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Medlemmar i den svenska avdelningen  

NVF: s svenska avdelning hade den 31 december 2012 totalt 104 medlemmar (101 
medlemmar 2011) varav 73 var företagsmedlemmar (67 företagsmedlemmar 2011), 31 
enskilda medlemmar (31 medlemmar 2011) och 3 hedersmedlemmar (3 hedersmedlemmar 
2011). 
 
 
Resultat och balansräkning  
Årets (2012) resultaträkning uppvisar ett överskott på 371.237 kronor (överskott på 476.022 
kronor 2011). Avdelningens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till 14.698.447 kronor 
(14.302.078 kronor 2011). I summan ingår aktier och övriga värdepapper till ett bokfört 
värde av 13.664.144 kronor (13.335.622 kronor 2011). 
 
 

Den svenska styrelsen har haft följande sammansättning under 2012: 
Den svenska styrelsen  

 
Ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon, ordförande (t.o.m. 2012-08) 
Generaldirektör Gunnar Malm, ordförande (fr.o.m. 2012-08) 
Affärsområdeschef Eskil Sellgren, vice ordförande (t.o.m. 2012-06) 
Affärsområdeschef Tore Nilsson (fr.o.m. 2012-09) 
Avdelningschef Charlotta Johansson 
Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, vice ordförande 
Direktör Lars-Bertil Ekman (t.o.m. 2012-06) 
Gatudirektör Kerstin Gustafsson (fr.o.m. 2012-09) 
Verkställande Direktör Anders Danielsson (t.o.m. 2012-03) 
Verkställande direktör Jan Colliander (fr.o.m. 2012-08) 
Direktör, Per-Erik Winberg, sekreterare och kassaförvaltare (t.o.m 2012-03-05) 
Strateg internationella relationer Annelie Nylander, sekreterare och kassaförvaltare (fr.o.m 
2012-03-05) 
 
Göran Vikar har varit revisor och Timo Agåker revisorssuppleant.  
 
Avdelningsstyrelsen har haft tre sammanträden under året: 5 mars (telefonmöte), 25 maj 
(telefonmöte) och 21 november. Vid avdelningens årsmöte den 28 mars deltog 23 personer.  
 

Under året har nya ledamöter utsetts för perioden 2012-2016. I arbetet har fokus varit att 
följa det som fastlogs i arbetsprogrammet för NVF 2012, - att få en balanserad köns‐ och 
åldersfördelning i utskotten samt att föryngra. Utskotten får stöd för seminarieverksamhet, 
utskottsmöten samt stöd med ekonomiska resurser. Sekretariatet har också gett stöd till 
utskotten vid deltagande i externa aktiviteter. Stöd har också givits för utskottens deltagande 
i utställningen under Via Nordica 2012 

Utskottsverksamheten  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DEN SVENSKA 
AVDELNINGEN AV NORDISKT VÄGFORUM ÅR 2012 
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Nuvarande utskottsstruktur började sitt arbete den 1 juli 2012 då Norge tog över ledningen av 
NVF och gäller till kongressperiodens slut år 2016.  

Fyra strategiska tema är fastställda:  
 
1. Säkra och miljövänliga transporter,  

2. Kvalitet och resursoptimala transporter,  

3. Kompetenta organisationer och effektiv organisering,  

4. Innovation och förnyelse. 

 Under denna period kommer NVF att ha 16 utskott varav 14 kommer att arbeta både på 
nationell och nordisk nivå, medan två kommer enbart att fungera på nordisk nivå. För att 
säkerställa ett helhetsperspektiv ska alla utskott beakta de strategiska frågorna i sitt arbete. 
Till förbundsstyrelsen knyts också en kommunikationsgrupp bestående av en person från 
varje nordiskt land, från Sverige är det Malin Theorin-Wallander 
 
För ett effektivt kunskapsutbyte inom utskotten och i en vidare krets har utskotten anordnat 
möten och seminarier samt publicerat artiklar. Totalt har fyra NVF-seminarier eller öppna 
utskottsmöten med teman genomförts varav ett i Sverige. De nordiska förbundsutskotten har 
hållit förbundsutskottsmöten och vidare har samtliga utskottsordförande och sekreterare 
haft nordiska samordningsmöten.  
 
Den svenska avdelningen har varit ekonomisk garant för konferensen  
HVTT12 (Heavy Vehicle Transport Technology) som arrangerades i Stockholm 16 – 19 
september inom ramen för utskottet Fordon och Transporters verksamhet. Temat för 
konferensen var ”Setting Future Standards”. Konferensen var välbesökt, med 133 deltagare 
och 16 medföljande från 23 länder och konferensen gick med överskott.  
 
 

NVF har annonserat i branschtidningen Nordisk Infrastruktur, även i den digitala tidningen. 
Fyra NVF-rapporter har tagits fram varav svenska utskott har varit deltaktig i två. 

Information  

  
Samtliga utskott och temagrupper har sina egna sidor på hemsidan, där finns även Nordic-
Baltic Transportation Libraries och Nord FoU. Hemsidan har också använts som en viktig 
länk till att förmedla information om kongressen VIA NORDICA 2012. 
 
Hösten 2012 beslutades om att förlänga kontraktet med den dåvarande internetleverantören 
av hemsidan och att sidan skulle uppdateras och rensas och sättas i bruk i början av 2013.  
 
Förbundsstyrelsen  
Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och sekreterare från NVF: s 
samtliga nationella avdelningar. Från Sverige var ställföreträdande generaldirektör Lena 
Erixon fram till mitten av augusti och därefter generaldirektör Gunnar Malm, samt Annelie 
Nylander medlemmar i förbundsstyrelsen. I november valdes generaldirektör Jonas 
Bjelfvenstam som vice ordförande och efterträder då affärsområdeschef Eskil Sellgren som 
avgick i juni. 
 
Norge: 
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Vegdirektoratet 
Adm.dir. Liv Kari Hansteen, Rådgivende Ingeniørers Forening 
Stabschef Marit Due Langaas, Vegdirektoratet 



  

 Borlänge 2013-03-07 
 
Färöarna: 
Direktør Ewald Kjølbro, Landsverk  
Direktør Jakup Jacobsen, Akstovan 
Fuldmægtig Levi Hentze, Landsverk 

Island: 
Vejdirektør Hreinn Haraldsson, Vegagerðin 
Section Manager Þorsteinn R. Hermannsson, Mannvit  
Direktør Þórir Ingason, Vegagerðin 

Finland: 
Överdirektör Raimo Tapio, Trafikverket 
Verkställande direktör Kimmo Fischer, Sito Oy 
Tillståndchef Anne Ranta-aho, Birkalands NTM-centralen 

Danmark: 
Vejdirektør Per Jacobsen, Vejdirektoratet 
Adm. direktør Hans Oluf Krog, Colas Danmark A/S 
Specialkonsulent Marianne Worm, Vejdirektoratet 

Förbundsstyrelsen har haft två sammanträden under året: den 11 juni i Reykjavik Island och 
den 28 november i Oslo, Norge. Förbundets sekreterare har haft fyra sammanträden under 
året, den 8 mars, 10 juni, 6 september och den 27 november för att bereda 
förbundsstyrelsens arbete. 
  

 
Internationellt samarbete  
PIARC (World Road Association) som är vägmyndigheternas internationella 
samarbetsorganisation har ett nära samarbete med NVF. PIARC:s organisationsstruktur 
överensstämmer i stort med NVF:s. Ny President har valts under året och från och med 1 
januari 2013 är Oscar de Buen Richkarday generalsekreterare, han efterträder Anne-Marie 
Leclerc. Det är Jean-François Corté som leder arbetet från sekretariatet i Paris. NVF:s 
förbundsordförande är medlem i PIARC:s verkställande utskott. Ett nytt samarbetsavtal 
mellan NVF och PIARC har skrivits under för perioden 2013-2016. Avtalet med PIARC 
innebär att en nordisk NVF-representant tjänstgör vid PIARC-sekretariatet i Paris 10-16 
månader. Tjänsten delas mellan Sverige, Norge och Finland. Från och från och med april 
2012 är Seppo Toivonen från Finska Trafikverket NVF-representant i PIARC-sekretariatet.  
 
Sveriges First Delegate och medlem i Strategic Planning Commission är Torbjörn Suneson, 
chef Samhälle på Trafikverket. 
 
NVF och Baltic Road Association (BRA) har som målsättning att mötas i samband med ett 
NVF sekreterarmöte en gång per år. Ett gemensamt möte med BRA anordnades den 8 juni i 
samband med kongressen i Reykjavik.  
 
 
Stipendium och pris 
 
Avdelningsstyrelsen beslutade att utdela tre stipendier på årsmötet 
 
• 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 
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• 50 000 kronor till Hawzheen Karim, Svevia: Utformning av sidoområden med hänsyn till 

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

17 studenter från våra större tekniska högskolor fick möjligheten att på NVF:s bekostnad 
delta som stipendiater på Via Nordica kongress i Island. 

 
 
På styrelsens vägnar 
 
 
Annelie Nylander 
Sekreterare 
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