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Kommissorium for NORTEK-vejarbejde 
 
 
Nordisk Vejregelgruppe om afmærkning ved vejarbejder, NORTEK-vejarbejde. 
 
Historik: Vejregelgruppen Trafik Teknik blev nedsat i januar 1999. 
 
Da vejregelgruppen blev nedsat blev det besluttet, at der var tale om en mindre gruppe af 
faste medlemmer. Der afholdes 1-2 møder årligt, dog således, at de enkelte møder kun 
afholdes med faktuelle og indholdsrige emner. Trafikpsykolog og andre relevante personer 
inviteres ad hoc. Det blev efterfølgende besluttet at udskille afmærkning af vejarbejder i en 
selvstændig gruppe. 
 
Arbejdsgruppen har følgende kommissorium: 
 
Fagområde: 
Arbejdsgruppens fagområde er afmærkning og sikring af vejarbejder, trafikafvikling ved 
vejarbejder og Arbejde på vej-kurserne. 
 
Formålet med arbejdsgruppen er at: 
 
 udvikle de nordiske regler og standarder om vejarbejde. 
 sikre vidensformidling og vidensdeling mellem landene. 
 skabe fælles nordisk fagligt netværk mellem landenes Vejdirektorater. 
 sikre nordisk indflydelse i EU og ECE. 

 
Arbejdsgruppen består af følgende sammensætning: 
 
De nordiske lande – Norge(N), Sverige(S), Finland(FIN), Island(I) og Danmark(DK) 
repræsenterer arbejdsgruppen med hver 1-2 faste medlemmer samt eventuelle indbudte 
fagpersoner, f.eks. en trafikpsykolog. 
 
Arbejdsgruppens opgaver er: 
 
1. Udvikling af nordiske regler og standarder 

Gruppen skal bidrage til udvikling af nordiske regler og standarder om afmærkning af 
vejarbejde ved at udveksle erfaringer, viden, problemer, afdække manglende 
viden, udviklingstendenser og ny viden inden for fagområdet. En del af opgaven er 
baseret på at videreudvikle og forbedre de nationale regler og standarder. 

 
2. EU harmoniseringstiltag og fælles nordiske tiltag 

Gruppen skal indgå i udviklingstendensen af internationale tiltag, således at der i 
norden i videst muligt omfang, og hvor det er fornuftigt, opnås en fælles nordisk 
enighed, f.eks. i forbindelse med EU harmoniseringstiltag. 
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3. Kommunikation af behov for forskning og udvikling 
Gruppen viderekommunikerer eventuelle behov for forsknings- og udviklingsbehov til 
relevante arbejdsgrupper, f.eks. – Nordisk Møde for Forbedret vejudstyr (NMF). 
Arbejdsgruppen NORTEK-vejarbejde kan endvidere beslutte at igangsætte og udføre 
undersøgelser, når der er et fælles nordisk behov for forskning og udvikling inden for 
fagområdet. 

 
4. Møder, dagsorden og referater 

Gruppen afholder møde 1-2 gange årligt, på skift mellem landene. Mødernes varighed 
vil typisk være over 2 dage. 

 
Der er udarbejdet en fast agenda til møderne. De enkelte lande bidrager med aktuelle 
emner og indlæg til punkterne 4 – 8 på agendaen, inden der udsendes mødeindkaldelse. 
 
Agenda 
 
1. Mødet åbnes, praktiske oplysninger 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Nyt om regelværk 
5. Nyt om Forsknings- og udviklingsarbejder 
6. Nyt om Arbejde på vej-kurserne 
7. Aktuelt tema 
8. Fælles forskningsbehov  
9. Næste møde 
10. Meddelelser og eventuelt 
 
Det land, som afholder mødet, forestår indkaldelse, udarbejdelse af dagsorden og 
udarbejdelse af referat. Der skrives et kort beslutningsreferat som dokumentation og 
aktionsliste for vejregelgruppen. 
 
Som udgangspunkt foregår al skriftligt og mundligt kommunikation på de nordiske sprog 
S/DK/N, men engelsk kan benyttes efter behov. 


