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Medlemmar i den svenska avdelningen  

NVF: s svenska avdelning hade den 31 december 2011 totalt 101 medlemmar (111 
medlemmar 2010) varav 67 var företagsmedlemmar (72 företagsmedlemmar 2010), 31 
enskilda medlemmar (36 medlemmar 2010) och 3 hedersmedlemmar (3 hedersmedlemmar 
2010). 
 
 
Resultat och balansräkning  
 
Årets (2011) resultaträkning uppvisar ett överskott på 476.022 kronor (överskott på 807.528 
kronor 2010). Avdelningens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till 14.302.078 kronor 
(13.831.806 kronor 2010). I summan ingår aktier och övriga värdepapper till ett bokfört värde 
av 13.335.622 kronor (11.841.893 kronor 2010). 
 
 

 
Den svenska styrelsen  

Den svenska styrelsen har haft följande sammansättning under 2011: 
 
Ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon, ordförande 
Teknisk Direktör Eskil Sellgren, vice ordförande  
Avdelningschef Charlotta Johansson 
Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam 
Direktör Lars-Bertil Ekman 
Verkställande Direktör Anders Danielsson  
Direktör Per-Erik Winberg, sekreterare och kassaförvaltare 
 
Göran Vikar har varit revisor och Timo Agåker revisorssuppleant.  
 
Avdelningsstyrelsen har haft fyra sammanträden under året: 25 februari, 16 juni 
(telefonmöte), 15 september och 18 november (telefonmöte). Vid avdelningens årsmöte den 
23 mars deltog 32 personer.  
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Utskottsverksamheten  

Nuvarande utskottsstruktur med 14 utskott och två temagrupper började sitt arbete den 1 juli 
2008 då Island tog över ledningen av NVF och gäller till kongressperiodens slut år 2012. 
Verksamheten inom Nordiskt Vägforum har i huvudsak bedrivits inom ramen av de fjorton 
utskotten och de två temagrupperna ”Långsiktig kompetensförsörjning” och ”Tillgänglighet”. 
De fjorton utskotten har varit indelade i fyra teman: 1. Förstärkt helhetstänkande; 2. Nya 
roller och ny kompetens; 3. Miljö och 4. Trafiksäkerhet.  
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. Totalt 16 NVF-seminarier eller öppna utskotts-
möten med teman har genomförts varav sex i Sverige. De nordiska förbundsutskotten har 
hållit förbundsutskottsmöten och vidare har samtliga utskottsordförande och sekreterare haft 
nordiska samordningsmöten.  
 
Den svenska avdelningen har beslutat att ställa upp som ekonomisk garant för konferensen  
HVTT12 (Heavy Vehicle Transport Technology) som kommer att arrangeras i Stockholm 16 
– 19 september 2012 inom ramen för utskottet Fordon och Transporters verksamhet. Temat 
för konferensen är ”Setting Future Standards”.  
 
 

 
Information  

NVF-informationen har i huvudsak bestått av referat från seminarier. Även branschtidningar 
som Nordisk Infrastruktur och Vägmästaren har förmedlat NVF-information. Avdelningen 
har även annonserat om NVF:s verksamhet i olika tidningar. Information har spridits om olika 
NVF-aktiviteter under året samtidigt som branschnyheter presenterats.  
 
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. Policydokumentet ”NVF på Internet” som förbundsutskottet Informations-
teknologi tagit fram beskriver målsättning och principer, roller och ansvar, samt struktur för 
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, 
 

www.vianordica2012.is  

 
 
  

http://www.vianordica2012.is/�


  

 Borlänge 2012-03-27 
 

 
Förbundsstyrelsen  

Island är ledande land under hela kongressperioden, med generaldirektören på Islands 
vägmyndighet, Vegagerdin, Hreinn Haraldsson som förbundsordförande och forskningschef 
Thorir Ingason, Vegagerdin som generalsekreterare. 
 
Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och sekreterare från NVF: s samtliga 
nationella avdelningar. Från Sverige är ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon, 
tekniske direktören Eskil Sellgren och Per-Erik Winberg medlemmar i förbundsstyrelsen.  
 
Förbundsstyrelsen har haft två sammanträden under året: den 7 juni i Köpenhamn, Danmark 
och den 25 november i Oslo, Norge. På Förbundsstyrelsemötet i Oslo fick Oyvindur Brimnes 
från Färöarna motta NVF:s hederspris för sitt arbete och engagemang för NVF. Förbundets 
sekreterare har haft två sammanträden under året, den 6 juni och 23 november för att bereda 
förbundsstyrelsens arbete och dessutom haft två virtuella möten, den 9 maj och den 31 
oktober.  
 
  
Internationellt samarbete  
 
PIARC (World Road Association) som är vägmyndigheternas internationella samarbetsorga-
nisation har ett nära samarbete med NVF. PIARC:s organisationsstruktur, överensstämmer i 
stort med NVF:s. President 2008-2012 är Anne-Marie Leclerc från Canada-Quebec och 
generalsekreterare är Jean-François Corté som leder arbetet från sekretariatet i Paris. NVF:s 
förbundsordförande Hreinn Haraldsson är medlem i PIARC:s verkställande utskott. 
Etthundraarton (118) länders regeringar/vägmyndigheter är medlemmar i PIARC. 
Samarbetsavtalet med PIARC innebär att en nordisk NVF-representant tjänstgör vid PIARC-
sekretariatet i Paris 10-16 månader. Tjänsten delas mellan Sverige, Norge och Finland. Under 
hela 2011 har Carolina Theolin Palmell tjänstgjort som NVF-representant i PIARC- 
sekretariatet.  
PIARC har under nuvarande kongressperiod haft 18 kommittéer som är grupperade i fyra 
strategiska områden. Totalt deltar ca 800 personer från de 118 medlemsländerna i 
kommittéarbetet. NVF totalt (alla nordiska länder) har sammantaget haft medlemmar i 
samtliga 18 kommittéer och i flertalet av arbetsgrupperna. NVF-representanter från Norge och 
Sverige har varit ordförande i två av de 18 kommittéerna.  
 
Under 2011 genomfördes PIARC World Congress i Mexico City. En ny strategisk plan 
fastställdes. De nordiska ländernas deltagande i kommittee arbetet minskar och endast en 
nordisk person är ordförande under kommande period och det är Matts-Åke Berlin, 
Trafikverket, Sverige, inom området trafiksäkerhet. 
 
Sveriges First Delegate är Torbjörn Suneson, chef Strategisk utveckling på Trafikverket. 
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Vårt samarbete med Baltic Road Association (BRA) förändrades under 2010 på så sätt att det 
sker mer på ad hoc basis. Tillsammans anordnades två seminarier: Seminar on Summer 
Operation 18 – 19 maj 2011 i Stockholm och 4th Restructuring of Road Management 
seminarium i Mariehamn på Åland, 1 – 3 september 2011, det senare seminariet med 
deltagande på Generaldirektörsnivå från de flesta deltagande länderna. 
 
 

 
Stipendium och pris 

Avdelningsstyrelsen beslutade att utdela tre stipendier för 2011 
 
• 35 000 kronor till Johan Folkesson, SLU Alnarp: Gestaltning av trafikkorsningar med 

fokus på estetik och trafiksäkerhet 
• 50 000 kronor till Gedecke Blecken, Luleå Tekniska Universitet: Långtidsprestanda av 

permeabla vägytor – dränerande asfalt och gräsarmerad betong 
• 50 000 kronor till Hawzheen Karim, Svevia: Utformning av sidoområden med hänsyn till 

vägens livscykelkostnad 
 
Ett pedagogiskt pris är framtaget och den förste som erhöll utmärkelsen 2011 på 50 000 
kronor är Peter von Heidenstam, Trafikverket, för hans arbete inom ITS-området. 

Styrelsen har också beslutat att erbjuda 20 studenter från våra större tekniska högskolor 
möjligheten att kostnadsfritt delta i kommande Via Nordica kongress på Island. 

 
 
På styrelsens vägnar 
 
 
Per-Erik Winberg 
Sekreterare 


