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Nordisk Vejforum (NVF) er et offentlig- privat branchesam-
arbejde. NVF har ca. 320 medlemsvirksomheder. NVF blev 
dannet i 1935 og har i dag afdelinger i Danmark, Sverige, 
Norge, Finland, Island og Færøerne. 

NVF’s opgave er at dele og udvikle viden og best practices 
inden for vej- og transportsektoren. Det sker i NVF’s arbejds-
grupper, hvor eksperter mødes på tværs af den offentlige og 
private vejsektor og deler og udvikler viden. 
Arbejdsgrupperne nedsættes for kortere eller længere tid 
afhængig af deres opgaver. 

NVF arrangerer også åbne seminarer.

Om NVF

Island

Færøerne
Norge Finland

Sverige

Danmark

Vision
Kompetence uden grænser 

Mission 
At fremme udviklingen inden for 
vej- og transportsektoren gennem 
et samarbejde mellem eksperter i 
Danmark, Sverige, Norge, Finland, 
Island og Færøerne 

Rolle 
At udveklse information, viden, 
erfaringer og best practice mellem 
de nordiske lande
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Organisation
Arbejdet i NVF sker i perioder på fire år. Formandskabet af NVF går på skifte mellem 
landene. I perioden 2020-2024 har Danmark formandskabet af NVF.

Hvert national NVF-afdeling har sin egen bestyrelse. Formanden og næstformanden for 
de nationale NVF-bestyrelser indgår i den nordiske forbundsstyrelse, som er NVF’s øver-
ste beslutningsorgan. 

Den nationale vejdirektør er født formand af den nationale NVF-afdeling. Næstformanden 
kommer altid fra den private sektor. 

Perioden begynder 1. juli 2020 og slutter 30. juni 2024.

Forbundsstyrelsen 

Sekretærgruppe  

Transport i 
byer og 

transport-
planlægning

Udformning
 

Vejteknologi
  

Klimakrav i 
kontrakter

Tunneler Drift og
vedlige

holdelse

Gods-
transporter

Broer
  

Rekruttering  
til branchen

ITS - 
Innovativ  

data-
opsamling  

Nordisk 
anlæg-

smarked
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NVF vil i perioden 2020-2024 gøre en særlig indsats for at 
synliggøre vejsektorens bidrag til at indfri FN’s verdensmål 
for bæredygtig udvikling.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling bliver derfor det 
strategiske grundlag for NVF i perioden 2020-2024.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
FN’s 17 verdensmål for en global bæredygtig udvikling blev vedtaget 
af FN’s generalforsamling d. 25. september 2015. Verdensmålene 
udgør en fælles global ramme for bæredygtig udvikling frem mod 
2030, der sammen balancerer de tre dimensioner af bæredygtig 
udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssigt. 

Hver af verdensmålene udgøres af en række 
delmål, der nærmere beskriver, hvilke 

konkrete indsatser og aktiviteter der 
sikrer opfyldelsen af det givne ver-

densmål. 

NVF’s strategiske 
grundlag

NVF vil især arbejde med 
følgende fem verdensmål:

Det er de teknisk faglige udfordringer, 
som vil stå i fokus for periodens arbejde, 
men med afsæt i disse vil arbejdsgrup-
perne blive bedt om at rapportere op 
mod relevante verdensmål.
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NVF nedsætter i periode 2020-2024 12 arbejdsgrupper. 

Nye arbejdsgrupper af kortere eller længere varighed kan ned-
sættes i løbet af perioden, hvis der er behov for det. Det er NVF’s 
nordiske forbundsstyrelse, som træffer beslutning om oprettelse 
af arbejdsgrupper. 

Deltag i NVF’s arbejdsgrupper
NVF starter rekrutteringen til periodens arbejdsgrupper primo 
2020. Deadline for tilmelding er 1. maj 2020. 

Alle NVF’s medlemsvirksomheder får materiale tilsendt primo 
2020. Hvis din virksomhed ikke er medlem af NVF, er du velkom-
men til at kontakte NVF-sekretær Marianne Worm (mwo@vd.dk) 
og høre nærmere om eventuelt medlemskab.

Arbejdsgrupper

   

Transport i byer og 
transportplanlægning 
(4-årig)

Udformning 
(4-årig)

Vejteknologi 
(4-årig)

Trafiksikkerhed 
(4-årig)

Klimakrav i kontrakter 
(2-årig)

Tunneler 
(4-årig)

Drift og vedligeholdelse 
(4-årig)

Godstransporter 
(4-årig)

Broer 
(4-årig workshopgruppe)

Rekruttering til branchen 
(1-årig workshopgruppe)

ITS – Innovativ dataopsamling 
(1-årig workshopgruppe)

Nordisk anlægsmarked 
(1-årig workshopgruppe)

Arbejdsgrupper:
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Kontakt
Hvis du vil vide mere om NVF, kan du kontakte NVF’s forbundssekretær  
eller dit lands NVF-sekretær:

NVF’s Forbundsstyrelse
NVF’s øverste organ er Forbundsstyrelsen. 

Forbundsstyrelsen består af formanden og næstformanden fra nationale NVF-bestyrelser 
samt de nationale NVF-sekretærer.

Formændene for de nationale NVF-bestyrelser er direktørerne for de nationale vejadmi-
nistrationer, mens næstformændene kommer fra den private sektor. På denne måde af-
spejler sammensætningen af Forbundsstyrelsen, at NVF er et offentligprivat samarbejde.

I periode 2020-2024 har Danmark formandskabet af NVF. 1. juli 2024 overtager Finland 
formandskabet. 

Danmark
NVF-sekretær (og nordisk forbundssekretær): 
Marianne Worm (mwo@vd.dk)

Finland
NVF-sekretær Anne Ranta-Aho 
anne.ranta-aho@vayla.fi

Island
NVF-sekretær Pétur Matthiasson 
g.petur.matthiasson@vegagerdin.is

Færøerne
NVF-sekretær Armgarð Steinhólm 
ArSt@lv.fo

Norge
NVF-sekretær Marit Due 
marit.due@vegvesen.no

Sverige
NVF-sekretær Annelie Nylander 
annelie.nylander@trafikverket.se

Nordisk Vejforum (NVF) C/O Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5 sal,1577 København V
www.nvfnorden.org
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