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Arbetsordning för Nämnden för Krönt Vägval (KVV) 

fastställd 2022-10-04 
Nämnden för Krönt Vägval utses av Rådet för Produktion och Transport (RPT) och 
verksamheten ska rapporteras till Rådet av nämndens ordförande. 

Nämndens ledamöter och mötesformer 
RPT utser samtliga ledamöter som är 6–9 till antalet och av dessa ska en 
ledamot vara ordförande. Den senare ska alltid vara ledamot av RPT. Suppleanter 
utses ej. 
 
Nominering till KV-nämnd sker vartannat år (jämna år). 
Varje medlem i Biometria eller representerande organisation kan fritt nominera 
ledamöter till nämnden för Krönt Vägval. Nominering sker till 
nomineringkvnamnd@biometria.se. Tiden för nominering avslutas senast 31 augusti 
och RPT fattar beslut så att nämnden för Krönt Vägvals sammansättning har fastställts 
före 30 september. Ordförande av KV-nämnd utses av RPT med nominering på 
sittande rådsmöte under september. 
 
Vid tillfällig frånvaro av ledamot under mandatperiod tex föräldraledighet, sjukdom, 
tjänsteledighet, utser KV-nämnden ersättare. KV-nämnden utser då ersättare i första 
hand från samma organisation som ordinarie ledamot representerar.  
 
Till ledamöter i nämnden kan utses personer från företag eller organisationer som 
inte är medlemmar i Biometria ek för. Det ska framgå vilket företag eller organisation 
som varje ledamot företräder. 
 
Ledamot har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från 
gruppen företag/intressenter som man företräder liksom föra fram frågor som 
adresserats till nämnden av företag/intressenter. 
 
Biometrias VD anvisar personal ur driftsorganisationen som är föredragande och 
sammankallande vid nämndens möten. 
 
Nämnden sammanträder på distans en gång per månad och fysiska möten sker 1–2 
gånger per år och vid de senare är fokus utvecklingsfrågor. 
 
Ordföranden har att tillse att Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer erinras om vid 
varje möte. 
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Nämndens ansvarsområde 
Nämnden för Krönt Vägval ska handlägga och besluta om förvaltningsfrågor runt 
tjänsten Krönt Vägval inom SNVDB. 
 
Nämndens roll är att ta beslut när det gäller nya eller förändrade infartsleder, 
förbifarter, timmerleder eller manuella avstängningar m m. Nämnden har även en 
aktiv roll vid prioritering av utvecklingsaktiviteter relaterade till Krönt Vägval och 
ajourhållning av vägdata. 
 
Nämnden utvärderar och tar fram beslutsunderlag där beslut ska tas av råd och 
styrelse. Exempel är införande av ny motståndsinställning eller förändrad 
funktionalitet som påverkar prissättning av transporter. 
 
F n driver Biometria ett separat projekt som innebär uppdatering av vägdata i 
Götaland, vilket styrs från en separat grupp av medlemmar i föreningen. Arbetet 
utförs av Biometrias drifts-organisation. Personal anvisade av VD till nämnden har ett 
särskilt uppdrag att uppdatera nämnden om framdriften av det separata projektet i 
Götaland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


