NVF Vägteknologi
Anteckningar vid möte inom NVF Vägteknologi i Malmö 2016-09-27
Närvarande














Martin Wiström, Sverige
Johan Ullberg, Sverige
Jens Adamsen, Danmark
Greger Wian, Norge
Palli Petersen, Färöarna
Mats Wendel, Sverige
Lars Forstén, Finland
Anne Stine Taraldlien, Norge
Knut Böe, Norge
Haraldur Sigurdsteinsson, Island (skype)
Juha Äijö, Finlamd (skype)
Matti Vehviläinen, Finland (skype)
Mikko Leppänen, Finland (skype)

Martin hälsade alla välkomna, och därefter hölls en kort presentation av
deltagarna.
NVF har tagit fram nya logotyper för alla utskott. Mötet hade ingen särskild
åsikt om den som gällde Vägteknologiutskottet. Hemsidan ska också
uppdateras, mer information om det kommer i det stundande NVF-mötet i
Stockholm dagen efter.
Lars frågade vad som händer med gammalt material som finns på hemsidan,
och det ska tydligen finnas kvar på något sätt via uppdelning på de olika
kongress-perioderna.
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Genomgång av läget i de olika länderna vad gäller nordiskt och
nationella utskott
Sverige:
Vägteknologi är ett nordiskt utskott som kommer att hantera den nordiska
verksamheten.
Dessutom finns det ett nationellt beläggningsutskott. Medlemmarna i detta
nationella utskott är inte med i det nordiska Vägteknologi just nu, men Mats
kommer att kollektivt anmäla dessa nationella medlemmar till det nordiska
utskottet.

Norge:
Det finns ett Vägteknologiutskott. Detta är ännu inte helt formerat.
Finland:
Avvaktar ett tag och ser utvecklingen. Det finns idag två nationella utskott,
dessa är tillsammans delar av Vägteknologi Finland.
Island:
Det finns dels ett Vägteknologiutskott, dels nationella utskott. Medlemmarna i
de nationella är inte helt lika med de i det nordiska, detta har sannolikt att göra
med otydligheter i vad man skulle nominera till. Haraldur arbetar för att få de
att vara lika om det är möjligt.
Färöarna:
Ett vägteknologiutskott
Danmark:
Ett vägteknologiutskott. Inom detta ett nationellt utskott som har samma
medlemmar.
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Genomgång av medlemslistan, och funderingar på om fördelningen på
olika verksamheter är bra, eller om någonting saknas.

Sverige: tunt på kommunsidan, Swedavia, en del konsultbolag, akademi bör
rekryteras.

Norge: behöver fler entreprenörer, Nye Veier. (Rolf Johanssen och Roar Telle
ska arbeta med detta)

Finland: bra fördelning

Island: ska försöka flytta in de i det nationella utskottet till det nordiska, i övrigt
OK

Färöarna: söker flera från konsulter, entreprenörer, kommun

Danmark: medlemslistan ej komplett, troligen har många inte förstått
nomineringsprocessen

Idag har utskottet drygt 60 medlemmar, kan sluta på i storleksordningen 100
efter ovan justeringar.
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Diskussion om verksamhetens avgränsningar,
och vad som skulle kunna komma in i detta utskott
Det som nämndes var linjemålning, geoteknik, avvattning/dränering.
Efter diskussioner blev beslutet att det visserligen finns många
beröringspunkter, men att det för närvarande inte är aktuellt att utöka.

Verksamhet för utskottet
Beläggningsutskottet vill att den forskningstävling man har haft fortsätter, men
den då görs då om så att forskningen avser vägteknologi i stället för att som
tidigare begränsas till beläggning. Mötet biföll denna idé.
Årsmöte för utskottet avses hållas som ett sommarmöte. Upplägget kommer
att likna de tidigare utskotten.
 Årsmöte, öppet seminarium, teknisk tur.
Efter en del diskussioner bestämdes att mötet
2017 ska hållas i Stockholmstrakten 12-13 juni.
Preliminärt upplägg;
11 juni på kvällen get-together för de som reser in dagen före,
12 juni, årsmöte, teknisk tur, prisutdelning i forskartävling,
13 juni öppet seminarium.
Mats är huvudansvarig för sommarmötet, men en representant från varje land
ska ingå i arbetsgruppen. Oklart hur dessa ska utses, Mats tar kontakt. Förbifart
Stockholm är det sammanhållande projektet.
Tema för mötet ska vara ett dagsläge för var vi står idag, utgående från NVF
strategiska teman för perioden.
En längre diskussion fördes kring periodens strategiska teman, och hur de kan
kombineras på ett bra sätt. Teman är väldigt breda, så den mesta
verksamheten kan passa in. Gruppen tar fram ett förslag till handlingsplanen.
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Miniseminarier via Skype.
Ett förslag om att inbjuda till miniseminarier där någon utskottsmedlem
presenterar någonting inom teknikområdet diskutterades.
 Dessa seminarier ska läggas upp som en presentation på ca 20 minuter,
samt 10 minuter för frågor.
 Enbart via skype och öppet för alla medlemmar samt andra intresserade.
En arbetsgrupp som samlar in ämnen, bedömer om de är bra och fördelar ut
dem under året. Ca 1 gång i månaden, vid ”lunchtid”.
Johan håller ihop detta, med representanter från övriga länder. Greger deltar,
oklart hur övriga ska utses.
 Första presentation är Martin som pratar om utskottet och dess
verksamhet.
I övrigt kommer det svenska beläggningsutskottet att anordna ett svenskt
specialistseminarium i Stockholm den 19 januari. Det är helt fritt att anordna
nationella seminarier under NVFs ”tak”, men det nordiska utskottet kommer
inte att ordna detta.
Martin och Johan sätter ihop en handlingsplan för utskottet.

Övrigt:
Haraldur visade det nationella utskottets hemsida www.nvf-vt.net

Noteringar
Johan Ullberg
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