskuterades också mer ingående hur
näringslivets nyttor kopplas till konkurrenskraft och välfärd samt hur vägen framåt inom området kan
se ut.
Seminarium Evne og Vilje til at forandre en By
28. – 29. april Evne og Vilje til at forandre en By i Lyngby, København. På agendan fanns exempelvis
•

City in between (Aalborg, DK) - Forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed,

•

MaTs, Lund,

•

Helsinki Region Transport System Plan.

Dessutom var det grupparbeten på teman
•

Forstad (når man bygger nyt og fylder ud)

•

Mobility planning (hvordan man rydder op i rodet)

Seminarium Transport i Nord – Planlegging av transportsystemer over landegrenser
Den 18 november ägde det rum ett seminarium i Kirkenes på temat Transport i nord - Planlegging av
transportsystemer over landegrenser
Hva driver frem samfunnsplanlegging og transportplanlegging? Hvem legger premissene? Hvem har
makt? Föredragen handlade bl a om
•

Hvordan formes samferdselen i nord? Joint Barents transportplan

•

Barents Freeway and results

•

Gruve mineralutvikling og behov for transportinfrastruktur

•

Hva er kritisk for å lykkes med planlegging og samarbeid over landegrenser og mellom ulike
kulturer

•

Hvem bestemmer – planleggerne, politikerne eller pengene?

•

Har vi som bor i Arktis grep om utviklingen eller er det andre som styrer?

•

Hvem har definisjonsmakta? Hvem er driverne i planlegging av samfunnsutviklingen?

Utskott Trafiksäkerhet
Rapport - 15. november 2014

Transportforum i Linköping den 8-9 jan 2014
Vi höll i en session om nordiskt trafiksäkerhetsarbete. Det blev en väl besökt session och visade både
på likheter och olikheter i det nordiska trafiksäkerhetsarbetet.

Nordiskt Trafiksäkerhetsforum i Reykjavik den 4-5 juni 2014
Nordiskt trafiksäkerhetsforum hölls som vanligt i samband med vårt årsmöte i år. Det samlade
ovanligt många deltagare ca 100 personer. Fördelningen av deltagare var anmärkningsvärt jämn över
de nordiska länderna. Kanske med en brist på deltagare från Finland. Allt material finns på hemsidan.

Nordiskt Trafiksäkerhetsforum i Silkeborg den 3-4 juni 2015
Vi är just i färd med att planera 2015 års Nordiska Trafiksäkerhetsforum. Det blir i Silkeborg, Jylland,
Danmark. ”Call for Paper” har gått ut och förslagen skall nu prioriteras. Vi har nu 54 inkomna förslag
som skall prioriteras ner till ca 22.

O/S möte
Vi har haft 5 webmöten och planerar ett fysiskt möte i Trondheim 27-28 november 2014 med
ordföranden och sekreterarna från alla våra sex länder. Då skall vi arbeta med programmet för
Nordiskt Trafiksäkerhetsforum men också ha ett möte Via-Nordica sekretariatet för att kunna lämna
inspel från oss från trafiksäkerhetssidan. Vi får också en dragning om trafiksäkerhetsforskningen på
NTNU.

Arbetet i temagrupperna
Våra temagrupper är tänkta som en decentralisering av arbetet och ett sätt att få våra många
medlemmar att vara aktiva. De flesta grupper fungerar väl och har möten både via web och fysiska
möten oftast med ett studiebesök inlagt. Tyvärr är en del personer helt oaktiva i dessa grupper.

Hemsidan
Vi använder vår hemsida ganska flitigt. Färska nordiska olycksdata ligger där i format som gör att vem
som helst kan använda data på eget sätt. Material från Nordiska Trafiksäkerhetsforum ligger där
liksom minnesanteckningar från olika möten. I vissa sammanhang saknar vi dock ett verktyg av typen
intranät där arbetsmaterial kan hanteras.
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NVF utskott 23 Transport i städer, Sverige

Verksamhetsberättelse 2014
Under 2014 har två personmöten samt två telefonmöten hållits i utskottet under våren
2014. Därutöver har ett informellt möte hållits i samband med NVF-seminarium i
Reykjavik 21 september 2014 samt ytterligare ett personmöte 2014-11-26 i Stockholm.
Flera telefonavstämningar har hållits mellan utskottets ordförande och sekreterare
samt enstaka utskottsmedlemmar.
Deltagande från utskottets sida har även skett i Svenska avdelningens årsmöte samt i
de nordiska utskottens seminarier i Köpenhamn 2014-04-28/29 respektive Reykjavik
2014-09-22/23.
Personal till utskottet har rekryterats under året. Utskottsmedlemmar har även lämnat
utskottet av tidsskäl respektive fått nya arbetsuppgifter. Antalet utskottsmedlemmar är
f.n. 12 inklusive 1 adjungerad f.d. medlem.
Verksamheten har sedan hösten 2013 främst haft fokus på att ordna ett seminarium i
samarbete med Visualiseringscenter i Norrköping på temat Visualisering i samhällsplaneringen. Syftet är att underlätta bättre kvalitet i projektarbetet, en öppen demokratisk process och ökad medborgarsamverkan samt undvika överklaganden och förseningar i planeringsprocessen.
Av olika skäl har tidpunkten för seminariet förskjutits på grund av svårigheter att hitta
lämpliga tidpunkter för medverkanden samt bristande tid att arbeta med planeringen
av seminariet hos ordförande, sekreterare och övriga utskottsmedlemmar.
Ny tid för seminariet har fastlagts till 12-13 mars hos Visualiseringscenter i Norrköping
och har annonserats ut. Ett preliminärt program har tagits fram.
Lund 2015-01-15

Sven-Allan Bjerkemo
Sekreterare Utskott 23 Transport i städer

NVF Verksamhetsberättelse 2014

Svenska tunnelutskottet
Tunnelskottet arbetar i tre arbetsgrupper:
1.Effektiv tunneldrivning
2.Tunnelsäkerhet/brand, trafikstyrning och – övervakning
3. Drift och underhåll
Tunnelutskottet beslutade att dessa ämnen täcker in de väsentliga delar som
utskottet vill arbeta med framöver varför dessa grupper kvarstår.
Utskottet hade sitt årliga möte den 4 februari på Trafikverket i Solna
Arbetsgrupp 1 hade gruppmöte i Reykjavik, Island den 14-15 jan 2014.
Arbetsgruppen ordnade ett seminarium ”Effektivare tunneldrivning” i
Stockholm den 9-10 april 2014.
Arbetsgrupp 3 arrangerade ett seminarium i Bergen den 24-15 september
2014, Drift och vedlikehold av tunneler.
Ordförande och sekreterarmöten har hållits i Stockholm den 6-7 maj 2014. I
samband med mötet gjordes ett studiebesök på Stigbergsgaraget på
södermalm i Stockholm.
Ordförande och sekreterarmöte har också hållits i Reykjavik den 13-14 oktober
2014. Studiebesök till Akureyri var planerat men fick ställas in.

2015-01-14
Sekreterare svenska tunnelutskottet: Jessica Öhr Hellman, WSP

Utskott Universell utformning
Rapport - 15. November 2014
There have been three meetings in 2014:
- Helsingfors (January)
- Stavanger (May)
- Reykjavik (October)
At the meeting in Helsingfors the conference in Trondheim 2016 was discussed. The suggestion for
our group is a guided tour to universal design sites in Trondheim. The growing elderly population and
the challenges for universal design, were also suggested as a team. At the meeting we decided to use
English for communication at meetings including minutes from meetings.
In Stavanger, the group suggested a training course ("a playground") where the delegates can be
exposed for challenges as blind or disabled or where they can experience good and bad examples of
universal design. At the posts there has to be some personal to explain and answer questions.
Furthermore, there will be some posters to explain what the purpose of the post. The first route will
be most relevant for our group but we would prefer a post at each route if possible.
The following session at the Conference hotel were suggested:
• Shared Space
• Elderly people in traffic
• Economics/cost benefit of universal design
• Good designs
• Bus stops/terminals
• Acoustics at signals
• Travel chain.
We disused inviting a pro speaker: "How to be included in the transport system". The suggestion was
to arrange the sessions in cooperation with "Traffic in Cities" and/or "Road Safety". A description was
sent to the Conference secretariat early September 2014.
The meeting in Reykjavik was at the main office of the road administration (Vegagerdin). At the
meeting the following suggestions for the "playground" in Trondheim were made:
• Six different good examples in the city of Trondheim
• Cooperation with the urban traffic and the environment group: Dilemmas of the city.
Posters, photo twitter competition, drawing competition.
• Cooperation with the road safety group regarding sound: for people with hearing disabilities
– for blind as they use hearing as extra aid, road safety and electrical cars, cyclists with
earphones etc.
• Cooperation with the ITS group: They are working on apps for "normal people".
• We can get some help from local organisations for disabled people.
• Walkability – how to get more people to walk.
•

Our program should awake awareness from participants not involved in UU.

Prior to the Reykjavik meeting the group got questions regarding most important themes for our
committee towards 2020. The group members came up with the following:
• Public health, walkability, cycling, mobility and costs of accidents because of lack of universal
design.
• We want to change the attitude towards universal design - we need more marketing and
promotion of universal design.

The second question were how NVF best can work with these themes and support the group. The
group suggested the following:
• Our group to have a presentation at other groups yearly seminars with focus on the team of
the group in question.
• We will have to integrate with other groups or there should be an integrated group working
with universal design, road safety etc.
The chair participated in a conference and exhibition on Universal Design in February in France and
three members participated in the Deltasenter conference on universal design and winter
maintenance in Trondheim in October.
The group had an article in the Danish magazine "Technology and Environment" December issue
2013 named "Accessibility and Universal Design in the Nordic Countries.
Two meetings have been decided in 2015:
• Aalborg, Denmark 2nd – 3rd February 2015.
• Stockholm May 2015.
Lárus Ágústsson has been acting secretary during Christina Merwald maternity leave (February –
November 2014).

