
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DEN SVENSKA 

AVDELNINGEN AV NORDISKT VÄGFORUM ÅR 2014 

 

 
Medlemmar i den svenska avdelningen  
NVF:s svenska avdelning hade den 31 december 2014 totalt 108 medlemmar (103 
medlemmar 2013) varav 78 var företagsmedlemmar (77 företagsmedlemmar 2013), 27 
enskilda medlemmar (26 medlemmar 2013) och 3 hedersmedlemmar (3 hedersmedlemmar 
2013). 

 
Resultat och balansräkning  
Årets (2014) resultaträkning uppvisar ett överskott på 1.066.474 kronor (överskott på 

660.667 kronor 2013). Avdelningens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till 16.708.238 

kronor (15.685.785 kronor 2013). I summan ingår aktier och övriga värdepapper till ett 

bokfört värde av 15.752.641 kronor (14.586.572 kronor 2013). 

Den svenska styrelsen  
Den svenska styrelsen har haft följande sammansättning under 2014: 
Ordförande Gunnar Malm, Generaldirektör Trafikverket  
Vice ordförande Jonas Bjelfvenstam, Generaldirektör VTI  
Tore Nilsson, Affärsområdeschef Peab 
Charlotta Johansson, Avdelningschef Luleå tekniska universitet  
Kerstin Gustafsson, Gatudirektör Malmö stad 
Johan Dozzi, Verkställande direktör Sweco Civil 
Sekreterare och kassaförvaltare Annelie Nylander, Strateg internationella relationer 
Trafikverket  
 
Joakim Mårbring har varit revisor och Helena Nilsson revisorssuppleant, bägge från Grant 
Thornton. 
 
Avdelningsstyrelsen har haft fyra sammanträden under året: 25 februari, 21 maj, 10 
september samt 13 november. Vid avdelningens årsmöte den 11 mars deltog 60 personer 
(ökade från 2013 års deltagande 29 personer). Under året har styrelsen fortsatt att bjuda in 
två utskott per möte för att redovisa arbetet. När året var slut hade alla utskott presenterat 
sig och sitt arbete. Det som kvarstår är de tematiska utskotten som kommer att redovisa sitt 
arbete under möte 2015.   
 
Olika synpunkter på hur NVF:s kapital skulle kunna användas framkom på årsmötet 2014. 
Branschen har utvecklingsbehov och NVF kan bidra till att skapa möjligheter. Ett förslag var 
att man ska kunna söka pengar för utvecklingsprojekt, ett annat att NVF tar till sig arbetet 
med en nollvision vad det gäller koldioxidutsläpp. Även resebidrag till utskottsarbetet togs 



upp av årsmötet.  
Styrelsen har behandlat dessa förslag och har tagit fram en ram för ett utvecklingsstöd som 
kommer att finnas från och med år 2015, till sitt förfogande har styrelsen 1 miljon att fördela 
bland de sökande. Styrelsen anser inte att det ska finnas resebidrag då det enligt stadgar 
framgår att medlem ska finansiera sitt deltagande i NVF:s arbete. Frågan om nollvision och 
koldioxidutsläpp hanteras väl i andra forum.  

 
I arbetet med utskick, minnesanteckningar, hemsida och ekonomi har NVF under 2014 haft 
service enligt upprättat avtal mellan NVF och VTI. Som sekretariatsstöd finns Catharina 
Arvidsson och ekonomistöd Johanna Nordenrot, båda VTI.  
 
Styrelsen har under året fortsatt arbetet med revideringen av NVF:s nuvarande strategiska 
plan, inför framtagandet av nästa strategiska plan. Som stöd i arbetet har styrelsen anlitat en 
extern konsult. En workshop ägde rum den 1 april och resultaten från detta möte har används 
i det fortsatta arbetet. 

Styrelsen har låtit ta fram nya broschyrer för ansökan av stipendier och av pedagogisk pris. 
Informationen om dessa har man också valt att sprida på ett nytt sätt gentemot tidigare år. 

 
Utskottsverksamheten  
Nuvarande utskottsstruktur började sitt arbete den 1 juli 2012 då Norge tog över ledningen av 
NVF och gäller till kongressperiodens slut år 2016.  Några utskott har under året fått nya 
medlemmar som godkänts av styrelsen. 

Sekreteraren har under 2014 haft ett möte med utskottsordförande och sekreterare. 
Utskotten har kort redovisat för varandra vad som är aktuellt inom utskottet. Sekreteraren 
har också fått möjlighet att delge vad som är aktuellt inom styrelsen. 

Alla utskottens verksamhet redovisas i bilaga 1. 

 

Information  
Samtliga utskott och temagrupper har sina egna sidor på hemsidan och där information läggs 
ut om kommande möten samt seminarier, där finns även NordBalt Transportation Libraries 
och Nord FoU.  Hemsidan uppdateras kontinuerligt och har också förbättras under året. 
NVF hade en monter vid Vinterkongressen i Andorra men har beslutat att inte ha någon 

monter på kongressen Seoul 2015. Nya broschyrer för ansökan om stipendium samt 

nominering till pedagogiskt har tagits fram. Dessa distribueras numera digitalt.  NVF har 

annonserat i branschtidningen Nordisk infrastruktur om sina stipendier och pedagogiskt pris.  

Under året har det tagits fram en ny folder om NVF. 
 
 
Förbundsstyrelsen  
Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och sekreterare från NVF:s samtliga 
nationella avdelningar. Svenska avdelningen är representerat av Ordförande Gunnar Malm, 
Trafikverkets Generaldirektör, Vice ordförande Jonas Bjelfvenstam, VTI:s Generaldirektör 
samt Sekreterare Annelie Nylander, Trafikverket.  
 
Norge: 
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Vegdirektoratet 
Prosjektleder Kjetil Tonning, Veidekke ASA 
Stabschef Marit Due Langaas, Vegdirektoratet 

Färöarna: 
Direktør Ewald Kjølbro, Landsverk  



Direktør Jakup Jacobsen, Akstovan 
Fuldmægtig Levi Hentze, Landsverk 

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

Finland: 
Generaldirektör Antti Vehviläinen, 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 13 maj i Torshavn på 
Färöarna och den 26-27 november i Köpenhamn, Danmark. Förbundets sekreterare har haft 
fyra sammanträden under året 14/2, 8/4, 19,6/samt 18/9, för att förbereda 
förbundsstyrelsens arbete. 

  
Internationellt samarbete  
PIARC (World Road Association) som är vägmyndigheternas internationella 
samarbetsorganisation har ett nära samarbete med NVF. President är Oscar de Buen 
Richkarday och Jean-François Corté är generalsekreterare och leder arbetet på sekretariatet i 
Paris. NVF:s förbundsordförande är medlem i PIARC:s verkställande utskott. Sveriges First 
Delegate och medlem i Strategic Planning Commission är Torbjörn Suneson, på Trafikverket. 
Det finns ett samarbetsavtal mellan NVF och PIARC som har skrivits under för perioden 
2013-2016. Avtalet innebär att en nordisk NVF-representant tjänstgör vid PIARC-
sekretariatet i Paris 10-16 månader. Tjänsten delas mellan Sverige, Norge och Finland. Från 
och med september 2014 och fram till kongressen i Seoul i slutet av oktober 2015, är Lina 
Sofia Engström från Trafikverket NVF-representant i PIARC-sekretariatet, Lina Sofia tar 
över arbetsuppgifter från sin föregångare, Nina Ambro Knudsen från Vegdirektoratet. Under 
året har Torbjörn Suneson lett en arbetsgrupp som har tagit fram underlag för PIARC:s nästa 
strategiska plan, resultatet presenterades vid mitt termin mötet i juli 2014. Torbjörn har också 
delgett resultatet av arbetet för Förbundsstyrelsen vid dess möte i november 2014. 
 
NVF och Baltic Road Association (BRA) har som målsättning att mötas i samband med ett 
NVF sekreterarmöte en gång per år. Inbjudan skickades till BRA om ett gemensamt möte 
våren 2014 men det fanns då inget intresse hos BRA så därför har inget möte ägt rum under 
2014 mellan NVF:s sekreterare och BRA. 
 
 
Stipendium och pris 
Stipendier 
Disa Thureson, VTI, Vad är värdet av nytto-kostnadskalkyler när framtiden är osäker? 
Lisa Weimann, Göteborgs universitet, Påverkan på vatten från sprängningsarbeten vid 
väg- och tunnelbyggnation, fallstudie, väg 40 
 
NVF:s Pedagogiska pris 
Torbjörn Jacobson, Trafikverket, område Vägbeläggningar 
Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag, område Fordon och transporter 
  



 
På styrelsens vägnar 
 
 
Annelie Nylander 
Sekreterare 

 


