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Forslag til dagsorden (version 1) 

  
1. Mødet åbnes  

Praktiske spørgsmål. Deltagerliste. 
(se deltagerliste) 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 
 
3. Godkendelse af referat fra det foregående møde. 

3.1 Gennemgang af liste over aftalt arbejde 
 
4.   Samarbejdsprojekter i bestillingsprocessen?   

4.1 Tunneludformning og belysning 
 (status ved Per Ole Wanvik) 

(på sidste møde blev der opfordret til at der fremsendes et forslag til et projekt om 
videreførsel af arbejdet om “Visual adaptation for tunnel entrance”) 

4.2 Utveckling av mobilt mätsystem för funktionskontroll av vägmarkeringar 
(status for NordFoU projektet ved deltagere i projektet) 

4.3 Forslag til størrelser af tekst og symboler på kørebanen 
 (på sidste møde blev Kenneth Kjemtrup opfordret til at fremsende et projektforslag, som 

tager hensyn til de fremførte kommentarer) 
4.4 Udvikling af plast til kantstolper 

 (status ved Thim Nørgaard Andersen) 
4.5 Fremstilling af en blændingsmåler 

 (oplæg til test af blændingsmåling med TechnoTeam kamera ved Kai Sørensen) 
4.7 Visuel distraktion 

(projektforslaget ”Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje” af april 2014 ved Lene 
Herrstedt og VTI formodes at være behandlet af Nortek skiltegruppen så der kan tages 
stilling på mødet) 

4.8 Projektforslag angående ”Bestämning av pvt för vägmarkering” 
 (projektforslag ved Sven Olof Lundkvist, Carina Fors, Trond Cato Johansen og Kai Sørensen) 
4.9 Måling af vejbelægningers lystekniske egenskaber 
 (fortsat drøftelse af projektforslag ved Per Ole Wanvik og Thim Nørgaard Andersen) 
4.10 Opdagelsesafstand til personer i vejbelysning 
 (projektforslag ved Sara Nygårdhs) 
 
5.   Igangværende samarbejdsprojekter 
5.1 Opfølgning af ”Ældningsprojektet”: Overvågning af markedet for refleksfolier  

(status ved Kai Sørensen, se rapporten for 2014) 
5.2 Sammenfatning af eksisterende viden om funktion af vejudstyr  

(status ved Kai Sørensen) 
5.3 CE-mærking af vejafmærkning  

(Trond-Cato Johansen for arbejdsgruppen) 
5.4 Nordiske tilstandsmålinger af vejafmærkning 
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 (tilbagemelding fra følgegruppen bestående af Berne Nielsen, Lars Petersson, Tuomas 
Österman, Bjørn Skaar og Peter Jørgen Andersen) 

5.5 Nordisk prøvefelt for vegoppmerking- nordisk godkjenningsordning for 
vegoppmerkingsmaterialer og  

5.6 Nordiske regelverk for kvalitetskontroll av vegoppmerking (leveranse – garanti og 
tilstandskontroll i kontraktsperioden) 
(tilbagemelding fra arbejdsgruppen bestående af Trond Cato Johansen (formand), Bjørn 
Skaar, Sven-Olof Lundkvist og Kai Sørensen angående opstilling af et nordisk prøvefelt i 
Sverige og sammenstilling af eksisterende regelværk i de nordiske lande, se det vedlagte 
referat fra mødet leverandører den 26. august 2014). 

5.7 Funktionskrav til vejtavler 
(Rapportering om det videre arbejde efter workshoppen i forbindelse med NMF mødet i 
efteråret 2013) 
 

6. Økonomi 
 
7.   Afsluttede projekter 
 
8.   Information om planlagte eller igangværende nationale eller internationale projekter: 
 
9. CEN – arbejdet. Information og samråd.  

(Kai Sørensen med flere) 
 
10. Vejholdernes statusrapporter og redegørelse for ”potten” 

NB: Gennemgang af statusrapporter bedes holdt på cirka 5 minutter pr. land 
 
11. Hvad der er sket i vejholdernes samrådsgrupper  

(Nortek, den Nordiske vejgeometrigruppe med flere) 
   
12. Forskernes statusrapporter  

NB: Gennemgang af statusrapporter bedes holdt på cirka 5 minutter pr. institut 
 
13. Opdatering af projektlisten – aktuelle forskningsbehov. 

(Status ved Kai Sørensen) 
 
14. NMF´s hjemmeside  

(Status ved Kai Sørensen) 
 
15. Eventuelt 
 
16. Tid og sted for næste møde 
 
17. Mødet afsluttes 
 


