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NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016
1. Innledning
Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan for hele fireårsperioden
7/2012-6/2016. Virksomhetsplanen skal utarbeides i tråd med forbundets strategisk plan 2012-2016,
vedtekter (revidert 25. november 2011), arbeidsordning for utvalg (revidert 25. november 2011) og
ny kommunikasjonspolicy.
I perioden gjelder fire strategiske tema som alle utvalg, så langt som mulig, skal arbeide mot.
1. Sikre og miljøvennlige transportsystemer
Transportsystemer skal ha færrest mulige negative konsekvenser for mennesker og miljø.
2. Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer
Infrastruktur og transporttilbud skal leve opp til samfunnets og brukernes forventninger om
kvalitet og ressursoptimalisering. Livsløpsperspektivet skal legges til grunn i infrastrukturen,
og transportsystemer skal ha høy tilgjengelighet, forutsigbarhet og framkommelighet for
person- og godstransporter.
3. Kompetente organisasjoner og effektiv organisering
Veg- og transportsektoren skal tilføres og opprettholde riktig kompetanse. Organisering og
virksomhets- og samarbeidsformer skal gi god ressursutnyttelse og sikre høy kvalitet på
leveranser.
4. Innovasjon og fornyelse
Det trengs innovasjon og fornyelse for å utvikle veg- og transportsektoren. Det gjelder
utvikling og anvendelse av nye teknologier, organisasjonsformer, samarbeidsformer,
kontraktsformer, finansieringsformer m.v.
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Forbundsstyret har fordelt utvalgsledelse på land som vist under.
Utvalg 2012-2016
Belegninger

Ledende
land
Finland

Arbeidsområde
Belegningstyper, produksjon og utlegging

Bruer

Norge

Effektiv brudrift, bruk av ny bruteknologi

Drift og vedlikehold

Norge

Informasjonssystemer/IKT

Sverige

Planlegging og utføring av drift og vedlikehold,
teknologiutvikling
Systemutvikling/-forvaltning, modeller for veg- og geodata

ITS

Sverige

Kjøretøy og transporter

Norge

Trafikkstyring/-forvaltning (network operations),
trafikkdata
Samspillet kjøretøy-veg-fører, effektive og sikre transporter

Miljø

Danmark

Utvikling av et miljøvennlig veg- og transportsystem

Organisering og marked

Finland

Strategisk planlegging

Finland

Trafikksikkerhet

Sverige

Markedsutvikling, Organisering og virksomhets- og
samarbeidsformer, kontraktsstrategier og –former
Strategisk utvikling av transportsystemet,
planleggingsmetodikk, samfunnsøkonomi
Utvikling av et sikkert veg- og transportsystem, trafikantadferd

Transport i byer

Danmark

Tunneler

Sverige

Utforming av veger og
gater
Vegens konstruksjon

Island

Tilrettelegging for alle trafikantgrupper, mobilitetsplanlegging,
varetransport i byer
Effektiv tunneldrift, Bruk av ny tunnelteknologi, sikkerhet i
tunneler
Utforming, sambruksareal (shared space)

Danmark

Grunnforhold, oppbygging og dimensjonering

Kompetanse
(nordisk utvalg)
Universell utforming
(nordisk utvalg)

Norge

Utvikling av kompetanse, rekruttering

Danmark

Universell utforming/tilgjengelighet for alle
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2. Tidslinje
Med ny ordning for rekruttering til utvalg skal ledere og sekretærer i nasjonale/nordiske utvalg være
utnevnt innen 1. mars 2012. Nye utvalgsledere og -sekretærer for de ulike land skal sammen
konkretisere arbeidsområdet til sitt utvalg innen 1. juli 2012, se skjema i pkt. 3.
Den enkelte nasjonale avdeling kan, om de finner det hensiktsmessig, holde møte for avtroppende
og påtroppende ledere og sekretærer for nasjonale utvalg (mars-april). Ellers oppfordrer vi
påtroppende utvalgsledere og -sekretærer til å diskutere med avtroppende utvalgsledere og
-sekretærer.
Ledende land for det enkelte utvalg skal holde møte for nye utvalgsledere og -sekretærer fra alle
land for å konkretisere arbeidsområdet til sitt utvalg, før eller under kongressen Via Nordica i juni
2012.
Den enkelte nasjonale avdeling oppnevner øvrige utvalgsmedlemmer innen 1. september 2012.
Med utgangspunkt i konkretisert arbeidsområde skal utvalg lage virksomhetsplan innen 15.
november 2012, se skjema i pkt. 3. Virksomhetsplanen skal legges fram på forbundsmøtet høsten
2012.
Utvalgene skal rapportere i henhold til virksomhetsplanen innen 15. november i årene 2013, 2014
og 2015. Rapportene legges fram på forbundsmøtet i november hvert av årene.
Utvalgene skal lage en sluttrapport etter Via Nordica kongressen 2016 innen 1. juli 2016.
Konkretisert arbeidsområde, virksomhetsplan og rapporter sendes til forbundssekretariatet: e-post:
marit.langaas@vegvesen.no.
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3. Skjema for konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og
rapportering
Del I Utvalg og arbeidsområde – sendes innen 1. juli 2012
1.

Utvalgets navn

Bridges

2.

Topics 2012-2016

Effective bridge operation and use of new bridge technology
•
•
•
•
•

Bridge management systems (BMS)
Alkali reactions in concrete
New bridges with new technology
Bridge maintenance
Nordic bridge prize 2016

3.

Utvalgsleder
(ledende land)

Morten Wright Hansen, Norway

4.

Utvalgssekretær
(ledende land)

Ola Fjerdingstad, Norway

5.

Leder og sekretær i
øvrige lands utvalg

Land

Leder

Sekretær

Finland

Risto Kiviluoma

Minna Torkkeli

Sweden

Anders Samuelsson

Torbjörn Högström

Denmark

Henrik Elgaard Jensen

Vibeke Wegan

Iceland

Baldwin Einarsson

Guðrún Þóra
Garðarsdóttir
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Del II Virksomhetsplan og rapporter
6.

Virksomhetsplan hele perioden 2012-2016 - 15. november 2012
Bridges Technical Committee (TC) continues the methodology used in the previous period, including:
• Annual Bridge Engineering Conferences on varying themes, addressing also the strategy
themes for the period (Effective bridge operation and use of new bridge technology) –
Including a technical tour the second day.
• The conferences are arranged on “first Wednesday of September”, have two days program,
and will be free-of-charge to speakers (excluding the technical tour and the social events).
• 4-6 chairmen & secretary meetings annum (physical meetings and telephone meetings).
• Awarding the Nordic Bridge Prize (every 4th year).
In addition, we are planning a technical tour for all NVF bridges members across the Nordic countries
in spring 2013.
TC continues the cooperation with BRA and the cooperation with IABSE and PIARC. This is
implemented by inviting known specialist members of BRA, PIARC and IABSE to TC’s Annual Bridge
Engineering Conferences and running corresponding sessions in English.
Meetings 2012-2016
Nordic chairman and secretary meeting:
1. Autumn 2012 – Finland
2. Spring 2013 – Iceland
3. Autumn 2013 – Finland (in connection with the annual bridge conference)
4. Spring 2014 – Norway (Drammen)
5. Autumn 2014 – Iceland (in connection with the annual bridge conference)
6. Spring 2015 – Denmark
7. Autumn 2015 – Sweden (in connection with the annual bridge conference)
8. Spring 2016 – Iceland
9. Summer 2016 – Via Nordica, Trondheim, Norway
2-3 national meetings each year.
Conferences
NVF Bridge conference 2013 – Finland – The conditions influence on the capacity
NVF Bridge conference 2014 – Iceland – New bridges with new technology
NVF Bridge conference 2015 – Sweden – Bridge management systems
Technical tour
A two days technical tour for all NVF bridges members across the Nordic countries is planned.
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7.

Rapport - 15. november 2013

8.

Rapport - 15. november 2014

9.

Rapport - 15. november 2015

10. Sluttrapport - 1. juli 2016 for hele perioden 2012-2016

