Referat fra NMF møde for vejholdere den 11. maj 2021
Mødet blev holdt som et Teams møde fra kl. 14:00.
I mødet deltog Arne Jørgensen, Bjørn Ivar Skaar, Petter Hafdell, Tuomas Österman, Tine Damkjær, Dennis
Corell og Kai Sørensen.
Arne Jørgensen var ordstyrer og havde forberedt en agenda med disse hovedpunkter:
1. Valg af referent
2. Prosjektforslag
2.1 Fremstilling av bilder for måling av langsgående vegmerking
2.2 Videre utvikling av «Lådan»
2.3 Tunnel belysning tidligere NordFoU
2.4 Belysning i korte tunneler
2.5 Fremstilling av blendingsmåler
2.6 Andre prosjektforslag
3. Planlegging av videre arbeider for besluttede prosjektere
4. Eventuelt
5. Neste møte
Ad punkt 1 Valg af referent
Kai Sørensen blev referent.
Ad punkt 2 Projektforslag
Arne Jørgensen fremhævede projektforslag 2.3 om tunnelbelysning og ønskede det gennemført denne
sommer, hvis muligt. Dennis Corell og Kai Sørensen forklarede hvorfor projektet kan udføres for en
forholdsvis lav omkostning og at der er behov for valg af tre tunneler med forskellige
hastighedsbegrænsninger, et besøg med henblik på opmåling af luminansforløbet i de tre tunneler og et
yderligere besøg, hvor testpersoner kører gennem tunnelerne. Arne Jørgensen, Dennis Corell og Kai
Sørensen foretager den videre planlægning.
Kai Sørensen forklarede de øvrige projektforslag, som alle er opstillet af ham. Desuden blev der nævnt et
tidligere forslag om forbedring af ”Visibility excel”.
Angående projektforslag 2.1 om fremstilling av bilder for måling av langsgående vegmerking blev både det
nordiske og et muligt projekt hos BASt omtalt. Tine Damkjær berettede videre om det nordiske projekt og
fortalte at hun har tilmeldt sig til den pågældende gruppe i CEN/TC 226 WG2. Bjørn Ivar Skaar ville tage
stilling til eventuel norsk deltagelse i gruppen. Det blev oplyst at fristen for tilmelding er 15. maj.
Angående projektforslag 2.2 om videre udvikling af ”Lådan” ville Petter Hafdell henvende sig til Mikael
Lindgren, Rise om hjælp til at skaffe data fra SURFACE projektet.
Angående projektforslag 2.4 om belysning i korte tunneler blev det omtalt at den danske håndbog baseres
på en tysk standard. Denne er DIN 67524-1:2019 ”Beleuchtung von Straßentunneln und Unterführungen –
Teil 1: Allgemeine Gütemerkmale und Richtwerte”.
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Tuomas Österman omtalte at tunnelbelysning i Finland varetages af bolag.
Angående projektforslag 2.5 om fremstilling av blendingsmåler blev det omtalt at det svenske firma Hagner
på et tidspunkt viste en prototype, men at arbejdet tilsyneladende ikke er videreført. Der var en diskussion
af både synsnedsættende blænding og ubehagsblænding.
Ad punkt 3 Planlegging av videre arbeider for besluttede prosjektere
Som anført under punkt 2, arbejdes der videre angående projektforslag 2.3 om tunnelbelysning. De øvrige
projektforslag blev henvist til mulig videre behandling på næste NMF møde.
Ad punkt 4 Eventuelt
Bjørn Ivar Skaar sagde at arbejdet med sekretærvirksomhed, hjemmesiden og målinger på prøvestanden på
Risø fortsætter uændret i år. Fakturering kan ske i juni måned.
Ad punkt 5 Neste møte
Blandt de mulige datoer for et næste møde i Finland, der fremgår af en rundspørge hos deltagere i NMF,
blev datoerne 13./14. oktober 2021 valgt. Der er tilsagn fra 18 personer.
Mødet sluttede cirka 15:30.
Med venlig hilsen
Kai Sørensen 13. maj 2021
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