
      Den Norske Avdeling 
    Dato: 
    17.06.2022 

                   

                            
 

  

 
 
 

Kontoradresse 
 
Brynsengfaret 
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c/o Vegdirektoratet 
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0033 OSLO  
 
 

Bankkontonr. 
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Organisasj.nr,. 
 
987 566 000 

Telefon 
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Møtereferat 
 
Styremøte 3-22 i NVF norsk avdeling 
 
 
Dato:   14. juni 2022, kl. 1200-1300 
Sted:   Teams 
 
 
Til stede:  Ingrid Dahl Hovland  leder 
   Morten Alstad   nestleder/styremedlem 

Jan Johansen   styremedlem 
Hanne Botten   styremedlem 
Marit Due   sekretær (referent) 

 
Forfall:    
 
Referat sendt til: Styremedlemmer og vararepresentanter 

Publiseres på NVFs hjemmeside 
 
 
Dagsorden 
 
Sak 1 Referat fra forrige møte 
Sak 2 Rapport fra NVF forbundsstyremøte 8. juni 
Sak 3 NVF-stipend 2022 – forslag til tildeling 
Sak 4 Arbeidsgruppe for Vegteknologi – økonomi 
Sak 5 Eventuelt 
  

http://www.nvfnorden.org/?PageId=700cca98-40b1-4f20-b91e-e1307396b887
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Ingrid Dahl Hovland ønsket velkommen til møtet og til Hanne Botten og Morten Alstad 
som nye styremedlemmer. 

 
Sak 1 Referat fra forrige møte 
 
Ingen merknader 
 
Sak 2 Rapport fra NVF forbundsstyremøte 8. juni 2022 
 
Forbundsstyret hadde møte i Reykjavik 8. juni 2022 der følgende saker sto på 
dagsorden: 
 

• NVF 2024-2028 
• Via Nordica 2024 
• Aggressiv kjøring ved veiarbeid: statusrapport fra de nordiske land 
• Presentasjoner v/fire arbeidsgrupper: bruer, klimakrav i kontrakter, tekniske 

betalingsløsninger og rekruttering til bransjen. 
 
Når det gjelder NVF fom. 2024 ble det avtalt å sette i gang en diskusjon om NVF sin 
framtid på neste forbundsstyremøte i november 2022. Forbundsstyret er spesielt 
opptatt av å ta i bruk nye samarbeidsformer/-arenaer som appellerer til unge i 
bransjen. 
 
Avdelingsstyret ble enig om å ha en diskusjon om NVF framover på neste styremøte til 
høsten som kan gi innspill til diskusjonen i forbundsstyremøtet i november. Marit lager 
et diskusjonsgrunnlag. 
 
Sak 3 NVF-stipend 2022 
 
Det er satt av 300 000 kr. i budsjettet for 2022 til stipender. Stipendet ble lyst ut i 
mars, og det er mottatt seks søknader innen fristens utløp 31. mai. Det totale 
søknadsbeløpet er 448 164 kr., altså godt over avsatt beløp. 
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Vedtak: 
 

• SINTEF Community v/Hampus Karlsson tildeles 100 000 kr. for å gjennomføre 
en litteraturstudie om vinterdrift av veier. Studien skal bygge videre på 
kunnskapen utviklet i Statens vegvesen sitt FoU-program BEVEGELSE som 
SINTEF deltok i. De skal gjennomgå internasjonal litteratur og arrangere en 
workshop med ulike aktører med den hensikt å skape et utgangspunkt for å 
utvikle nye forskningsprosjekt. 

 
• SINTEF Community v/Torun Rise tildeles 100 000 kr. for å gjennomføre en 

litteraturstudie for å få mer kunnskap om bærekraftig veibygging. 
Litteraturstudien skal øke kunnskapen knyttet til muligheter og begrensninger 
ved å bruke overskuddsmasser som veimaterialer. Samtidig skal den se hvilke 
konsekvenser som kan ligge i dette knyttet til veikonstruksjonens levetid og på 
prosjektenes framdrift. 

 
• Ole Aasvik og Marjan Paula Hagenzieker fra TØI tildeles 95 900 kr. for å 

gjennomføre intervjuer knyttet til et større forskningsprosjekt (AutoMaas) om 
aksept for et delt, selvkjørende kollektivtilbud. 

 
• Johanne Lægran fra Asplan Viak tildeles 32 264 kr. for å delta på “Summer 

school on Urban Logistics - an intensive immersion into the world of moving 
freight in urban areas”, i Antwerpen 15.-26. august 2022. 

 
Tildelte stipender beløper seg til 328 164 kr. Styret aksepterer å gå utover 
budsjettrammen med 28 164 kr for imøtekomme flest mulig gode søknader. 
 
Sak 4 Arbeidsgruppe for Vegteknologi – økonomi 
 
Arbeidsgruppa for vegteknologi holder møte 13.-15. juni i Bergen. De har i forkant av 
møtet varslet om økonomisk underskudd ved arrangementet. Marit vil informere styret 
om størrelsen på underskuddet når det blir kjent, og styret må bli enig om hvordan 
underskuddet skal håndteres og hvilke konsekvenser dette skal få. 
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Sak 5 Eventuelt 
 
Ingen saker 
 
 
Neste styremøte holdes til høsten i forkant av NVF sitt forbundsstyremøte som skal 
være i slutten av november. Marit finner tidspunkt. 


