Nordiskt vägforum

www.nvfnorden.org

Om NVF
Nordiskt vägforum (NVF) grundades i Stockholm den 19 juni 1935. Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige har varit med från
början, medan Färöarna kom med 1975. NVF
är ett branschsamarbete med medlemmar från
både den offentliga och privata sektorn och
har omkring 320 medlemsorganisationer i de
nordiska länderna.

Vision: Kompetens utan gränser
Syfte: Främja utvecklingen inom väg- och
transportsektorn genom samarbete mellan
yrkesverksamma i Danmark, Finland,
Färöarna, Island, Norge och Sverige
Roll: Utbyta information, kunskap, erfarenheter och best practice mellan de nordiska
länderna
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Organisation
Arbetet i NVF sker i fyraårsperioder som avslutas med en kongress. Förbundsstyrelsens ordförande byts enligt en roterande basis mellan
avdelningar i Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige.
Varje medlemsland har en nationell avdelning
som är knuten till förbundet.
NVF leds av förbundsstyrelsen som består av
ordförande, vice ordförande och sekreterare i
de nationella avdelningarna.

Sekreterarna för de nationella avdelningarna
utgör en sekreterargrupp som, under ledning
av förbundssekreteraren, är ansvarig för den
dagliga skötseln av förbundet.
En kommunikationsgrupp med ansvar för information och kommunikation fungerar som stöd
till förbundsstyrelsen och utskott. Arbetet i NVF
sker inom utskott och ad hoc grupper. Varje
utskott har en ordförande och en sekreterare.
Ordförande och sekreterarposter fördelas
mellan länderna.

Ordförande för kommunikationsgruppen sitter i
förbundsstyrelsen med observatörsstatus.
Ordförande, vice ordförande och sekreterare i
ordförandelandet har rollerna ordförande, vice
ordförande och sekreterare i förbundsstyrelsen
under mandatperioden.
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Strategiska teman
2016–2020
Strategiska teman styr arbetet inom NVF. De är nyckeln för sektorn som helhet och speglar trender
och utmaningar i de nordiska länderna. Strategiskt tema för perioden 2016–2020 är följande:
1. Säkra och miljövänliga transportsystem
Transporter bör ha minsta möjliga negativa
konsekvenser för människors hälsa och miljö.
2. Kvalitets och resursoptimala transporter
Infrastrukturen och transporttjänster ska leva
upp till samhällets och användarnas förväntningar på kvalitet och resursoptimering. Livscykelperspektiv ska ligga till grund för infrastrukturen och transportsystemet måste ha hög
tillgänglighet, förutsägbarhet och framkomlighet
för person- och godstrafik.
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3. Kompetenta och effektiva organisationer
Vägar och transporter måste tillföras och upprätthålla rätt kompetens. Organisering, resursutnyttjande och samarbetsformer ska säkra hög
kvalitet i resultaten..
4. Innovation och förnyelse
Det krävs innovation och förnyelse för att
utveckla väg- och transportsektorn. Det gäller
utveckling och tillämpning av ny teknik, organisationsformer, samarbetsformer, avtalsformer,
finansieringsformer, etc.

Utskotten
Utskottsstrukturen består av 10 nordiska utskott. Varje utskott ska verka utifrån de av NVF
bestämda strategiska teman.

Utskotten
• Broar
• Digitalisering
• Drift och underhåll
• Klimat och miljö
• Kompetens

• Transporter i städer och transportplanering
• Trafiksäkerhet och transporter
• Tunnlar
• Utformning
• Vägteknologi
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Utskottens verksamhetsområden 2016–2020
Vägteknologi
Vägteknologi

Klimat
Klimat
och miljö
• Begränsa
klimatpåverkan
och miljö

• Vägens konstruktion
• Beläggning
• Klimatanpassning

• Miljövänligt 			
transportsystem

Broar

• Effektiv brodrift
• Användande av ny broteknologi

Nordiskt
vägforum
(NVF)

• Brodimensionering

Tunnlar
Tunnlar

• Effektiv tunneldrift
• Val av tunnellösning
• Ny tunnelteknologi
• Säkerhet i tunnlar

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet
och transporter

• Körkortsutbildning

• Körkortslärarutbildning
• Oskyddade trafikanter
• Effektiva och säkra transporter
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• Olycksstatistik
• Trafiksäkerhetsplaner

Kompetens

• Utveckling av kompetenser
• Rekrytering

Transporter ii städer
städer
Transporter
och transportplanering

• Mobilitetsplanering

• Varutransport i städer
• Strategisk utveckling av 		
transportsystemet
• Planeringsmetodik
• Samhällsekonomi

Utformning

• Utforming av gator och vägar
• Universell utformning av 		
transportsystemet
• Klimatanpassning

Digitalisering
Digitalisering

• Automatiserad körning
• Samverkande ITS
(Cooperative ITS)
• Mobility as a Service (MaaS)
• Systemutveckling och 		
förvaltning
• Modeller för väg- och geodata

Drift
Drift och
och underhåll
underhåll

• Planering och drift av underhåll
(sommar och vinter)
• Förvaltning av vägkapitalet
(asset managment)
• Teknologiutveckling
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Via
Nordica

Clarion Hotel
& Congress,
Malmö Live
10–12 Juni
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NVF samarbetar med andra internationella organisationer inom vägtransportområdet
så som World Road Association (PIARC) och Baltic Road Association (BRA).

