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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DEN SVENSKA AVDELNINGEN AV 
NORDISKA VÄGTEKNISKA FÖRBUNDET ÅR 2005 
 
 
Medlemmar i den svenska avdelningen
 
NVF: s svenska avdelning hade den 31 december år 2005 totalt 108 medlemmar (113 medlemmar år 
2004) varav 63 var företagsmedlemmar (65 medlemmar år 2004) och 45 enskilda medlemmar (48 
medlemmar år 2004). 
 
Den svenska avdelningen har en hedersmedlem, Jan Brandborn fd. Generaldirektör vid Vägverket. 
 
 
Den svenska styrelsen 
 
Den svenska styrelsen har haft följande sammansättning under 2005 
 
Generaldirektör Ingemar Skogö, ordförande 
Dirktör Olle Ehrlén, vice ordförande   
Professor Agneta Ståhl 
Generaldirektör Urban Karlström  
Tekn Dr Eskil Sellgren  
Trafikdirektör Jonas Johansson t. o. m. 31 augusti 
Förvaltningschef Per Aronson f. o. m. 1 september 
Direktör Lennart Axelson, sekreterare och kassaförvaltare 
 
Stig Årblom har varit revisor och Göran Vikar revisorsuppleant. 
 
Avdelningsstyrelsen har haft fyra sammanträden under året, 1/2, 20/5, 7/9 och 30/11. 
Vid avdelningens årsmöte den 30 mars deltog 20 personer. 
 
 
Utskottsverksamheten
 
Verksamheten inom Nordiska Vägtekniska Förbundet har i huvudsak bedrivits inom ramen av de 
femton utskotten och de sex temagrupperna, de femton utskotten är indelade i fem huvudgrupper, 
Administration och ekonomi, Planering och projektering, Byggande, Drift och underhåll och Trafik 
och Miljö. Ett stort och viktigt arbete har också gjorts i de sex temagrupperna Tema A, Information 
och Kommunikation, Tema B Handikappfrågor, Tema C Beställare/Utförare samarbete som 
koordineras av utskott 13, Tema D Kundrelationer som koordineras av utskott 21, Tema E EU-arbetet 
som den nordiska sekreterargruppen ansvarar för och Tema F NVF:s framtida struktur. 
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För ett effektivt kunskapsutbyte inom utskotten och i en vidare krets har utskotten anordnat möten och 
seminarier samt publicerat artiklar. Sju NVF-seminarier har genomförts, tre av dessa har hållits 
gemensamt av NVF och BRA (Baltic Road Association). De nordiska förbundsutskotten har hållit 
förbundsutskottsmöten och vidare har samtliga utskottsordförande och sekreterare haft nordiska 
samordningsmöten. 
 
Finland är ledande land och Generaldirektören vid Vägverket i Finland, Eero Karjaluoto är 
Förbundsordförande och Per-Håkan Appel Generalsekreterare. 
 
 
Information
 
NVF-informationen har i huvudsak bestått av referat från seminarier. Även branschtidningar som 
Vägingenjören och Nordisk Infrastruktur har förmedlat NVF-information. Avdelningen har även 
annonserat om NVF: s verksamhet. På vår hemsida  www.nvfnorden.org har information spridits om 
olika NVF-aktiviteter under året. Alla utskott finns representerade på hemsidan. Det policydokument 
”Internetpolitik” som förbundsutskott 11 ”Informationsteknologi” tagit fram beskriver målsättning och 
principer, roller och ansvar, struktur hur informationen på webbsidorna ska utformas. Denna 
information finns tillgänglig på hemsidan. Hemsidan används också som en viktig länk till att 
förmedla information om den kommande kongressen VIA NORDICA 2008. Avdelningen har också 
skickat ut marknadsföringsinformation till ca 600 företag om förbundets verksamhet. Hemsidan 
har/och genomgår stora förändringar och samtliga avdelningar har i dag hemsidor som utgår från en 
gemensam struktur. 
 
 
Förbundsstyrelsen 
 
Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och sekreterare från NVF: s samtliga nation-
ella avdelningar. Från Sverige är Generaldirektör Ingemar Skogö, Direktör Olle Ehrlén och Lennart 
Axelson medlemmar i förbundsstyrelsen. 
 
Förbundsstyrelsen har haft två sammanträden under året, den 16/6-17/6 och 8/12-9/12. Den 16/6 
firades förbundets 70-års jubileum i Finlandiahuset i Helsingfors. Den 17/12 hölls också det årliga 
förbundsmötet med förbundsutskottens ordförande och sekreterare där verksamhetsinriktningen för 
kongressperioden 2004-2008 diskuterades. 
 
Förbundets sekreterare har haft fyra stycken sammanträden under året, den 22/2, 9/5, 14/9, 26/10 för 
att bereda förbundsstyrelsens arbete.  
 
 
Hedersmedlemmar och hedersprismottagare 
 
Svenska avdelningen har inte föreslagit någon utnämning till hedersmedlem eller hederspristagare 
under 2004. 
 
 
NVF-kongressen VIA NORDICA 2008 
  
Den finska avdelningen av NVF föreslog förbundsstyrelsen vid decembermötet att kongressen 2008 
ska ha fyra parallella sessioner och ha fyra delteman, vilket också förbundsstyrelsen beslutade. 
 
De fyra delteman: 
 
• Människan i centrum 
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• Säkerhet för alla trafikanter 

• Framtid på väg 

• Vägen framåt 

 

Ett förslag till ett mer detaljerat program har presenterats och kommer att tillsammans med utskotten 
bearbetas kommande år. 
 

 
Internationellt samarbete 
  
PIARC (World Road Association) som är vägmyndigheternas internationella organisation har ett nära 
samarbete med NVF. PIARC: s organisationsstruktur som i stort överensstämmer med NVF: s har 
kommittémedlemmar från de nordiska länderna i nästan varje kommitté och arbetsgrupp. President är 
Colin Jordan från Australien och generalsekreterare är Jean-Francois Corté som leder arbetet från 
sekretariatet i Paris. NVF: s förbundsordförande Eero Karjaluoto, är medlem i PIARC:s verkställande 
utskott. Etthundranio (109) länders regeringar/väg-myndigheter är medlemmar i PIARC. 
Samarbetsavtalet med PIARC innebär att en nordisk NVF-representant tjänstgör vid PIARC-
sekretariatet i Paris under ca 1 år. Under 1997 och några veckor in i 1998 arbetade Amund Bolstad 
chefsingenjör från Statens Vegvesen, Hedmark fylke Norge vid sekre-tariatet i Paris. Civilingenjör 
Johan Söderman från Vägverket, Region Stockholm har arbetat i sekre-tariatet i Paris under 1998. 
Under 1999 har Esko Sirvio från finska Vägverket tjänstgjort i PIARC-sekretariatet. Han avlöstes av 
Per Mårten Lund Byggnadschef hos norska Vegvesendet i maj 2001. I maj började Ulrika Sundgren 
från Vägverket Region Mitt i Härnösand sin tjänstgöring vid PIARC-sekretariatet i Paris. I augusti 
avlöstes Ulrika av Tytti Vinikainen från finska Vägverket. Sedan augusti 2003 arbetade Marit Due 
Langaas från Vegdirektoratet i Norge. Hon har tjänstgjort som teknisk rådgivare och som NVF-
representant i sekretariatet tills september 2004. I september 2004 har hon ersatts av George Racutanu 
som arbetar hos Vägverket i Region Mälardalen. Han tjänstgjorde i sekretariatet fram till september 
2005. Finlands, Norges och Sveriges avdelningar har kommit överens med Danmark om ekonomisk 
ersättning. Danmark står för 25% av kostnaden för tjänsten i sekretariatet årligen då man själva inte 
har möjlighet att skicka någon för tjänstgöring i PIARC-sekretariatet. 
 
PIARC har för tillfället 18 kommittéer som är grupperade i fyra strategiska områden. Totalt deltar ca 
800 personer från de 109 medlemsländerna i kommittéarbetet. NVF totalt (alla nordiska länder) har 
sammantaget medlemmar i samtliga kommittéer. NVF-personer från Danmark och Finland är 
ordförande i två av de 18 kommittéerna. 
 
Vårt samarbete med Baltic Road Association (BRA) har pågått under hela året. BRA:s och NVF:s 
förbundsstyrelser hade sitt årliga möte i samband med det andra seminariet om ”Restructuring Road 
Management” i Visby på Gotland den 15-16 september. Två ytterligare seminarier har genomföras i 
BRA/NVF regi, ”Timber Bridges” i Norge och ”Cooperation between State Road Adm. and other 
Road Adm”. NVF: s sekreterare har haft tre möten med sekreterarna i BRA under året, den 9 mars, 
den 10 maj och den 14 september där kommande gemensamma aktiviteter har behandlats. 
 
 
Resultat och balansräkning 
 
Årets resultaträkning uppvisar ett överskott på 817 970 kronor (överskott på 171 410 kronor före-
gående år).  Avdelningens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till kronor 10 714 864 (9 911 477 
kronor föregående år). I summan ingår aktier och aktiefonder till ett bokfört värde av kronor 8 334 680 
(7 691 637 kronor föregående år).  
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Stipendium 
 
Daniel Normark Göteborgs Universitet fick vid årsmötet den 30 mars 2005 NVF-stipendiet för 2004 
på 50 000 kronor för forskning om ”Barns och ungdomars beteenden i och vid lokaltrafik”. 
 
Vid årsmötet informerade också Projektchef Birger Höök Vägverket Region Stockholm, om det 
kommande Trängselskattförsöket. 
 
 
 
På styrelsens vägnar 
 
 
 
 
Lennart Axelson 
Sekreterare 
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