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Konstituere utvalget
Ledergruppen i Tunnelutvalget består av følgende medlemmer:
Leder: Harald Buvik, Vegdirektoratet, Norge
Sekretær: Trine Bye Sagen, Jernbaneverket, Norge
Leder arbeidsgruppe 1: Kjell Windelhed, ÅF, Sverige
Leder arbeidsgruppe 2: Jonas Sparthan, Sting, Sverige
Leder arbeidsgruppe 3: Ulf Malmros, ÅF, Sverige
Ledergruppen skal kooridere arbeidet mellom arbeidsgruppene,
og har ansvar for den overgripende planlegging av arbeidet i
tunnelutvalget.
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Erfaringer fra forrige periode
Både Kjell, Jonas, Harald og Trine har vært med i Tunnelutvalget i
flere perioder. Ulf er ny i NVF.
Harald informerte generelt om NVF (Nordisk vegforum): NVF er
et bransjesamarbeid med medlemmer fra både offentlig og
privat sektor i de nordiske land. Arbeidet i NVF skjer i
fireårsperioder som avsluttes med en kongress, ViaNordica,
denne gang i Malmø i 2020.
Arbeidet i NVF baseres i stor grad på behovet for
erfaringsoverføring over landegrensene i Norden. De nordiske
land har stort sett de samme faglige utfordringene, og da er det
viktig og møtes for å bidra til felles forsåelse og løsninger på
faglige utfordringer.
Det er nærmere 70 medlemmer i Tunnelutvalget, og det er en
stor spennvidde i utvalgets arbeidsfelt. Medlemmene deles
derfor inn i tre arbeidsgrupper (ref. forrige periode):
•

AG 1: Effektiv tunneldriving

•

AG 2: Tunnelsikkerhet

•

AG 3: Drift og vedlikehold

Grunnkonseptet er at nordiske språk benyttes i arbeidsgruppene.

3 (7)

Nytt for denne perioden er at det ikke er påkrevd med nasjonale
utvalg i de enkelte land.
Det har som regel vært to møter per år per arbeidsgruppe, og
man har alternert mellom å arrangere møter i de ulike landene
(lunsj-til-lunsj-møter). Arbeidsgruppe 1 har praktisert å ha ett
tema for hvert møte der en eller flere personer forbereder
presentasjoner, og så har man diskusjon rundt dette temaet.
Møtene har som regel blitt avsluttet med studiebesøk. Dette har
man gode erfaringer med, og det har blitt godt mottatt i
gruppen.
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Virksomhetsplan for Tunnelutvalget for perioden 2016-2020
Foreløpig virksomhetsplan for hvert av utvalgene skal
presenteres på Forbundsmøte i Stockholm 23.november. Endelig
Harald/Trine
plan skal være klar den 1.april 2017, og skal godkjennes av
Forbundsstyret i juni 2017.
Virksomhetsplanen skal svare ut fire strategiske tema som er
fastsatt i NVFs strategiske plan for perioden.
Det ble besluttet at Tunnelutvalgets virksomhetsplan fra forrige
periode videreføres i kommende periode.
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Orientering fra kick-off-møtet til NVF i Stockholm
28.-29.september var det oppstartsmøte for alle utvalgene i NVF
for perioden 2016-2020. Det er Sverige som er ledende land
denne perioden, som avsluttes med ViaNordica-kongressen i
Malmø juni 2020.
Det er i denne perioden totalt 10 ulike utvalg innenfor følgende
tema:
•

Bruer

•

Vegteknologi

•

Utforming

•

Tunneler

•

Transport i byer og transportplanlegging
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•

Trafikksikkerhet og transporter

•

Drift og vedlikehold

•

Klima og miljø

•

Kompetanse

•

Digitalisering

Ordfører og sektretær for hvert av utvalgene deltok på
oppstartsmøtet der man bl.a. gikk igjennom grunnleggende
dokument for NVF-arbeidet, utvalgenes virksomhet
(brainstorming rundt dette temaet), samarbeid mellom utvalg,
rapportering, virksomhetsplaner for utvalgene og NVF-webben.
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Deltagelse i planleggingen av ViaNordica 2020
ViaNordica 2020 arrangeres i Malmø 9.-12.juni. Alle utvalgene
skal stille med én representant som skal bidra i planlegging av
kongressen.
Kjell tar kontakt med Annelie Nylander i NVF for å få mer info før Kjell
vi utpeker en representant til dette arbeidet.
Harald orienterte om erfaringene fra ViaNordica i Trondheim juni
2016, der fire utvalg (Tunnel, Bruer, Drift og Vedlikehold og IKT)
presentere på ulike stasjoner på universitet, NTNU. Erfaringene
med dette var positive, men krever et tett og godt samarbeid
med universitetet.
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Sammensetting av arbeidsgrupper
Listen over medlemmer i tunnelutvalget og i de tre ulike
arbeidsgruppen ble gjennomgått. Mange har vært med tidligere,
andre er nye.
Arbeidsgruppene har følgende sammensetning fra de ulike land:
AG1: 22 stk: 3(FIN), 1(FÆR), 2(IS), 4 (NOR), 13(SVE)
AG2: 29 stk: 8(FIN), 2(DAN), 1(FÆR), 3 (IS), 6 (NOR), 9(SVE)
AG3: 17 stk: 4 (FIN), 3(IS), 4(NOR), 6(SVE)
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Harald sender over siste versjon av medlemmer i utvalget til
ledergruppen. Denne oversikten finnes også på NVF-webben.
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Harald

Hovedtemaer for de tre arbeidsgruppene
For å komme i gang med tema for kommende arbeidsperiode
anbefales det at leder for arbeidsgruppen sender ut en e-post
(Jonas har allerede sendt ut til sine deltagere) der man ber hvert
av medlemmene om å ta frem tre tema som de ønsker at man
tar opp i perioden. Da vil man få avdekket hva den enkelte er
interessert i, og hva man kan bidra med inn i arbeidsgruppen.
Første møte i arbeidsgruppene blir da en gjennomgang av tema
som er spilt inn slik at man kan få fastsatt tema for
arbeidsgruppen i perioden.

Kjell/Ulf

Ulf gikk igjennom sine tanker rundt aktuelle tema for AG3.
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Tunnelutvalgets seminarer
Det skal arrangeres totalt tre seminarer (ett for hver
arbeidsgruppe) i perioden.
Foreløpig plan for seminarer:
•

AG1: Oktober 2017 i Stockholm hos ÅF

•

AG2: Vår 2019 i Stavanger eller Helsinki

•

AG3: September 2018 i Malmø, København eller
Stockholm

Seminarene er åpne for alle som vil delta. NVF-organisasjonen
kan være behjelpelig med det praktiske hva gjelder påmelding og
betaling. Man kan søke om økonomisk støtte i det arrangerende
land.
Honorar til eksterne foredragsholdere vurderes for det enkelte
seminar.
Arb.gruppeDet vil være positivt om man får til å arrangere seminar sammen
leder
med andre utvalg. Lederne for arbeidsgruppene vurderer om det
er aktuelt.
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Fellesmøte med hele tunnelutvalget
Det vurderes om man skal arrangere ”sommermøter” der alle
medlemmer i Tunnelutvalget møtes. Det kan være nyttig for å få
til diskusjoner på tvers av arbeidsgruppene.

Harald/ledere
arb.grupper

Arbeidsgruppe 2 og 3 har mange felles problemstillinger/ tema
som går over i hverandre.
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Samarbeid med andre NVF-utvalg
Det kan være aktuelt å samarbeide med andre utvalg både i
forbindelse med arrangement av seminar og
arbeidsgruppemøter . Dette må vurderes når de ulike utvalgene
er i gang med sitt arbeid, og man ser hvilke tema som tas opp i
de enkelte utvalg/møter.
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Behov for ad-hoc-grupper, work-shop o.l.
Det er ønskelig at arbeidsgruppene arrangere work-shop der
personer som ikke er faste medlemmer kan delta. Dette
vurderes i arbeidsgruppene.
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NVF-webben - Informasjonsutveksling
Det er ingen krav om å skrive møtereferat fra
arbeidsgruppemøtene. Presentasjoner fra møtene kan imidlertid
legges ut på NVF-webben.
Det bør legges ut møteplan for de ulike arbeidsgruppene med
informasjon om tema som skal tas opp for på de enkelte møtene
fremover i arbeidsgruppene.
Arbeidsgruppeleder sender informasjon/materiale til Trine som
legger dette ut på webben.
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Videre møteplan
Ledergruppen i Tunnelutvalget møtes én gang per år. Følgende
møteplan ble vedtatt:

Arb.gruppeledere/Trine
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•

2017: 27.-28.september i Gøteborg

•

2018: 10.-11.oktober i Stockholm

•

2019: 9.-10.oktober i Malmø

Arbeidsgruppeleder kaller selv inn til møter i sine respektive
arbeidsgrupper.
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Arb.gruppeledere

Eventuelt
•

Flere medlemmer

Det er ønskelig å få med flere medlemmer i arbeidsgruppe 3. Ulf
tar ansvar for dette. Bedrifter må melde seg inn i NVF (kontakt
Anneli)
•

Økonomi

Det er ikke noe økonomisk bidrag fra NVF hva gjelder støtte til
diverse utgifter i forbindelse med arbeidsmøter. Ved seminarer
kan man søke om økonomisk støtte i det arrangerende land.

Ulf

