
1 (4) 

     
 
   Borlänge 2009-02-03 
 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DEN SVENSKA 
AVDELNINGEN AV NORDISKA VÄGTEKNISKA 
FÖRBUNDET/NORDISKT VÄGFORUM ÅR 2008 
 
  
Medlemmar i den svenska avdelningen  
 
NVF: s svenska avdelning hade den 31 december år 2008 totalt 105 medlemmar (100 
medlemmar år 2007) varav 68 var företagsmedlemmar (65 företagsmedlemmar år 2007) och 
37 enskilda medlemmar (35 medlemmar år 2007).  
 
Den svenska avdelningen har en hedersmedlem, Jan Brandborn f.d. Generaldirektör vid 
Vägverket.  
 
 
Den svenska styrelsen  
 
Den svenska styrelsen har haft följande sammansättning under 2008 
 
Generaldirektör Ingemar Skogö, ordförande  
Tekn Dr Eskil Sellgren, vice ordförande  
Professor Agneta Ståhl  
Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam 
Förvaltningschef  Per Aronson  
Direktör Mats Williamson t.o.m. 30/6, 2008 
Direktör Anders Danielsson fr.o.m. 1/7, 2008   
Internationell strateg Lennart Axelson, sekreterare och kassaförvaltare  
 
Stig Årblom har varit revisor och Göran Vikar revisorssuppleant.  
 
Avdelningsstyrelsen har haft fyra sammanträden under året, 26/2, 29/5, 11/9 och 12/11.  
Vid avdelningens årsmöte den 26 mars deltog 31 personer.  
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Utskottsverksamheten  
Verksamheten inom Nordiska Vägtekniska Förbundet har i huvudsak bedrivits inom ramen av 
de femton utskotten och de sex temagrupperna. De femton utskotten har varit indelade i fem 
huvudgrupper, Styrning och kompetens, Planering och ekonomi, Anläggning och 
konstruktioner, Drift och underhåll och Trafik. Ett stort och viktigt arbete har också utförts 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. Denna organisation har gällt fram till 
kongressen VIA NORDICA 2008. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade den 29 november 2007 om en ny utskottsstruktur, 14 utskott och 
två temagrupper, som började sitt arbete den 1/7 2008. Det datum då Island tog över 
ledningen av NVF och som gäller till kongressperiodens slut år 2012. Utskottet 
”Vägbyggnad” gick upp i utskottet ”Marknad och organisation”, utskottet ”Kompetens” blev 
en temagrupp. Utskottet ”Broar och Tunnlar” bildar två skilda utskott. De två temagrupperna 
är ”Kompetens” och ”Tillgänglighet”. Till förbundsstyrelsen knyts också en 
kommunikationsgrupp bestående av en person från varje nordiskt land, 
 
För ett effektivt kunskapsutbyte inom utskotten och i en vidare krets har utskotten anordnat 
möten och seminarier samt publicerat artiklar. 7 NVF-seminarier har genomförts, tre av dessa 
har hållits gemensamt av NVF och BRA (Baltic Road Association). Ett seminarie har 
gemensamt organiserats av svenska styrelsen och utskottet ”Transport i städer”. Seminariet 
”Stadsutveckling - problem, utmaningar och några lösningar” hölls den 8/10 i Stockholm. De 
nordiska förbundsutskotten har hållit förbundsutskottsmöten och vidare har samtliga 
utskottsordförande och sekreterare haft nordiska samordningsmöten.  
 
Upptaktsmöte för samtliga ordförande och sekreterare i ledande lands utskott hölls i augusti i 
Reykjavik, Island. 
 
Vid svenska avdelningens styrelsemöten har representanter för utskotten ”Trafiksäkerhet” och 
”Transport i städer” presenterat sin verksamhet.  
 
Finland har varit ledande land fram till 31/6 2008, och Generaldirektören vid Vägverket i 
Finland, Jukka Hirvelä har varit Förbundsordförande. Per-Håkan Appel var 
Generalsekreterare fram till samma datum. Från 1/7 2008 är Generaldirektören i Islands 
Vägmyndighet, Vegagerdin, Hreinn Haraldsson Förbundsordförande och Thorir Ingason är 
Generalsekreterare. 
 

NVF-informationen har i huvudsak bestått av referat från seminarier. Även branschtidningar 
som Vägingenjören och Nordisk Infrastruktur och Vägmästaren har förmedlat NVF-
information. Avdelningen har även annonserat om NVF: s verksamhet i olika tidningar och 

Information  
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om namnbytet till Nordiskt Vägforum. Vår hemsida www.nvfnorden.org  

Policydokumentet ”NVF på Internet” som förbundsutskottet ”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 2012, 

har omarbetats och 
getts en ny struktur och layout sedan Island tog över som ledande land. Information har 
spridits om olika NVF-aktiviteter under året samtidigt som branschnyheter presenteras.  
 
Samtliga utskott och temagrupper har sina egna sidor på hemsidan, där även GNA-projektet, 
Nordic-Baltic Transportation Libraries, Nordiskt Chefsforum, NVF-Job och NordFou 
presenteras. 

www.vianordica2012.is  
 
  
Förbundsstyrelsen  
Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och sekreterare från NVF: s samtliga 
nationella avdelningar. Från Sverige är Generaldirektör Ingemar Skogö, Tekn. Direktören 
Eskil Sellgren och Lennart Axelson medlemmar i förbundsstyrelsen.  
Förbundsstyrelsen har haft två sammanträden under året den 6/3 i Helsingfors, Finland och 
den 28/11 i Reykjavik, Island 
Förbundets sekreterare har haft fyra sammanträden under året, den 4/2, 20/5, 4/9 och 27/11 
för att bereda förbundsstyrelsens arbete.  
 
NVF-kongressen VIA NORDICA 2008  
 
 
Kongressen VIA NORDICA 2008 hölls i Helsingfors den 9-11 juni. Det var 1260 deltagare 
från 23 länder, merparten från norden. 174 st. (14 %) från Sverige, 207 st.  (17 %) från Norge, 
166 st. (13 %) från Danmark, från Finland 286 st. (23 %) och från Island 58 st. (5 %). Även 
de baltiska länderna var väl representerade med Estland 39 st., Lettland 12 st. och Litauen 20 
st. Av 53 utställare var 11 svenskregistrerade. 126 föredrag presenterades varav 32 på 
engelska. Kongressen gav ett överskott på 45 000€. 
 
 

PIARC (World Road Association) som är vägmyndigheternas internationella 
samarbetsorganisation 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. Nyvald President år 2008 är Anne-Marie LECLERC från 
Canada-Quebec och generalsekreterare är Jean-Francois Corté som leder arbetet från 
sekretariatet i Paris. NVF:s förbundsordförande Hreinn Haraldsson är medlem i PIARC:s 
verkställande utskott. Etthundrasjutton (117) länders regeringar/vägmyndigheter är 

Internationellt samarbete  
 
 

http://www.nvfnorden.org/�
http://www.vianordica2012.is/�
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medlemmar i PIARC. Samarbetsavtalet med PIARC innebär att en nordisk NVF-representant 
tjänstgör vid PIARC-sekretariatet i Paris under ca 1 år. Under hela 2008 har Fredrik Friberg 
Vägverket arbetat i PIARC-sekretariatet.  
  
PIARC har för tillfället 18 kommittéer som är grupperade i fyra strategiska områden. Totalt 
deltar ca 900 personer från de 117 medlemsländerna i kommittéarbetet. NVF totalt (alla 
nordiska länder) har sammantaget medlemmar i samtliga 18 kommittéer. NVF-representanter 
från Norge och Sverige är ordförande i två av de 18 kommittéerna.  
 
Vårt samarbete med Baltic Road Association (BRA) har bl.a. inneburit att vi genomfört tre 
seminarier tillsammans i BRA/NVF-utskotts regi. NVF:s avdelningssekreterare har haft två 
möten med sekreterarna i BRA under året, den 10 april och den 22 oktober där kommande 
gemensamma aktiviteter som seminarier och andra utskottsmöten har behandlats.  
 
Den 18-19 september hölls det tredje seminariet i serien ”Restructuring Road Management” 
mellan BRA och NVF i Liepaja, Lettland. 
 
 
Resultat och balansräkning  
 
Årets resultaträkning uppvisar ett underskott på 763 271 kronor (överskott på 1 993 771 
kronor föregående år). Avdelningens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till kronor 
13 031 900 (13 770 155 kronor föregående år). I summan ingår aktier och aktiefonder till ett 
bokfört värde av kronor 12 150 561 (8 757 922 kronor föregående år).  
 
Stipendium  
 
Avdelningsstyrelsen beslutade att inte utdela något stipendium under 2008. Avdelningen hade 
fått in två ansökningar som styrelsen bedömde som undermåliga. Däremot beslutade styrelsen 
att de universitet och högskolor som var medlemmar i NVF skulle få skicka två doktorander 
var till NVF: s kongress VIA NORDICA 2008 i Helsingfors, Finland. LTH Lund, Chalmers, 
KTH i Stockholm, Högskolan Dalarna och Luleå Tekniska Universitet skickade sammanlagt 
nio doktorander som fick resa, uppehälle och kongressen betald av svenska avdelningen.  
 
Vid styrelsens årsmöte den 26 mars, som besöktes av 31 personer, höll stipendiaten från 2007 
Hawzhen Ahmed föredrag om sitt projekt ”Vägprojektering för minskade drift- och 
underhållskostnader”.  Carl Cederchiöld presenterade ”Grunden för en genomtänkt utbyggnad 
av regionens infrastruktur – lägesrapport om Stockholmsöverenskommelsen”. Hans Rode 
informerade om ITS-World Congress 2009 i Stockholm. 
 
 
På styrelsens vägnar  
Lennart Axelson  
Sekreterare 


