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Styrets medlemmer 
 

På årsmøtet 05.04.2018 ble følgende valgt til styret i NVTF Østlandet:  

Leder: Chi Kwan Kwong, TØI (2018-2019) 

Styremedlemmer: 

 Hans-Jörg Schneidt, ViaNova (2017-2019, ikke på valg) 
 Henrik Eliasson, Sporveien (2017-2019, ikke på valg) 
 Mari Svolsbru, Oslo kommune BYM (2017-2019, ikke på valg) 
 Ellen Foslie, Statens vegvesen Region øst (2017-2019, ikke på valg) 
 Guro Berge, Statens vegvesen Vegdirektoratet (nytt styremedlem, 2018-2020) 

 

Revisor: Anne Madslien, Transportøkonomisk institutt (2017-2019) 

Valgkomiteen:  

 Toril Presttun, Statens vegvesen Vegdirektoratet (2017-2019) 
 Astrid Eline Ådnanes, Statens vegvesen Region øst (2018-2020) 

Styrets aktiviteter 
 

 Antall arrangementer Antall deltakere:  
Avholdte fagmøter inkl 
sommermøte 
 

6 2351 

Avholdte sosiale arrangement 2 20 
Avholdte styremøter:  7 42 
Sum:  297 

 

I tillegg er det avholdt 1 årsmøte. 

Styrelederen har deltatt i et fellesmøte med NVTF hovedstyre hvor styrelederen representerte 
fagmøteprogrammet våren 2018. Sekretæren fra NVTF hovedstyret deltok på NVTF øst sitt styremøte 
i desember 2018. 

                                                             
1 Kun NVTF sine arrangementer er telt opp her. PF Samferdsel sine møter er ikke med i opptellingen. 
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Sosiale aktiviteter: Middag for foredragsholdere, valgkomiteen, revisor og styret i januar i år. Middag 
for styret og valgkomiteen av styremøtet i desember 2018.  

Arrangementsoversikt 
 

I løpet av 2018 ble det arrangert i alt 10 fagmøter som er vist i tabellen under. Styret i NVTF 
Østlandet hadde hovedansvaret for arrangementene som er markert med uthevet skrift. PF 
Samferdsel hadde hovedansvar for de øvrige fagmøtene. Tekna Oslo bidrar til arrangementene 
gjennom støtten til NVTF. Fagmøtet den 26.04.2017 ble avholdt på Ingeniørenes hus hvor vi prøvde 
for første gang å strømme fagmøtet slik at det var mulig å følge fagmøtet i live og se på opptaket via 
TEKNAs infrastrukturbloggen. Fagmøtet var også samkjørt med generalforsamling for NVTF sentralt. 
Sommermøte 2018 ble avviklet som en befaring til Oslo havn med en turistbuss. To representanter 
fra Oslo Havn var med som guide. Som bevertning ble det en enkel servering ute i det frie på en nylig 
opparbeidet park inni havneområdet med utsikt til innseilingen til Oslo Havn. Se også egen omtale av 
sommermøtet under avsnittet om «Beskrivelse av fagmøtene NVTF har hatt hovedansvaret for». 

Ansvar Dato Tema Antall 
deltager 

PF Sam 07.03.2018 Konkurranseutsetting av jernbane og kollektivtrafikk  
NVTF 15.03.2018 Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum 50 
PF Sam 04.04.2018 Automatisering i samferdselssektoren  
NVTF 26.04.2018 Samferdsel reloaded - Hvordan tar Oslo 

mobilitetsutfordringene? 
40 

NVTF 31.05.2018 Havneområdet -  for industri eller varetransport? 25 
NVTF 09.10.2018 Når motorveien møter byen - befaring av E16 Sandvika 30 
PF Sam 11.10.2018 Transportsektoren reformeres - hvordan vil din 

pendlerhverdag påvirkes de neste ti årene? 
 

PF Sam 22.10.2018 Turbelens i norsk luftfart  
NVTF 05.11.2018 Skal storebroren se oss? 40 
NVTF 29.10.2018 Byvekstavtale for Oslo og Akershus. Nye forutsetninger 

eller keiserens nye klær? 
50 

Markedsføring og informasjon 
Siden opprettelsen av NVTF Østlandets side på facebook, har styret registrert en jevn økning «likes». 
Pr. 27.03.2019 ble det registrert 151 personer som følger foreningen på facebook. Facebook tar 
stadig mer over som informasjonsplattform ved publisering av arrangementene.  

https://www.facebook.com/nvtfo 
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I tillegg får NVTF medlemmene nyhetsbrev om arrangementene via epost som tidligere, men på 
grunnen av GDPR har også flere tidligere deltagere også samtykket om å motta informasjon fra NVTF, 
slik at utsendingen fra NVTF når ut flere enn før innføring av GDPR. 

I løpet av 2018 har TEKNA fått på plass en publiseringsløsning der styremedlemmene kan selv 
opprette arrangementer og følge med påmeldingene. Styret fikk opplæring i dette systemet på siste 
styremøte 2018. 

Samarbeid om felles annonsering med PF Samferdsel har vært mindre enn tidligere år. Det skyldes 
dels utskiftinger hos PF, både i sekretariatet og hos PF Samferdsel, slik at rutinene rundt 
annonseringen ikke har blitt videreført. NVTF øst sine fagmøter i 2018 har blitt i større grad planlagt 
fortløpende i løpet sesongen slik at det ikke har vært tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide en felles 
møteplan ved starten av sesongen. 

Invitasjon til møtene:  
Invitasjoner til samtlige fagmøter er sendt både til TEKNA medlemmer ca to uker før fagmøtene. 
Fagmøtene annonseres som arrangementer i NVTF Østs sin facebook side og har hatt økt fokus på å 
bruke mulighetene i Facebook til å øke oppmerksomhet rundt våre arrangementer. Det er mye 
engasjement og diskusjon på fagmøtene, noe styret er veldig fornøyde med. De faglige innleggene 
holder høyt nivå.  

www.nvtf.no 

Fagmøtene annonseres fortløpende på www.nvtf.no, der også påmelding til de ulike 
arrangementene skjer. Foredragene som ble holdt på fagmøtene legges fortløpende ut på denne 
nettsiden.  

Medlemstall 
Pr. 31.12.2018 hadde NVTF Østlandet 292 medlemmer. Det er en nedgang på elleve medlemmer fra 
2017 til 2018.  

 

Forhold til hovedforeningen 
Fra hovedforeningen av NVTF mottar NVTF-Østlandet kr 150 pr fullt betalende medlem og 
halvparten for seniorer. 2018 mottok NVTF Østlandet kr 39.525,- for sine totalt 292 
medlemmer. 

Økonomi 
Bidrag fra NVTFs hovedforening, samt støtte fra TEKNA-Oslo til faggruppe samferdsel er 
grunnlaget for NVTF-Østlandets økonomi. 
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Forhold til hovedforeningen 
Fra hovedforeningen av NVTF mottar NVTF-Østlandet kr 150 pr fullt betalende medlem og 
halvparten for seniorer. 2018 mottok NVTF Østlandet kr 39.525,- for sine totalt 292 
medlemmer. 

Forhold til TEKNA-Oslo 
For 2018 har NVTF-Østlandet mottatt kr 50 000,- i støtte fra TEKNA-Oslo for sitt regionale 
samferdselsengasjement.  

Kommentar til regnskap 2018 
Driftsregnskapet for kalenderår 2018 viser et underskudd på kr 24 918,57 mot et budsjett 
som antydet er underskudd på 2600,-. Budsjettoverskridelsen beror i hovedsak på økte 
utgifter for leie av lokaler.  

Ved utgangen av 2018 hadde NVTF-Østlandet en formue på kr 145 737,94 i banken. 

Økonomien i foreningen er god. Det ønskes flere medlemmer i foreningen. 

Presentasjon av fagmøtene NVTF har hatt hovedansvaret for  
 
15.03.2018 Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum 
En ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum seilet opp som et nødvendig infrastrukturtiltak 
for den fremtidige kollektivbetjeningen i KVU Oslonavet. Få et innblikk i hva som kreves å 
planlegge en tunnel gjennom et av de mest komplekse byområder i landet. Utredningsbehov 
vedrørende trasévalg og lokalisering av stasjoner konkretiseres nå gjennom pågående arbeid 
med planprogram. 
 
26.04.2018 Samferdsel reloaded - Hvordan tar Oslo mobilitetsutfordringene? 
Regjeringen har lagt 100 millioner i premiepotten for å få fylkeskommuner og Oslo 
kommune til å foreslå konkrete og kreative forslag til grønne mobilitetstjenester. RUTER, 
Oslo kommune Bymiljøetaten og Statens vegvesen har dannet et felles mobilitetsprosjekt 
som fremmer samarbeid og gode mobilitetsløsninger på tvers av ansvarsområder. Hvordan 
forbereder offentlige og private aktører seg til å ta i bruk ny teknologi? Hva som skal til for å 
gå fra innovative løsninger til praktisk anvendelse? NVTF gir en oppdatering på hvordan 
private og offentlige aktører baner vei for nye mobilitetsløsninger og erfaring fra ferske 
pilotprosjekter. 
 
31.05.2018 Havneområdet -  for industri eller varetransport? 
Oslo havn er Norges mest trafikkerte gods- og passasjerhavn. Store deler av havnearelaene 
er i de senere år endret og gitt rom for ny byutvikling, og områder for container og 
varetransport er effektivisert. Det er likevel mye diskusjon om industrivirksomheten i 



      Avd: Østlandet 
     
   

7 
 

tilknytning til havna, noe som skaper lokalt engasjement. I dette bildet, hva er positivt og 
negativt for miljøet?  
 
09.10.2018 Når motorveien møter byen - befaring av E16 Sandvika 
NVTF Østlandet inviterer i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo til foredrag og 
befaring i en av Norges største byggegroper. Høsten 2018 åpner deler av den nye, nesten 2 
km lange Bjørnegårdtunnelen.  

 Hvilke utfordringer byr det på å røske i et komplekst vegsystem nær bysentrum 
Sandvika?  

 Hvilke utfordringer har anlegget mht. geologiske og andre byggetekniske lokale 
forhold?  

 Hvilke bymessige potensiale kan frigjøring av Hamang området utløse for Sandvika? 
 
05.11.2018 Skal storebroren se oss? 
Om overvåkning i trafikken for å nå politiske mål. Ofte sliter vi med trafikkplanleggingen i by 
der vi ønsker god fremkommelighet for myke trafikanter og kollektivtrafikk, uten å bygge 
labyrinter og hemme fremkommelighet for utrykningskjøretøy.  For å bedre 
trafikksikkerheten for gående og syklende i byområder er farten lav og i mange områder er 
det innkjøring og stopp forbudt. Til tider er det lav skiltrespekt for disse tiltakene og 
håndhevingskapasitet hos Politiet er begrenset. Hvilke muligheter har vi for å utvide bruken 
av automatisk håndheving? I dag benyttes fotobokser for å håndheve fart. Vårt spørsmål er: 
Kan samme teknologi benyttes til flere formål, for eksempel å bøtelegge kjøring i 
kollektivgater, eller eventuell hvilken annen nyere teknologi kan brukes til samme formål? 
 
29.10.2018 Byvekstavtale for Oslo og Akershus. Nye forutsetninger eller keiserens nye 
klær? 
Stat, fylkeskommuner og kommuner skal gjennom forpliktende samarbeid finansiere et 
miljøvennlig transporttilbud i storbyområdene og sikre en arealbruk som støtter opp om 
dette. Osloområdet står overfor den største veksten og de høyeste ambisjonene for 
reduksjon av biltrafikken.  

 Organisering og beslutninger for arealbruk og transport i hovedstadsregionene er i 
endring, men hva er nytt? 

 Skal det kun bygges i sentrum og knutepunkt? 

 Hvordan kan vi nå nullvekstmålet eller lavere vekst i biltrafikken når utviklingen i 
området er så stor? 

 Og ikke minst hvem skal beslutte hva om transportplaner og byvekst i og rundt Oslo? 
 
 

Oslo, 27.03.2019 

Styret NVTF avdeling Østlandet  


