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Vejtransport er den ældste form for transport og udgør stadig over 80% af den 
samlede transport i de fleste lande. De bliver mødt med tiltagende strenge krav med 
hensyn til efterspørgsel af transport, nye tendenser, socialt pres og budget effektivitet.

Eksperter, forskere og praktikere verden over arbejder på disse problemer med henblik 
på at formulere og implementere de mest passende løsninger.

Internationalt samarbejde er et kraftfuldt værktøj i denne proces. 

I stedet for at genopfinde den bedste praksis, er den delt ved møder og 
samarbejde imellem kollegaer, hvilket sparer tid og penge,
Ideer kan blive udfordret, hvilket fordre udviklingen af nye koncepter,
Sådant samarbejde tillader også deltagere at promovere national praksis. 

PIARC, (the World Road Association), blev grundlagt i 1909 for at fremme denne 
form for samarbejde for alle vejrelaterede problemer. Vores internationale non-
profitforbund er apolitisk. Det danner netværk af vejeksperter fra rundt om i verden, 
stiller arbejdsmetoder baseret på samarbejde til rådighed for eksperterne, og udgiver 
deres forslag og rapporter. Alt dette foregår indenfor rammerne af integreret og 
bæredygtig transport.

Vores produkter og ydelser er vidt tilgængelige og fokusere på forventninger og krav 
fremsat af vores medlemmer, som primært inkluderer regeringer fra over 120 lande.



Den Internationale Vejkongres, som har fundet sted siden 1908  
- Abu Dhabi (Forenede Arabiske Emirater) i 2019;  
- Prag (Tjekkiet) i 2023. 

Den Internationale Vintervejkongres  
- Gdansk (Polen) i 2018;  
- Calgary (Canada) i 2022  

1200 internationale eksperter

Deltagende i over 20 tekniske komiteer og taskforce

Statuerende møder af vores Eksekutiv Komite og Råd 

Nationale møder (Nationale Komiteer)

VORES MISSIONER

FORVALTNING AF ET BANEBRYDENDE INTERNATIONALT FORUM FOR ANALYSER  
OG DISKUSSION AF PROBLEMER RELATERET TIL VEJE OG VEJTRANSPORT

DELER BEST PRACTICE OG TILVEJEBRINGER OPTIMAL ADGANG TIL GLOBAL INFORMATION

Udgivelse af rapporter, frit tilgængelige – én per måned

Det tresprogede magasin Routes/Roads, som udgives hvert kvartal

Konferencer – tunneller, vejbelægningsegenskaber

Korte sammenfatninger (Specielle projekter)



 Inkorporerede krav i vores arbejdsområder

 Internationale seminarer – én hver sjette uge

 Regionale arbejdsgrupper

 Mekanismer til finansiel støtte

HANDLER TIL FORDEL FOR UDVIKLINGSLANDE

UDVIKLER OG PROMOVERER EFFEKTIVE REDSKABER TIL AT HJÆLPE BESLUTNINGER 
OM VEJE OG VEJTRANSPORT

Vores online flersprogede Vejordbog

HDM-4: software til analyse af vej vedligeholdelsespolitik og 
investeringer
   
DG-QRAM: et redskab til styring af transport af farligt gods i tunneller

Tematiske online manualer: vejsikkerhed, tunneldrift, forvaltning af 
vejaktiver, netværksdrift/intelligent transport



ARBEJDSMETODER

De Tekniske Komiteer og Taskforce er de 
mest synlige elementer af PIARC.

De bringer over 1200 eksperter fra hele verden 
sammen, hvilket gør PIARC til verdens største 
netværk af vejspecialister. Deres arbejde 
tager udgangspunkt i to årlige møder og 
seminarer i lav- og mellemindkomstlande, som 
kulminerer i udgivelsen af rapporter om emner 
af teknisk prioritet.

Hoveddelen af vores produkter er tilgængelige 
på engelsk, fransk og spansk, som er PIARCs tre 
arbejdssprog, og lejlighedsvis på andre sprog.
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Projekter
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PIARC forfølger aktivt partnerskaber, med henblik på at fastsætte veje som et hovedelement i transportsystemet, 
sikre at vores produkter er vidt distribueret, giver os større adgang til vej fællesskaber, koordinere handlingsplaner 
og opdeler fælles projekter. 

PIARC Nationale Komiteer: nationale vejforbund, oprettet på nationalt niveau i over 40 lande.

Regionale vejassociationer: CEDR i Europa, AGEPAR i det fransktalende Afrika, REAAA i Asien og DIRCAIBEA i 
Latinamerika.

Udviklingsorganisationer som Verdensbanken, Den Asiatiske Udviklingsbank, Den Latinamerikanske Udviklingsbank, 
etc.

Internationale tekniske organisationer: TRB (De Forenede Stater), International Tunneling & Underground Space 
Association (ITA-AITES), FISITA, etc.

PARTNERSKABER

Internationale 
Seminarer



PIARCS ORGANISATION

HVORFOR TILMELDE SIG PIARC?

Vi tilbyder flere medlemskabskategorier: nationale regeringer; regionale styrelser; firmaer 
eller universiteter; individuelle medlemmer.

PIARCs 
General-

sekretariat
Præsidenten

Udvalgt af 
Rådet  

For en 4-årig periode

Rådet

Ansvarlig  
for administration  

af Forbundet

Det er sammensat af 
delegationer  

fra medlemslandene, 
hver ledet af en 
Første Delegeret

Eksekutiv 
Komiteen

Administrere 
Forbundet

Assisteret af flere 
Kommissioner

Koordinerer 
alle aktiviteter

Hjemmehørende i 
Paris, Frankrig

Ledere og eksperter 
stillet til rådighed af 

medlemslandene

Medarbejdere

Vores begivenheder

Samarbejde om emner relaterede til veje på 
internationalt niveau

De Tekniske Komiteer og Task Force

Identificering af problemer relateret til veje

Vores magasin Routes/Roads

Vores online bibliotek for rapporter

Vores online vejordbog

Vores softwareprodukter

TAG DEL I ADGANG TIL



www.piarc.org

Hent vores udgivelser

Følg os på de sociale medier

Abonnér på vores nyhedsbrev


