Nordisk Møde for Forbedret Vejudstyr (NMF)
Skype møde den 4. november 2020 fra 13:00 til 16:00 med Finland som vært.
Forslag til dagsorden
1.

Mødet åbnes
Praktiske spørgsmål. Deltagerliste.
(Se deltagerliste)
1.1 Diskussion om NMF’s fremtid
(Afventer udviklingen)

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
(Orientering fra det forudgående møde i gruppen om vej- og tunnelbelysning)
4.2 Kravdokumentasjon for armaturer
(Orientering fra det forudgående møde i gruppen om vej- og tunnelbelysning)
4.3 Projektansökan - ADAS förutsättningar i Norden
(Orientering ved Berne Nielsen)
4.4 Val av parametrar för standardberäkning av synavstånd i beräkningsmodellen Visibility
(Projektforslag ved Carina Fors)

5. Igangværende samarbejdsprojekter
5.1 Opfølgning af ”Ældningsprojektet”: Overvågning af markedet for refleksfolier
(Orientering ved Kai Sørensen)
De årlige målinger er udført i juni 2020 og rapporten findes på nmfv.dk.
5.2 Nordiske tilstandsmålinger af vejafmærkning
(Tilbagemelding fra følgegruppen bestående af Berne Nielsen, Bjørn Skaar, Michael Ruben
Anker Larsen og Ulf Söderberg)
Så vidt vides, mangler der en rapport for projektet.
5.3 Nordisk prøvefelt for vegoppmerking- nordisk godkjenningsordning for
vegoppmerkingsmaterialer
(Trond Cato Johansen beretter)
5.4 Nordiske regelverk for kvalitetskontroll av vegoppmerking (leveranse – garanti og
tilstandskontroll i kontraktsperioden)
(Tilbagemelding fra arbejdsgruppen bestående af Trond Cato Johansen, Michael Ruben
Anker Larsen, Carina Fors, Bjørn Skaar og Ulf Söderberg)
5.5 Opdatering af COST 331 projektet
Del 3 Supplerende køreforsøg
(Projektet er afsluttet og udgår fra dagsorden)
5.6 Måling af vejbelægningers lystekniske egenskaber
(Målinger i Danmark, Finland, Sverige og Norge, samt deltagelse i det europæiske SURFACE
projekt)
Målingerne i Danmark, Finland og Sverige er udført og rapporterne findes på nmfv.dk. Målunger i
Norge er udsat. De sammenlignende målinger i SURFACE projektet er udført, men der findes endnu
ingen rapport.

5.7

6.

Blænding fra vejtavler
(nyt projekt, information fra Maria Nilsson Tengelin)

Økonomi (Se venligst referatet fra sidste NMF møde i Drammen)

7. Information om planlagte eller igangværende nationale eller internationale projekter
8.

CEN – arbejdet. Information og samråd
(Kai Sørensen med flere)

9.

Vejholdernes statusrapporter
NB: Gennemgang af statusrapporter bedes holdt på cirka 5 minutter pr. land

10. Hvad der er sket i vejholdernes samrådsgrupper
(Nortek, den Nordiske vejgeometrigruppe med flere)
11. Forskernes statusrapporter
NB: Gennemgang af statusrapporter bedes holdt på cirka 5 minutter pr. institut
12. NMF´s hjemmeside
(Orientering ved Kai Sørensen)
13. Orientering om beslægtede emner
14. Eventuelt
15. Tid og sted for næste møde
16. Mødet afsluttes
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