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Ingrid Dahl Hovland ønsket velkommen til møtet. 
 
Sak 1 Referat fra forrige møte 
 
Ingen merknader 
 
Sak 2 Rapport fra NVF forbundsmøte og forbundsstyremøte 24.11.2021 
 
NVF holdte forbundsmøte (ledere og sekretærer i arbeidsgrupper og forbundsstyret) 
og forbundsstyremøte 24. november i Oslo. 
 
Tema på forbundsmøtet var i) hvordan Covid-19 påvirker arbeidet i gruppene, ii) FNs 
bærekraftmål som er NVFs strategiske mål og iii) Via Nordica-kongressen 2024. Videre 
presenterte to arbeidsgrupper sitt arbeid så langt. Disse var Transport i byer og 
transportplanlegging og Rekruttering til bransjen. Førstnevnte gruppe er 4-årig, mens 
Rekruttering til bransjen ble opprinnelig satt opp som en 1-årig workshopgruppe. De 
har behov for mer tid og vil fortsette arbeidet fram til sommeren 2022. 
 
Forbundsstyremøtet godkjente virksomhetsplan for arbeidsgruppen om Luftkvalitet 
(ny) og de øvrige arbeidsgruppene sin oppfølging av virksomhetsplan. Videre ble det 
holdt faglige innlegg om i) arbeidsmiljø for vegarbeidere v/Sverige og ii) CEEQUAL 
miljøsertifiseringssystem for store vegprosjekter v/Norge. Forbundsstyret vil be om at 
relevante arbeidsgrupper – Trafikksikkerhet og Klimakrav i kontrakter – behandler 
disse temaene videre. 
 
Sak 3 Stipender 2020 og 2021 – status 
 
Sekretær la fram statusrapport for stipender tildelt i 2020 og 2021. Flere av 
stipendiatene i 2020 har opplevd problemer med å få brukt stipendet på grunn av 
Covid-19 og reiserestriksjoner. De har fått godkjent utsettelse av avdelingsstyret. 
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Følgende stipender fra 2020 ble tatt opp på avdelingsmøtet: 
 
1. Magnus Hedly og Anders Høie, Trimble Solutions, har fått tildelt 34 210 kr. til en 

studie innenfor vegteknologi og klimakrav. De ønsket å reise til Sveits og bruke én 
arbeidsuke på å optimalisere CO2-kalkulatoren som ligger i software-programmet 
Quantm i samarbeid med utviklerne av Handbook Emission Factors for Road 
Transport. Stipendet skal dekke reisekostnader. 

 
Reisen til Sveits ble avlyst pga. Covid-19, og de søker nå om å få bruke midlene til 
en annen reise i januar 2022. De skal de Arkance i Frankrike som leverer 
programvare for infrastruktur og vise fram hvordan Norge jobber med å få CO2-
regnskap inkludert i BIM-modellen og hjelpe dem med å gjennomføre denne 
metoden for sine brukere. 

 
Vedtak: Avdelingsstyret godkjenner at stipendiatene endrer reisemål, mens 
formålet med stipendet står uendret. 

 
2. Bente Beckstrøm Fuglseth og Silje Hjelle Strand, Statens vegvesen, har fått tildelt 

55 280 kr. til en studietur til Singapore med det formål å studere hvilke 
rammebetingelser, forutsetninger og tiltak som må være på plass for at 
selvkjørende kjøretøy skal bidra til å redusere trafikkarbeidet og arealbruken til 
transport. Stipendet skal dekke reise- og oppholdskostnader. 

 
Stipendiatene har fått godkjent ny frist ut 2022 til å gjennomføre studieturen, men 
det skal gjøres en ny vurdering tidlig i 2022 for eventuelt å endre reisemål. 
 

I 2021 har avdelingsstyret tildelt seks stipender i to omganger (i juni og i september). 
Det er ikke meldt inn noen gjennomføringsproblemer. 
 
Sak 4 Årsmøte 2022 – fysisk eller digitalt format? 
 
Avdelingsstyret må ta forbehold om å holde et fysisk årsmøte i 2022. Det kan være vi 
må gjenta opplegget fra 2021 der årsmøtesaker ble godkjent av rådet per e-post og 
der medlemmene ble invitert til et faglig webinar. 
  



      Den Norske Avdeling 
    Dato: 
    13.12.2021 

                   

                            
 

  

 
 
 

Kontoradresse 
Brynsengfaret 
6A 
 
 
 

Postadresse 
c/o Vegdirektoratet 
Postboks 8142 Dep. 
0033 OSLO  
 
 

Bankkontonr. 
6049.05.23858 
 

Organisasjonsnr. 
987 566 000 

Telefon 
02030  

Angående tema for den faglige delen av årsmøtet foreslo styreleder: «Hvordan 
fragmentert veiansvar (Statens vegvesen, Nye Veier, fylkeskommuner, OPS-selskap) 
påvirker arbeidet med trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet/beredskap». Forslaget 
fikk tilslutning, og sekretær følger opp. 
 
Sak 5 Eventuelt 
 
Ingen saker 
 
Sak 6 Neste møte 
 
Styremøte 1-22 holdes 19. januar, kl. 1330-1500 på Teams/i Vegdirektoratet. 
Styremøte 2-22 og årsmøte 2022 holdes 10. mars, kl. 1400-1600 på Teams/i 
Vegdirektoratet. 


