
+1,200 
spesialister

+20 tekniske 
komiteer

Siden 
1909

INTERNASJONALT  
SAMARBEID INNEN VEI OG VEI-
TRANSPORT

+120 land



VÅRE TEMA

FINANSIERING

VINTERDRIFT 

NY BRUK AV VEIER 

MOBILITET I BYOMRÅDER

TUNNELDRIFT

ROBUSTHET

TRAFIKKFORVALTNING
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INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER 
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TRAFIKKSIKKERHET

OPPKOBLEDE KJØRETØY

 VEIDEKKER

 GRUNNARBEID

MILJØ

LANDEVEIER

BRUER

TRANSPORTPOLITIKK

...

ALLE TEMA INNEN VEI OG VEITRANSPORT

MULTIMODALITET



Veier er den eldste delen av transportsystemet og står i dag for over 80 % av 
transportarbeidet i de fleste land. Veitransport står overfor stadig økende etterspørsel, 
nye trender, større krav fra samfunnet og budsjetteffektivitet.

Spesialister, forskere og praktikere over hele verden arbeider med disse utfordringene 
med sikte på å utforme og gjennomføre de mest tilpassede løsningene.

Internasjonalt samarbeid er et kraftfullt verktøy i dette arbeidet. 

I stedet for å oppfinne beste praksis på nytt, blir den delt gjennom møter og 
samarbeid mellom fagfeller, noe som sparer tid og penger,
Gamle sannheter kan utfordres, og det kan føre til utvikling av nye 
konsepter,
Slikt samarbeid gjør det mulig for deltakerne å løfte fram nasjonal praksis. 

PIARC, the World Road Association, ble grunnlagt i 1909 for å tilrettelegge for 
samarbeid om alle tema innen vei og veitransport. Vår internasjonale organisasjon er 
politisk nøytral og ikke-gevinstdrivende. Vi danner nettverk av spesialister fra hele 
verden og gir dem effektive samarbeidsformer og publiserer deres anbefalinger og 
rapporter. Alt dette skjer innenfor rammen av bærekraftig transport. 

Våre produkter og tjenester er lett tilgjengelige og retter seg mot forventninger og 
krav fra vår medlemsmasse, som i hovedsak er myndighetene i over 120 land.



Verdenskongressen som har vært holdt hvert fjerde år siden 1908  
- Abu Dhabi (Forente arabiske emirater) i 2019;  
- i Praha (Tsjekkia) i 2023 

Den internasjonale vinterkongressen  
- Gdansk (Polen) i 2018;  
- Calgary (Canada) i 2022 

1200 internasjonale spesialister

Fordelt på over 20 tekniske komiteer og arbeidsgrupper

Styremøter og rådsmøter 

Møter på nasjonalt nivå (i nasjonale komiteer)

VÅRT OPPDRAG

DRIVE ET VERDENSLEDENDE FORUM FOR ANALYSE OG DISKUSJON OM TEMA INNEN VEI OG 
VEITRANSPORT

DELE BESTE PRAKSIS OG SØRGE FOR OPTIMAL TILGANG TIL GLOBAL INFORMASJON

Publisering av rapporter, tilgjengelige uten kostnad - 1 per måned

Trespråklig magasin Routes/Roads – hvert kvartal

Konferanser – Tunneler, Veidekker

Sammendrag (prosjekter)



 Forutsetninger for disse landene er innarbeidet i våre arbeidsområder

 Internasjonale seminarer – ett hver sjette uke

 Regionale arbeidsgrupper

 Mekanismer for å yte økonomisk støtte

INKLUDERE LAV- OG MELLOMINNTEKTSLAND

UTVIKLE OG FREMME EFFEKTIVE BESLUTNINGSVERKTØY INNEN VEI OG 
VEITRANSPORT

Vårt flaggskip: online flerspråklig ordbok for veifaglige termer

HDM-4: programvare for analyse av investerings- og 
vedlikeholdsstrategier
   
DG-QRAM: verktøy for håndtering av transport av farlig gods i tunneler

Tematiske online manualer: trafikksikkerhet, tunneldrift, veiforvaltning, 
trafikkforvaltning/ intelligente transportsystemer



HVORDAN ARBEIDER VI?

De samler 1200 spesialister fra hele verden, noe 
som gjør PIARC til verdens største nettverk 
for veispesialister. Deres arbeid organiseres 
omkring to møter i året og seminarer i lav- 
og mellominntektsland, og det munner ut i 
publisering av rapporter om prioriterte tema.

De fleste av våre produkter er tilgjengelig 
på engelsk, fransk og spansk som er de tre 
arbeidsspråkene i PIARC.

Tekniske 
komiteer

Nasjonale 
komiteer

Internasjonale 
strategier og 
partnerskap

Prosjekter

Arbeidsgrupper

PIARC arbeider aktivt med å danne partnerskap for å løfte vei og veitransport sin rolle i transportsystemet. I dette 
arbeidet sørger vi for stor spredning av våre produkter, deling av beste praksis, og utbredt kontakt med andre 
sammenslutninger for vei og veitransport for å koordinere handlingsplaner og drive felles prosjekter. 

PIARCs nasjonale komiteer: tilsluttede komiteer som arbeider nasjonalt i over 40 medlemsland.

Regionale organisasjoner for vei og veitransport, deriblant CEDR I Europa, AGEPAR i franskspråklige deler av 
Afrika, REAAA i Asia og DIRCAIBEA i Latin-Amerika.

Utviklingsorganisasjoner, deriblant Verdensbanken, Den asiatiske utviklingsbanken og Den latinamerikanske 
utviklingsbanken.

Internasjonale organisasjoner for vei og veitransport, deriblant TRB (USA), International Tunnelling & Underground 
Space Association (ITA-AITES) og FISITA.

PARTNERSKAP

Internasjonale 
seminarer

De tekniske komiteene og arbeidsgruppene 
er de mest synlige delene av PIARC.



PIARCS ORGANISASJON

HVORFOR BLI MEDLEM I PIARC?

Vi tilbyr ulike former for medlemskap: nasjonale myndigheter; regionale myndigheter; 
private foretak; universiteter; individuelt medlemskap.

SekretariatetPresidenten

Valgt av 
rådet   

For en periode på 
fire år

Rådet

Ansvar 
for å drive 

organisasjonen 

Det består av 
delegasjoner fra 

medlemsland, ledet 
av en førstedelegat

Styret

Driver 
organisasjonen

Støttet av flere 
kommisjoner

Koordinerer 
virksomheten

Sete i Paris, Frankrike

Ledere og 
spesialister fra noen 

medlemsland

Ansatte

Våre arrangementer

Internasjonalt samarbeid om tema innen vei 
og veitransport

Tekniske komiteer og arbeidsgrupper

Utvelgelse av aktuelle tema innen vei og 
veitransport

Vårt magasin Routes/Roads

Vårt online bibliotek av rapporter

Vår online ordbok for veiterminologi

Våre programvarer

BLI MED PÅ FÅ TILGANG TIL



www.piarc.org

Last ned våre publikasjoner

Følg oss på sosiale medier

Abonner på vårt nyhetsbrev


