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1. Programmets bakgrunn 
FoU-programmet BEVEGELSE belyser innsatsnivå og metoder for drift og vedlikehold som kan bidra 
til flere gående og syklende. Programmet ble igangsatt på bakgrunn av forventet bidrag til 
samfunnsnytte og identifiserte kunnskapsbehov;  
 
1) En forutsigbar og god standard på drift og vedlikehold vil bidra til at det blir flere gående og 

syklende. Dette bygger opp under flere nasjonale mål og strategier: 
• Klimamål: Bidra til mer klimavennlige transportformer  
• Folkehelse: 1 av 3 nordmenn er inaktive, 4. ledende dødsårsak på verdensbasis.  
• Nullvekstmålet: Økningen i persontrafikk i byer og tettsteder skal tas som gang-, sykkel- og 

kollektivtrafikk 
• Gåstrategi: Flere skal gå og flere skal gå mer 
• Sykkelstrategi: Sykkelandelen skal økes 
• Levende byer: Mindre støy og luftforurensing, mer plass, flere møtesteder, flere kan delta i bylivet.  
• Universell utforming i NTP: Bidra til universelt utformede reisekjeder 

 
2) Nyere kunnskapsoppsummeringer peker på at gående og syklende «arver» driftsmetoder, 

maskinpark og utstyr, men også kontraktsformer og oppfølgingssystem, utformet for biltrafikk, 
uten tilstrekkelig tilpasning til forholdene på gang- og sykkelanlegg.  
Det er et betydelig forskningsbehov om drift og vedlikehold for gående og syklende: 
• Det er identifisert vesentlige kunnskapshull om effektive driftsmetoder og –rutiner egnet for 

de spesifikke forholdene på gang- og sykkelanlegg, og som møter brukernes behov for 
framkommelighet, komfort, trygghet og forutsigbarhet.  

• Kunnskapen er mangelfull om hvilke forhold ved drift og vedlikehold som er vesentlige for 
ulike grupper som går og sykler og hvor mye vi ferdes.  

• Vi mangler kunnskap om hvilke kvaliteter det er viktig å måle ut fra et brukerperspektiv og 
målemetoder for å måle oppnådd resultat av driftstiltak.  

• Vi mangler data om trafikktall og kostnader ved innsatsen, som grunnlag for å vurdere riktig 
innsatsnivå og samfunnsnytte. Med riktig innsats inngår både driftsmetoder, 
vedlikeholdsintervall, utforming og oppfølging av kontrakter, og samarbeidsformer mellom 
aktører.  

 
Med dette utgangspunktet ble det organisert et FoU-program med 4 arbeidspakker: 
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2. Programmets milepæler og eventuelle avvik 
Programmet ble ikke utarbeidet med detaljert milepælsplan, men det ble laget konkrete planer med 
mål, aktiviteter og rapportering for hver arbeidspakke. Under kommer overordnet beskrivelse av hva 
som var planen for hver arbeidspakke, og hvilke avvik det har vært fra denne planen. 
 
 
Arbeidspakke 1 Trafikantenes behov og forutsetninger   
Målet var økt kunnskap om hvilke forhold ved drift og vedlikehold som har betydning for om man går 
og sykler og hvor ofte, og for skaderisiko, som grunnlag for å velge hensiktsmessige metoder, drifts- 
og kontrollinnsats. Problemstillingene skulle belyses både for gående og syklende, i tillegg belyse evt. 
forskjeller i forhold til trafikantens alder, kjønn, funksjonsnivå, utstyr, hjelpemidler og ulike typer 
framkomstmidler.  
 
Identifisere sammenheng mellom trafikantenes preferanser og drifts- og vedlikeholdskriterier:  
Problemstillingene ble belyst gjennom kunnskapsoppsummering, nettbaserte spørreundersøkelser, 
fokusgruppeintervju og observasjoner av stegfrekvens, hastighet og rutevalg.  
 
Identifisere utfordringer med drift og vedlikehold fra brukerens synspunkt:  
Problemstillingene ble belyst gjennom kunnskapsoppsummering, nettbaserte spørreundersøkelser, 
fokusgruppeintervju, og befaringer/workshops.  
 
Kunnskap for å vurdere effektiv drift og vedlikehold, personskaderisiko og samfunnsnytte:  
Problemstillingene ble belyst gjennom kunnskapsoppsummering, erfaringsinnhenting og beregninger. 
Det er utarbeidet en nettbasert kalkulator som viser utvalgte effekter av tiltak på områdene vinterdrift, 
belysning, renhold og dekkevedlikehold.  

Oppdragsforskning, erfaringsinnhenting og undersøkelser er gjennomført som planlagt. PhD-stipendiat 
har blant annet sett føreforhold og vinterdriftsstandard i forhold til ganghastighet, gangkomfort og 
rutevalg, samt observasjon av fallulykker og «nesten fall». I tillegg er det gjennomført masteroppgaver 
i prosjektperioden som belyser relevante tema. Det viste seg å være mer utfordrende å kunne utføre 
praktiske forsøk av driftsrutiner enn forutsatt. Det er derfor i liten grad gjennomført før- og 
etterundersøkelser av gjennomførte tiltak.  
 
Les mer om resultatene i kap. 4. 
 
 
Arbeidspakke 2 Drift, metoder og utstyr 
Målet med arbeidspakken er økt kunnskap om dagens praksis og bedre løsninger for metoder, utstyr 
og organisering av drift og vedlikehold for gang- og sykkelanlegg. Spesielt er det behov for kunnskap 
om metoder og utstyr som gir tilstrekkelig framkommelighet og friksjon for gående og syklende. 
 
Oppsummere og utvikle kunnskap om vedlikehold, driftsmetoder, organisering og utstyr for å oppnå 
tilfredsstillende framkommelighet og friksjon, både på strekninger og identifiserte problempunkter.  
Problemstillingen ble belyst gjennom omfattende registrering av de ulike vinterstandarder, samt 
intervjuer med byggherre om de gjeldende standarder. Disse erfaringene ble deretter benyttet for å 
utvikle nye vinterdriftsklasser for gang- og sykkelanlegg. 
 
Ny metodikk for å måle gåfriksjon ble testet ut på Bjorli, samt at det ble sett på hva skotøy har å si for 
oppnådd friksjon på snø eller is.  
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Hvilke driftsmetoder og type utstyr som bør brukes hvor og for hvilken driftsklasser.  
Test med kost som metode viste hvilke styrker og svakheter denne har på ulike føreforhold. En enklere 
fastsandenhet for gang- og sykkelanlegg ble testet ut for første gang i Norge. Resultatene var gode og 
ga de gående betraktelig høyere friksjonsverdier.  
 
Framtidige muligheter innen utstyr belyses. Dette vil gjelde både støtteverktøy for fører og utvikling 
innen driftsutstyr som autonome samvirkende enheter.  
Gjennom PhD oppgaven til Mathis Dahl Fenre ble ny metodikk for å måle rullemotstand for sykkel 
utviklet. Målinger av rullemotstand ble sammenlignet med subjektiv bedømming av føreforhold av et 
stort antall intervjuede.   
 
I samarbeid med By og lab sin ITS-pilot ble en selvkjørende feiemaskin testet ut i Kongsberg. Både 
ryddeeffekt og folks oppfatning av maskinen ble testet ut. Det ble også gjennomført en kartlegging av 
nye kjøretøy- eller maskinteknologier for vinterdrift av gang og sykkelanlegg.   
 
Les mer om resultatene i kap. 4. 
 
 
Arbeidspakke 3 Kontrakter, samarbeidsmodeller og brukeroppfølginger 
Målet med arbeidspakken var å indentifisere og foreslå forbedringer i måten drift- og vedlikehold 
utføres på gang- og sykkelveger og øvrige areal for ikke-kjørende. 
 
Er dagens drifts- og vedlikeholdsstandard (håndbok R610) og kontraktsmodell for drift og vedlikehold 
av gang-/sykkelveger og universell utforming optimal?  
Programmet avdekket behov for noen endring av vinterdriftsstandarden. Det ble ikke gjort noen funn 
angående kontraktsmodeller. 
 
Hvilke endringer kan og bør gjøres i standard, kontrakt og organisering for å få en optimal, dvs. 
samfunnsøkonomisk riktig drift av gang- og sykkelanlegg og elementer for universell utforming? 
Problemstillinga er delvis besvart vet at det er foreslått endringer i standard og kontraktsmal. Når det 
gjelder organisering og kontraktstrategi er det ikke foreslått endringer. 
 
Les mer om resultatene i kap. 4. 
 
 
Arbeidspakke 4 Konklusjoner, anbefalinger og implementering  
Målet var å gjennomføre tiltak som bedrer forholdene for gående og syklende og å oppsummere 
kunnskap og erfaringer fra de tre andre arbeidspakkene.  
 
Oppsummere kunnskap: I det store og hele er det gjennomført som planlagt. Kunnskapen er blitt delt 
gjennom foredrag på konferanser og artikler i fagpresse. Det er laget lettlest materiale i form av 
kunnskapsoppsummering og kapitler i lærebøker (avvent resultater fra oppdraget med Task) 

 
Utarbeide en tiltaksplan på grunnlag av ny kunnskap: Det ble ikke laget årlige 
implementeringsnotater, selv om dette var forutsatt i prosjektplanen. Dette skyldes at vi ikke så raskt 
kom fram til funn som kunne implementeres raskt. Muligheter for implementering ble tidvis diskutert i 
prosjektmøter.  
 
Plan for implementering: Planlegging av implementering startet høsten 2019 og fortsatte i 2020 slik at 
vi kom i gang med implementeringsarbeidet høsten 2020. Planen omfatter hvordan tiltakene skal 
implementeres i interne dokumenter og hvordan kunnskapen skal formidles i ulike kanaler. 
 
Les mer om implementeringen i kap. 4. 
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3. Oppnåelse av prosjektets mål 
Definerte mål er skrevet med kursiv. 
 
Virksomhetsmål (etatens toppmål)1  
Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet 
Programmet har framskaffet et bedre kunnskapsgrunnlag for hva som gir enklere reisehverdag for 
ulike målgrupper Programmet anbefaler endringer i driftsmetoder som kan tas i bruk for å gi bedre 
framkommelighet for fotgjengere og syklister.  

 
Mer for pengene 
Det anbefales endringer i vinterdriftsklassene, og kriterier for disse, som vil gi mer framkommelighet 
for pengene. 
 
Programmet har utarbeidet en «driftskalkulator” som er et nytte/kost-verktøy. Verktøyet brukes til å 
finne hvor det er mest lønnsomt å gjøre tiltak, og kan brukes i planleggingen av driftstiltak og 
vedlikeholdsinvesteringer. 

 
Effektiv bruk av ny teknologi 
Uttesting av ny teknologi har vært en viktig del av programmet.  

- Bruk av fastsand på GS-veger vil gi god friksjon.  
- Inspeksjoner av GS-anlegg kan gjennomføres med mobiltelefon med programvare som 

analyserer tilstanden 
- Selvgående feiemaskiner kan på sikt bli et godt supplement.  
- Rullemotstand kan måles med hjelp av en nyutviklet sykkel med måleutstyr. 

 
Nullvisjon for drepte og hardt skadde 
Med utgangspunkt i personskadedata fra Oslo legevakt er det estimert at bedre rutiner for vinterdrift av 
anlegg for gående og syklende kan redusere antall personskadeulykker med 20 % årlig. En mindre 
andel av disse ulykkene er alvorlige ulykker som gir varig eller langvarig mén.  
Studier bekrefter tidligere funn om at fall oftest skjer som følge av et overraskelsesmoment, som 
manglende strøing på et mindre område omgitt av strødd overflate.  
 
Bidra til oppfylling av Norges klima og miljømål 
Hvis anbefalingene fra programmet tas i bruk vil standard på drift og vedlikehold bli mer målrettet og 
mer forutsigbar, og slik sett bidra til flere gående og syklende. Det vil da bli noe overføring av 
trafikanter fra personbil til mer miljøvennlige transportformer, og dette bidrar til oppfylling av 
klimamålene.  
 
 
Resultatmål: 
Programmet har som ambisjon å endre praksis som har betydning for bedre helårsdrift og vedlikehold 
for gående og syklende. 
 
Det er gitt innspill til endringer i R610 og kontraktsmal for driftskontrakter. Tas innspillene til følge 
vil det ha konsekvenser for spesielt vinterdriften. 
 
Programmet vil formidle kunnskap om driftsmetoder, og slik sett påvirke hvordan driften praktisk 
gjennomføres. Dette inkluderer bedre tilpasset saltmengder og nye metoder som blant annet fastsand 
og autonome driftsmaskiner. 
 
Programmet har belyst hvilke behov brukerne har, og baserer mange av anbefalingene på dette. 

 
1 Prosjektgruppa har valgt å bruke nåværende toppmål som virksomhetsmål. Dette var ikke mål som programmet forholdt seg 
til når det ble laget prosjektplan, da ble det bare definert resultatmål og effektmål 
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Ambisjonen er å forbedre prosesser for oppfølging av drifts- og vedlikeholdskontrakter. Identifiserte 
forhold ved utforming og valg av tekniske løsninger som gir vesentlige utfordringer ved drift og 
vedlikehold av gang- og sykkelanlegg videreformidles, om mulig sammen med forslag til løsninger. 
 
Det foreslås flere forbedringer i prosessene, blant annet endring av inspeksjonsrutiner og endring i 
oppgjørsform.  
 
Det er utarbeidet et nytte/kost-verktøy (driftskalkulator) for bruk ved planlegging og prioritering av 
tiltak.  
 
Programmet formilder hvordan drift bedre bør hensyntas i den fysiske planleggingen av GS-anlegg. 
 
Programmet anbefaler tettere samarbeid mellom vegeiere, samt bedre samarbeid mellom entreprenører 
og internt hos entreprenør for å unngå at snø flyttes mellom veger, missing links osv. 
 
Programmet anbefaler at det opprettes et felles system for sanntidsinformasjon om driftsstatus, som vil 
være til nytte for både entreprenør, vegeiere og publikum.  
 
Kunnskapsformidling vil inngå som en vesentlig del av programmet, både ekstern 
kunnskapsformidling og en plan for og gjennomføring av kompetanseheving i egen organisasjon.  
 
Rapporter legges ut fortløpende på FoU-programmets nettsider. Funn presenteres gjennom oppslag på 
vegvesen.no, tiltak.no og aktuelle faglige møteplasser (Teknologidagene, Vinterkonferansen, 
Sykkelkonferansen, sykkelnettverket). Programmet har hatt dette i fokus, og det har vært en egen 
arbeidspakke dedikert til dette (arbeidspakken består av hele prosjektgruppa).  
 
 
Effektmål: 
Ressurseffektiv driftsinnsats med bedre kvalitet for trafikantene. Bedre driftsrutiner for gående og 
syklende gir mer effektiv ressursbruk og bedre kvalitet for ressursene som benyttes.  
 
Programmet foreslår en lang rekke tiltak som vil bidra til å nå dette målet. Blant annet: nye 
vinterdriftsklasser, strøing med fastsand, riktig bruk av kost, osv.  
 
Et samfunn der alle kan delta! Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Dagliglivets 
reiser er bindeleddet mellom ulike samfunnsarenaer; skole, arbeid, fritid, politiske og sosiale 
aktiviteter osv. Infrastrukturen må være tilgjengelig og brukbar for alle. 
 
Det er viktig å legge behovene til både kvinner og menn og hele aldersspekteret til grunn for valg av 
driftsrutiner. Aldersvennlige samfunn er et viktig satsingsområde, ofte uttrykt som å planlegge for 8 til 
80, som må gjenspeiles i drift og vedlikehold. 

For personer med nedsatt funksjonsevne er ofte detaljene i gjennomføringen viktig for deres mulighet 
til å delta og velge aktiviteter. Det gjelder f.eks. snøfjerning også i overganger mellom fortau og 
gangfelt, inn i underganger osv. Visuell leding (eksempelvis kantlinje) for gang- og sykkeltrafikken, 
bidrar til bedre framkommelighet og kan gi færre eneulykker på sykkel.   
 
Programmet har, gjennom arbeidspakke 1 Trafikantenes behov og forutsetninger, skaffet mye 
kunnskap om hva som skal til for at brukerne går og sykler. Foreslåtte tiltak driftsstandarder henger 
sammen med dette. Hvis disse tas i bruk vil dette medføre at det blir noen flere fotgjengere og 
syklister, samt at nåværende fotgjengere og syklister vil bli mer aktive. I så fall vil de fire målene 
under delvis nås.  
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For de fire følgende effektmålene lar det seg ikke gjøre å vurdere måloppnåelse. De fire målene henger 
sammen, og hvis målet om økt andel gang- og sykkelturer når, vil det også oppnås bedre utnyttelse, 
reduserte kostnader og friskere befolkning. Det kan antas at endringer som skjer i d/v grunnet funn og 
anbefalinger fra BEVEGELSE vil gi økte andeler, men dette har vi ikke noen data om. Det vil ta tid 
før endringene skjer. Brukerundersøkelsene indikerer at det vil bli økning. 
 
Økt andel gang- og sykkelturer. Dette bidrar til reduserte klima-, miljø- og helsekostnader, bedre 
folkehelse, flere sosiale møteplasser og mindre behov for utbygging av arealkrevende 
vegtrafikkinfrastruktur.   
 
Bedre utnyttelse av investeringer i veginfrastruktur. Bedre driftsstandard vil bidra til bedre utnyttelse 
av investeringer i infrastruktur, færre ulykker og reduserte helsekostnader. Ved at flere kan gå og 
sykle hele året, også i vintermånedene, får man bedre utnyttelse av investeringer i gang- og 
sykkelanlegg.   
 
Reduserte kostnader til utbygging av vegtrafikkinfrastruktur. Økt andel gang- og sykkelturer bidrar 
til bedre balanse mellom transportformene, og kan bidra til å utjevne trafikktopper som vil være 
dimensjonerende for kollektivtrafikktilbudet og veikapasitet.  
 
Friskere befolkning gjennom økt fysisk aktivitet. Studier viser at hverdagsaktivitet er vesentlig for 
totalt aktivitetsnivå, forbrenning og vektkontroll, og har betydning for fysisk og psykisk helse.  
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4. Programmets resultater 
 
Arbeidspakke 1 Trafikantenes behov og forutsetninger   
Identifisere sammenheng mellom trafikantenes preferanser og drifts- og vedlikeholdskriterier: 
Driftstiltak, spesielt vinterdriften, har vesentlig innvirkning på valget om å reise for eldre og personer 
med nedsatt funksjonsevne, og for valg av sykkel og gange som transportform for yngre, eldre og 
kvinner. På dager med snøvær ble det registrert færre jobbsyklister enn på dager uten snø på veien. 
Løs snø og slaps ga større utslag på redusert hastighet for kvinner, eldre og yngre syklister enn menn i 
aldersgruppa 30-50 år. Dybde av løssnø og kompakt snø har også betydning for opplevd komfort for 
syklister. I tillegg til brøytekanter er ujevnt dekke, hull og høye kantsteiner utfordringer for gående. De 
gjennomførte studiene gir grunnlag for å sette krav til maks. snødybde. Måling av friksjon for 
fotgjengere er påbegynt i feltforsøk.  

 
 
Magne Fossum, (2022) PhD thesis. Winter walking. 
Målet med arbeidet var å kvantifisere sammenhenger mellom fotgjengeres adferd (samt konsekvenser 
av adferd) og føreforhold på vinteren. Metodene har bestått av observasjonsstudier med tilhørende 
målinger og registeringer av adferdstilpasninger på ulike typer vinterføre og en spørreundersøkelse 
med fokus på fotgjengeres rutevalg.  
 
Hovedfunnene fra studiene er som følger. Hvis vi sammenligner GsA og GsB når begge er som 
tiltenkt er det generelt små forskjeller mht. tilpasninger og negative konsekvenser mellom disse. De 
store adferdstilpasningene og negative konsekvensene forekommer når underlaget blir glatt og isete. 
Vi fant en sammenheng mellom føreforhold og rutevalg. Over halvparten av de spurte fotgjengerne 
endrer ofte eller noen ganger rute på vinteren sammenlignet med rutene de velger på sommeren og det 
er i hovedsak for å unngå glatte områder man gjør endringer i rutevalg. Vi fant en svak men 
signifikant sammenheng mellom rutevalg og driftsstandard til fordel for GsA kontra GsB.  
 
Når underlagets glatthet øker responderer fotgjengere med å redusere steglengden mens 
stegfrekvensen forblir tilnærmet uendret. Dette medfører økt energiforbruk når man går på glatt føre 
sammenlignet med asfalt. Forskjellen i energiforbruk når man går på GsA og GsB er neglisjerbar. 
Generelt går fotgjengere saktere på snø- og isdekte underlag enn på asfalt. Hastighetsforskjellene 
medfører at man i snitt bruker 1 min/km lengre tid når man går på GsB enn på GsA og 2 min/km 
lengre tid på blank is enn på GsA.  
 
Under visse forutsetninger mht. metode og med forbehold om et noe tynt datagrunnlag viser dataene at 
ulykkesrisikoen kan halveres ved å gruse underlag med blank is. Ulykkesrisikoen er syv ganger høyere 
på gruset is enn på GsB. Det ser ut til at uventede glatte partier, f.eks. is gjemt under løs snø eller 
polert kompakt snø omgitt av kompakt snø med høy tilgjengelig friksjon bidrar til mange fallulykker 
på vinteren. 

 
 
Maja Karoline Rynning, Oddrun Helen Hagen, Ole Aasvik, Torkel Bjørnskau (2020): Syklisters, gåendes og 
rullestolbrukeres vurdering av drift og vedlikehold. Gruppeintervjuer med ulike trafikantgrupper i 
byområdene Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim. TØI-rapport 1773/2020. Oslo: Transportøkonomisk 
institutt.  
Det ble gjennomført gruppeintervjuer med gående, syklister og rullestolbrukere om hvordan drift og 
vedlikehold påvirker reiseatferd. Drift og vedlikehold kan påvirke valg om å reise, reisemiddelvalg, 
framkommelighet og tilgjengelighet. Lokalt klima og geografisk kontekst påvirker opplevelsen og 
behov for drift og vedlikehold. Deltakerne er fornøyd med vinterdrift lokalt, men varierende forhold 
skaper uforutsigbarhet og utrygghet. Føreforhold vinterstid påvirker særlig fremkommelighet og valg 

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2994005
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=53704
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=53704
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=53704
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om å reise blant seniorer og rullestolbrukere. Om sommeren skaper ujevnt dekke og hull i asfalten 
utfordringer, særlig for seniorer og rullestolbrukere. Det anbefales særskilt fokus på brukergrupper 
som er lite representert i undersøkelser i videre arbeid.  
 
 
Ole Aasvik, Torkel Bjørnskau (2020): Fotgjengeres oppfatninger av drift og vedlikehold. Resultater fra en 
spørreundersøkelse i ni byområder. TØI-rapport 1758/2020. Oslo: Transportøkonomisk institutt 
Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse til 2745 fotgjengere i ni byområder om deres 
oppfatning av drift og vedlikehold for gange. Kvinner er mer bekymret for vanskelige føreforhold enn 
menn er, særlig om vinteren når forholdene er vanskeligst. De eldste kvinnene (> 60 år) opplever 
føreforholdene om vinteren som vanskelige og vinterdriften og vintervedlikeholdet som utilstrekkelig. 
Dårlig drift og vedlikehold kan ha store konsekvenser for opplevelse, rutevalg og transportmiddelvalg. 
Hull i veien og brøytekanter er blant de største problemene for fotgjengere. Resultatene tyder på at 
bedre drift og vedlikehold kan føre til at flere vil velge å gå. 
 
 
Ole Aasvik, Torkel Bjørnskau (2020): Syklisters oppfatninger av drift og vedlikehold. Resultater fra en 
spørreundersøkelse i ni byområder. TØI-rapport 1758/2020. Oslo: Transportøkonomisk institutt 
Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse til 2555 syklister i ni byområder om deres 
oppfatning av drift og vedlikehold for sykling. Mange er fornøyd med dagens situasjon, men mener at 
det er rom for forbedringer. Om sommeren oppleves hull, ujevnheter og høye fortauskanter samt sand, 
grus og glasskår på asfalten som problemer. Om vinteren mener mange at det brøytes og strøs for 
dårlig på fortau og sykkelveger, og en del mener det brukes for mye salt. Kvinner, og særlig de over 
60 år, er mer bekymret for vanskelige føreforhold enn menn er, spesielt om vinteren. Resultatene tyder 
på at enda bedre drift og vedlikehold kan føre til at flere vil velge å sykle. 
 
 
Torkel Bjørnskau, Ole Aasvik, Petr Pokorny, Belma Skender (2020): Publikums reaksjoner på selvgående 
driftsmaskin i Kongsberg. TØI rapport 1798/2020. Oslo: Transportøkonomisk institutt.  
På Kongsberg ble en selvgående driftsmaskin som rengjør vegdekket, testet i gågata i september 2020. 
Videoregistreringer viser at maskinen stanset for trafikanter, parkerte varebiler eller andre objekter i 
veien for den. Den reagerte ikke eller i liten grad på objekter eller personer på siden eller bak. Maskina 
fant stort sett tilbake til sin rute etter at objektene var passert og det ble ikke observert farlige 
situasjoner. Feltintervjuer viser at publikum oppfatter at maskinen er trygg, og de er stort sett positive 
til å teste og ta i bruk automatiske driftsmaskiner. Testen i gågata i Kongsberg tyder på at slike 
selvgående driftsmaskiner vil kunne operere uten store problemer i slike områder. 
 
 
Svorstøl, Eli-Trine; O. Ellis, Ingunn; Varhelyi, Andras (2017): Drift og vedlikeholds betydning for gående og 
syklende: En kunnskapsoppsummering. Rapport 99/2017. Oslo: Urbanet Analyse. 
Rapporten kartlegger eksisterende kunnskap innen transportlitteraturen om hvilken innvirkning drift 
og vedlikehold har i forhold til reiser, rutevalg, reisemiddelvalg og reiseopplevelse for ulike personer 
og reisehensikter. Rapporten peker på belysning og sikt, dekke, vintervedlikehold og tiltak som bedre 
trafikksikkerheten som viktige for trafikantene. Videre oppsummeres kunnskap om trafikkulykker, 
fallulykker og fysisk aktivitet som har betydning for samfunnsøkonomiske vurderinger.  
 

 

Identifisere utfordringer med drift og vedlikehold fra brukerens synspunkt:  
Både gjennom befaring/workshop, direkte henvendelser og gruppeintervju har det blitt påpekt 
spesifikke utfordringer for trafikantene:  

- Dette gjelder eksempelvis snørydding ved gangfelt, stolpe med trykknapp for grønn mann, 
underganger, trange passasjer og andre steder der snøkanter hindrer framkommelighet. Mange 
peker på at HC-parkering ofte benyttes til snøopplagring.  

- Manglende visuell markering av kanten på gangveien gir utfordringer for noen. Snøopplagring 
på oversiden med fall mot veien, bidrar til glatte fortau med snøsmelting og tilfrysing. 

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=53788
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=53788
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=52983
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=52983
https://www.toi.no/ansatte/aasvik-ole-article34302-202.html
https://www.toi.no/ansatte/pokorny-petr-article35992-202.html
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=54443
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=54443
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/rr-urbanet/Filer-Dokumenter/UArapport-99_2017_Betydningen-av-drift-og-vedlikehold-for-g%C3%A5ende-og-syklende_kunnskapsoppsummering-v1.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/rr-urbanet/Filer-Dokumenter/UArapport-99_2017_Betydningen-av-drift-og-vedlikehold-for-g%C3%A5ende-og-syklende_kunnskapsoppsummering-v1.pdf
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Kantstein på begge sider av gangveier kan gi store vannansamlinger siden vannet ikke har kan 
renne vekk.   

- Snø som flyttes mellom veibane og fortau må løses ved bedre rutiner og samarbeid mellom 
aktører der sistemann rydder snøen vekk.   

- Uforutsigbarhet fordi delstrekninger driftes ulikt, kan reduseres gjennom godt samarbeid og 
god informasjon til publikum.  
 

Kunnskap for å vurdere effektiv drift og vedlikehold, personskaderisiko og samfunnsnytte:  
Det ble gjennomført en kunnskapsoppsummering som påpekte mangler ved kunnskapsgrunnlaget for 
flere tema for å vurdere samfunnsnytte og effektiv drift. Det er innhentet data om trafikantenes 
vurderinger av ulike tilstander for belysning, føreforhold, dekkeforhold og renhold. Videre er det tatt 
utgangspunkt i data om legevaktrapporterte fotgjenger- og sykkelulykker i Oslo.  
 
Knut Veisten, Nils Fearnley, Eva-Gurine Skartland, Syver Enstad, (2021): Kalkulator for 
nyttekostnadsberegninger av drifts- og vedlikeholdstiltak for gående og syklende. TØI arbeidsdokument 2021. 
Oslo: Transportøkonomisk institutt.  

Nytte-kostnadskalkulator for drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg ble publisert mai 2021. Det er 
utarbeidet en nettbasert kalkulator som viser utvalgte effekter av tiltak på områdene vinterdrift, 
belysning, renhold og dekkevedlikehold. Arbeidsdokumentet viser forutsetninger og opplysninger som 
grunnlag for beregninger.  

 
Knut Veisten, Nils Fearnley, Rune Elvik (2019): Samfunnsøkonomisk analyse av drifts- og vedlikeholdstiltak 
for syklende og gående. TØI-rapport 1690/2019. Oslo: Transportøkonomisk institutt.  
Drift- og vedlikehold vil kunne påvirke ulykkesrisiko, tidsbruk, reisekomfort og andre 
velferdseffekter. Tallgrunnlaget for slike effekter sparsomt. Det er behov for å etablere sammenhenger 
mellom kvantifiserte drifts- og vedlikeholdsnivåer, veitilstander, og effekter/konsekvenser. Det er 
estimert et potensiale for å redusere fallulykker med 20 % årlig ved bedre vinterdrift. 
Eksempelberegninger indikerer at belysning og tiltak for å redusere omfanget av vinterglatte gang-
/sykkelveier og fortau kan være lønnsomme, avhengig av effektene på reisetid, trafikkgrunnlag og om 
tiltaket gir økt gange/sykling. Det er behov for å fylle flere kunnskapshull for å kunne gjennomføre 
mer komplette samfunnsøkonomiske analyser av drift- og vedlikeholdstiltak for gange/sykling.  

 
 
 
  

http://gang-og-sykkelkalkulator.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50361
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50361
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Arbeidspakke 2 Drift, metoder og utstyr 
 
Saltnes, Tor Erik; Ragnar, Evensen; Granden, Marte; Holen, Åsmund; Johansen, Johnny M. (2017) 
Kunnskapsoversikt: Drift og vedlikehold for gående og syklende ViaNova oppdragsrapport VN PT – 20776, 
Report, 2017-12) 
Denne rapporten gir en kunnskapsoversikt knyttet til drift og vedlikehold for gående og syklende rundt 
temaene: Måling av dekkekvalitet, kjennetegn på en god gang- og sykkelveg i et driftsperspektiv og 
hvilke muligheter ny teknologi kan gi for kostnadseffektivisering av drift og vedlikehold. Det gis 
eksempler på fysisk utforming som gir vanskelig vinterdrift (gs-veg med fortau, sykkelfelt parallelt 
med fortau) 

 
 
Erfaring med Portable Friction Tester (PFT) og testing av rifla skjær/glatt skjær  
Feltforsøket hadde to formål: 1) å skaffe erfaringer med VTI Portable Friction Tester og 2) å evaluere 
forskjellene i føre etter at det er brukt glattskjær og perforert skjær.  
 
Erfaringene fra PFT er at den klarer å skille mellom ulike underlag og gir god repeterbarhet i 
resultatene. Friksjonsverdiene i denne testen var imidlertid lavere enn forventet for de ulike 
underlagene, noe som vekket mistanke om at de kunne ha skjedd noe i kalibreringsprosessen som 
gjorde at den ikke leverte som forventet. 
 
Aktivitet 2 viste at perforerte skjær ga et mer homogent underlag på testunderlaget. Glattskjæret hadde 
formen av et takfall på ordinære veger skapte her helt bare isflater i kantene hvor stålet var i direkte 
kontakt med underlaget. I midten ble det lagt igjen et jevnt lager med snø opp på isen. Når friksjonen 
ble målt med PFT var det underlaget etter at det var brukt perforert skjær som ga det beste resultatet. 
Men målt med ROAR gav snø etter glattskjær det høyeste resultatet. Forskjellene mellom respektive 
underlag ga imidlertid små forskjeller målt med respektive friksjonsmåler. 
 
 
Karlsson, Hampus (2020) Kost som metode i vinterdrift av G/S-veger (SINTEF) SINTEF 
rapport;2020:00504, Report, 2021-02-19 
Det er gjennomført to feltforsøk med bruk av kost til fjerning av snø.  
Målet med forsøk nr en var å dokumentere under hvilke forhold kost som metode i vinterdrift av G/S-
veger fungerer best. Det ble gjennomført seks forsøk med komprimert og ukomprimert saltblandet snø 
og tørrsnø. Hver snøtype ble testet med tre ulike kjørehastigheter; 5, 10 og 20 km/t. Resultatene viser 
at kost egner seg best som metode når det er små menger snø som skal fjernes og snøen ikke har blitt 
komprimert på forhånd.  
 
Resultatet av de ulike hastighetene viser også at lave hastigheter gir bedre resultat. I tillegg ble det 
gjennomført et syklustidsforsøk under snøvær for å se om kravet til to timers syklustid virker å være 
tilstrekkelig. Resultatet her viste at kosten klarte å fjerne snøen med godt resultat også etter fem timer, 
dersom arealet ikke blir trafikkert i mellomtiden. Det er sannsynlig at snøen hadde bundet seg til 
underlagt og blitt vanskeligere å fjerne dersom det i mellomtiden hadde blitt trafikkert jevnlig av 
gående og syklister. Ved å bruke de mest effektive metodene for å fjerne snøen før det saltes, viser 
teoretiske beregninger at saltmengden som trengs for å smelte restsnøen kan reduseres 
betraktelig. 

 
Målet med feltforsøk nr to var å se på kostens evne til å rydde snø som hadde blitt komprimert av 
myke trafikanter. Det ble til sammen gjennomført fire ulike forsøk; 1) ulike mengde trafikkbelastning, 
2) ulik hastighet på traktor (5, 10 og 15 km/t) med tørr saltblandet nysnø, 3) ulik hastighet på traktor 
(5, 10 og 15 km/t) på bløt snø med restsalt i bunn og 4) kostens evne til å fjerne is. 
Antall trafikanter virket å ha en liten effekt på det endelige resultat, det var kun små forskjeller mellom 
50, 100 og 150 passeringer. Forsøkene med variert hastighet ga imidlertid tydelig forskjell både i 
mengde restsnø og variasjonen i mengde restsnø i hvert fartsintervall. Økt hastighet resulterte i mer 

https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2633498
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2733098
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restsnø og ujevnere kvalitet på snøryddingen. Kostens evne til å fjerne is var begrenset, kosten svekker 
islaget og fjerner noen is, men det er fortsatt glatt på området etter tiltak. 
 
Resultatet viser at kosten har gode evner til å fjerne snø som inneholder salt og har blitt komprimert av 
myke trafikanter, så fremt at kjørehastigheten til kjøretøyet er lav. 
 
 
Inge Bolme (2022) Feltforsøk fastsand og gåfriksjon Veidekke Industri Kompetansesenteret Lab.rapport: 481-
2022 
Vinteren 2020/2021 ble det jobbet for å fremskaffe ny kunnskap knyttet til sandfraksjoners- og 
sandingsmetoders betydning med tanke på friksjon for gående. Det ble likedan jobbet med gåfriksjon. 
Gåfriksjon er et tema det jobbes med på ulike plan i ulike fagmiljøer i flere land, men enn så lenge 
synes det å foreligge lite dokumentert kunnskap på området. Det settes krav til friksjon på gang- og 
sykkelareal, men en vet lite om friksjonen den gående opplever samsvarer med friksjon målt med 
eksempelvis referansemåler for veg i Norge som benevnes RoAR. 

 
Tre feltforsøk har blitt gjennomført hvor en har sett på fastsand og varmsand vs. tørrsand til gang- og 
sykkelvei, samt gåfriksjon. Ulike mengder, spredehastigheter og vanntemperaturer ble forsøkt og lagt 
ut med en prototyp av fastsandspreder til gang- og sykkelvei. Fire ulike sandkvaliteter ble testet for å 
se på fraksjoneres betydning med tanke på effekt for gåfriksjon. En ønsket også å se på om 
sandfraksjoners betydning var den sammen for gående som for kjøretøy. 
 
Testene er gjennomført på ulike føreforhold: Fra slett, blank is med utgangsfriksjon omkring 0,05, via 
snø- og issåle med friksjon omkring 0,15 og 0,25, til snø og issåle med langsgående riller fra brøyting 
med tannet stål, der utgangsfriksjonen var i størrelsesorden 0,30. Med andre ord resultater fra et visst 
spekter av føreforhold og utgangsfriksjoner, for et utvalg forskjellig strøsandkvaliteter.  
 
Resultatene viser at fastsand og varmsand på gang- og sykkelvei gir svært gode forhold for 
trafikantene. Metodene ga friksjon godt over krav uavhengig av utgangsfriksjon, mens tørrsand ikke 
gir tilstrekkelig effekt i tilfeller med lav utgangsfriksjon og/eller slett is. 200 g/m2 fastsand ga omkring 
0,05 høyere friksjon enn 150 g/m2. Laveste spredehastighet av 5, 10 og 15 km/t ga best resultat. 
Oppnådd effekt med 150 g/m2 gir likevel mer enn god nok effekt for alle praktiske formål på gang- og 
sykkelvei. Forskjellene knyttet til spredehastighet ansees heller ikke for avgjørende da likt resultat, 
uavhengig av spredehastighet, kan oppnås ved å endre antallet vinger på spredertallerkenen. Gode 
fastsandresultater med vanntemperaturer rundt 40 ℃ og 65 ℃.  

 
Resultatene knyttet til gåfriksjon tyder på at det kan være forholdsvis store forskjeller mellom 
friksjonen den gående opplever og RoAR på ustrødd underlag med lav utgangsfriksjon. Tørrsanding 
med strøsingel ga ingen effekt på dette underlaget (slett is), snarere tvert imot. Varmsandtiltak med 
samme strøsingel, på samme underlag, ga gode friksjonsforhold, samt gåfriksjon som jevnt over lå en 
del over det en målte med RoAR. 
 
Tørrsanding med ulike strøsandkvaliteter på snø og issåle, med riller etter brøyting/ høvling med 
tannet stål, ga resultater som forventet med RoAR. Gåfriksjonsmessig så en ikke de samme 
forskjellene. Resultatene så langt tyder derfor på at det kan være visse forskjeller mellom friksjonen 
den gående opplever og friksjon målt med RoAR. Likedan at fraksjoners betydning med tanke på 
effekt kan vær en annen relatert til gående enn kjørende. Det ble registrert store forskjeller mellom 
skotyper på ustrødd underlag. Til dels store forskjeller også på tørrsandet underlag, mens forskjellene 
ble små på fastsand underlag. Fotgjengerens valg av skotøy har med andre ord mindre betydning i 
tilfeller der en oppnår gode føreforhold. 
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Karlson, Hampus, Rise Torun (2019) Effekt av salt og teleskader på gang- og sykkelveger, en litteraturstudie 
SINTEF rapport;2019:01091 
Foreliggende litteraturstudie belyser eksisterende kunnskap om telehiv, teleløsning og rollen salt 
spiller i disse prosessene. Det er vanskelig å gi en entydig konklusjon på saltets effekt på telehiv. 
Årsaken til dette er en kombinasjon av at det finnes flere ulike teorier knyttet til hvordan telehiv 
oppstår og hvordan saltets tilstedeværelse kan endre de grunnleggende prinsippene som er med på å 
danne islinser i de ulike teoriene, i tillegg til at det har det blitt funnet lite forskning som belyser denne 
spesifikke problemstillingen. 
 
Litteraturen viser at salt kan ha en negativ innvirkning på asfaltens levetid, men pr. i dag foreligger det 
for lite forskning på temaet til at det er mulig å trekke noen konklusjon. Sammen med økt trafikk med 
tunge kjøretøyer på gang- og sykkelvegene på grunn av hyppigere tiltak, er det sannsynlig at saltet 
ikke er den eneste årsakene til teleskadene. Mer forskning på sammenhengen mellom salt og telehiv er 
nødvendig for å forstå hvordan teleskader skal forebygges i framtiden. 
 
 
Karlson, Hampus, Roche-Cerasi, I, Rise, Torun Kartlegging av nye kjøretøy- eller maskinteknologier for 
vinterdrift av gang- og sykkelveger (SINTEF rapport;2020:00525) 
Foreliggende rapport er en kartleggingsstudie med mål om å avdekke hvilke 
lavutslippskjøretøyer/maskiner samt selvkjørende maskiner som finnes for vintervedlikehold av gang- 
og sykkelveger. Rapporten søker å gi en oversikt over hva som finnes av tilgjengelig teknologi og 
hvilket utstyr som finnes på markedet i dag, hvilke driftsoppgaver disse har og hvilke erfaringer man 
har høstet så langt, samt i hvilken grad teknologien er moden nok til å være et alternativ under norske 
vinterforhold. 
 
 
Karlson, Hampus (2020) Erfaringer fra drift av gang- og sykkelveger med GsB-standard - Intervju med 
byggherre (Prosjektnotat SINTEF N-03/21) 
SINTEF har på oppdrag for Statens vegvesen gjennomført intervjuer med byggherrer som drifter 
gang- og sykkelvegnett etter GsB-standard.  
 
Byggherrenes bilde av driften i kontraktsområder med GsB-standard er at det over lag fungerer bra 
med de metoder som er i bruk. Dette gjelder særlig i områder med kalde og stabile vintrer. Noen 
ønsker seg lettere og mindre maskiner da de ser at det oppstår skader på gang- og sykkelvegene av de 
største kjøretøyene.  
 
Ulike fraksjoner av strøsand som benyttes har både ulemper og fordeler. Små fraksjoner reduserer 
punkteringsrisiko til syklister, men gir støv, mens større fraksjoner reduserer støvproblematikken, men 
øker punkteringsrisikoen. Problemet kan imidlertid i stor grad løses med bedre rengjøring i og mellom 
sesonger. Det er få som synes at kravene i GsB-standarden er urimelige. I hovedsak er det ved 
spesielle situasjoner som hard is eller nedbør rundt frysepunktet at det kan være vanskelig å 
opprettholde standarden.  
 
Det som omhandler kontroll av veger og standard viste seg å variere mellom kontraktene. Samtlige 
hadde noen form for kontroll, men det var variasjon i hvor ofte og omfattende dette ble gjort. Det var 
også variasjoner på det som gikk på renhold av strøsand og søppel. Det var få problemer med 
vårrengjøring, men større variasjon i rengjøring ellers. På spørsmål om dekkevedlikehold svarte de 
fleste at de tetter sprekker og hull ved behov, men at reasfaltering ligger utenfor driftskontrakten. En 
kontrakt var byggherrestyrt, her var det et mer omfattende system for overvåking og igangsetting av 
tiltak. Noe som sikkert har gitt et bedre resultat til tider, men sett over en hel vintersesong er det 
sannsynligvis få forskjeller fra de øvrige kontraktsområdene. 

 
 
Karlson, Hampus (2019) Erfaringer med barvegstandard/GsA : Intervju med byggherre (Prosjektnotat SINTEF 
N-05/19) 

https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/2640433/Rapport%20litteraturstudie%20telehiv%20v1.0%20signert.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/2677230/Kartlegging%20av%20nye%20teknologier%20for%20vinterdrift%20av%20gang-%20og%20sykkelveger%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/2677230/Kartlegging%20av%20nye%20teknologier%20for%20vinterdrift%20av%20gang-%20og%20sykkelveger%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/2733092/Erfaringer%20med%20GsB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/2733092/Erfaringer%20med%20GsB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/2633496/Erfaringer%20med%20barveg%20GsA-standard.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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SINTEF har på oppdrag for Statens vegvesen gjennomført intervjuer med byggherrer som har gang- 
og sykkelvegnett som driftes etter barvegsstandarden /GsA (her etter barvegstandard). Per i dag driftes 
i overkant av 500 km med barvegsstandard i Norge regnet fra punkt A til B. På noen plasser er det 
gang- og sykkelbane på begge sider av vegen, noe som gjør at det faktiske antall kilometer øker. Målet 
med arbeider har vært å kartlegge erfaringer med barvegstandarden, både i forhold til metode, utstyr, 
og slitasje på vegbanen. Dette notatet oppsummerer resultatet av dette arbeidet. 
 
 
Karlson, Hampus (2021) Oppfølging av GsA og GsB vinteren 2019/2020 (SINTEF rapport;2021:00087) 
Det ble gjort feltregistreringer vinteren 2019/20 langs Jonsvannsveien og Haakon VIIs  
Gate. Registreringene viser at dersom driftsstandardene følges, gir dette i hovedsak gode resultater.  
 
Utfordringene er knyttet til værskifter når regn blir til is på GsA-strekninger og  
is/snøsåler går i oppløsning på GsB-strekninger. Hyppige tiltak under og etter  
værhendelsen er avgjørende for å sikre gode forhold og unngå problemer i forhold  
til jevnhetskravet i overgangsperioder rundt temperaturen svinger rundt nullpunktet. 
 
På GsB-strekninger kan det også bli behov for å fjerne snøsåler som har gått i  
oppløsning mellom værhendelser for å unngå at den fryser til is. Hvis kost benyttes  
bør entreprenøren ha ekstra fokus på om det er behov for ekstra rydding med annet  
utstyr når det er mye eller bløt snø.  
 
Innsamling av driftsdata bør koordineres slik at den blir samlet inn likt uansett  
kjøretøy for å ha sammenlignbare resultat etterpå. Likeså bør det sikres lik praksis i  
bedømmingen a 
 
 
Roche-Cerasi, Isabelle (2021)  Autonom feiemaskin - Kongsberg (SINTEF rapport;2021:00277) 
I samarbeid med By&Lab sin ITS-pilot ble en selvkjørende feiemaskin testet på Kongsberg. 
Driftsmaskinen Spring GmbH (Tyskland) ble leid av en distributør i Tyskland. I denne rapporten 
presenterer SINTEF en evaluering av maskinens kapasitet og ytelser. 
 
Prototypen som ble testet på Kongsberg i september 2020 er lovende og resultatene viser hvordan en 
repeterende oppgave kan gjennomføres av en robot. Bemannede gatefeiemaskiner vil i fremtiden 
kunne fokusere på andre områder eller på lange sykkelveger utenfor byområder. Likevel er det flere 
momenter som må vurderes dersom maskinen skal tas i drift i områder hvor det er store antall myke 
trafikanter. I tillegg er det flere maskinfunksjoner som trenger utvikling i fremtiden, slik som 
maskinens evne til å skille mellom objekter og mennesker, prediktere kommende risikosituasjoner 
eller trafikanters adferd. 
 
Mathis Dahl Fenre (NTNU Doctoral thesis, 2021) The effect of rolling resistance on winter cycling 
Authorities in many countries facilitate increased bicycle use in urban areas due to its numerous 
benefits. Still, the number of bicycle trips drops drastically during the wintertime, especially in areas 
with harsh winters. Inclement road conditions have been identified as a significant "barrier" to winter 
cycling. Moreover, previous research has found that better winter maintenance can significantly 
increase winter cycling. Quantitative knowledge about how the road conditions affect winter cycling is 
needed to improve winter maintenance and evaluate its costs and benefits. A quantifiable metric that 
describes the road condition quality would be helpful to investigate this correlation. A quantifiable 
metric that describes the road condition quality would be helpful to investigate this correlation. 
Rolling resistance equals the energy needed for a wheel to roll over a surface at a constant speed. It is 
directly dependent on surface irregularities and road contaminants such as snow or ice. Snow, ice, and 
uneven surfaces can all reduce cycling comfort and increase rolling resistance, making cycling more 
physically demanding. Therefore, rolling resistance shows potential as a valuable metric for 
quantifying the quality of cycleways under winter conditions. 
 

https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/2733110/Oppf%c3%b8lging%20GsA%20og%20GsB%20i%20Trondheim.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/2733082/Autonom%20feiemaskin%20-%20Kongsberg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://hdl.handle.net/11250/2772483
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The following work is outlined in this dissertation: A) A new measurement method for bicycle rolling 
resistance was developed using an instrumented bicycle. The method measured propulsive and 
resistive forces acting on the moving bicycle and utilized the force equilibrium to estimate the rolling 
resistance. B) This method was used to measure rolling resistance on various winter conditions and 
analyze the correlation between rolling resistance and perceived cycling comfort. C) These analyses 
were later used in an online survey to investigate the correlation between rolling resistance and 
people's stated willingness to cycle during the winter. The respondents (N=1318) based their answers 
on conditions shown in photos. 
 
The results show that the developed method can measure the coefficient of rolling resistance, Crr, with 
a precision, represented as the standard error of the mean, of ±0.005 (1 Hz, n = 9) or ±0.002 (1 Hz, n = 
55), depending on the number of recorded samples. The new method measured significant differences 
in rolling resistance between ten typical winter conditions. The Crr varied between around 0.01 on 
bare asphalt to around 0.06 in deep loose snow. The results also showed a negative correlation 
between rolling resistance and cycling comfort. The survey results showed that the cycling willingness 
among regular winter cyclists decreased close to linearly from around 90% to 19% for rolling 
resistances between Crr=0.01 to Crr=0.06. Summer-only cyclists showed a close to exponential decay 
in cycling willingness from around 70% to 7% for the same rolling resistance interval. The use of 
studded tires significantly increased cycling willingness while electric bicycle use did not. Low 
temperatures (29%) and a lack of safety (27%) were the main reasons for not cycling during the 
winter. 
 
The results indicate that increased use of studded tires and slight winter maintenance improvements 
can increase the cycling frequency of regular winter cyclists. To recruit summer-only cyclists to winter 
cycling, it is necessary to provide cycleways with conditions perceived as safe and comfortable and 
low rolling resistance, preferably with Crr levels below 0.01. 
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Arbeidspakke 3 Kontrakter, samarbeidsmodeller og brukeroppfølginger 
 
Undersøkelse, sammenheng mellom kontraktstype og driftstilstand: 
Innleid student registrerte driftstilstand på strekninger med GsA og kommunal standard (KvB). GsA-
strekningene hadde rundepris, mens for KvB var det både rundepris og fastpris. Funn: GsA: gode 
forhold med fastpriskontrakt. Rundpriskontrakt ble endret til fastpris grunnet store kostnader. KvB: 
Tilfredsstillende standard på begge strekninger. det ble gjennomført flere tiltak på fastpriskontrakten 
enn på rundepriskontrakten, hvilket er noe overraskende. Arbeidet er dokumentert i notat.  
 
Kunnskapsoversikt, samarbeid mellom vegeiere: 
Formålet var å undersøke samarbeid mellom vegeiere og resultater av dette. Undesøkelsene, utført av 
ViaNova, viste at det er gode intensjoner i både nasjonale, regionale og lokale planer, men at det er lite 
gjennomføring av dette i praksis. Det var derfor ikke mulig å finne resultater og gi noen anbefalinger. 
Undersøkelsen er dokumentert i notat. 
 
Feltregistreringer, vinterdrift: 
Prosjektgruppas medlemmer gjennomførte registrering i felt av GsA, GsB og kommunal standard. 
Resultatene for GsA var jevnt over gode og ble i hovedsak fulgt, mens det for GsB var store avvik. 
Registreringene er dokumentert i notater. 
 
Revisjon vinterdriftsklasser i kontraktsmalen og forslag til endring i R610 
Ved hjelp av ViaNova ble det laget vinterdriftsklassene for gang- og sykkelanlegg revidert. GsB fikk 
noen endringer, og det ble opprettet en ny klasse med lavere standard; GsC. Klassene inngikk i 
utlysingen for kontrakter som tildeles i 2022. De samme klassene er spilt inn for revisjon av håndbok 
R610. 
 
 

Arbeidspakke 4 Konklusjoner, anbefalinger og implementering  

Konklusjonene og anbefalinger fra våre aktiviteter er oppsummert i en egen nettressurs på 
www.vegvesen.no. Her er det lagt inn både elæringskurs, animasjoner, lærebokkapittel m.m: Drift og 
vedlikehold av gang- og sykkelanlegg | Statens vegvesen 
 
Det er laget et eget e-læringskurs. Dette kan tas av alle (ligger på nettressursen). Kurset inngår i kurs 
for driftspersonell. Til dette kurset er det også laget en forelesning. 
 
Kapittel om drift- og vedlikehold for gående og syklende i SVV-rapport 365 Lærebok Drift og 
vedlikehold av veger.  
 
Revisjoner om drift- og vedlikehold for gående og syklende i SVV-rapport 673 Opplæring i vinterdrift 
for operatører. Powerpointserie tilhørende SVV-rapport 673 
 
I tiltakskatalogen, www.tiltak.no, er det lagt inn to tiltak: Drift og vedlikehold av sykkelanlegg, og 
Drift og vedlikehold av gangveger, fortau og gangfelt. 
 
Kunnskap er ellers formidlet muntlig i flere formidlingsseminarer, workshops etc.  
 
Programmet har hatt mange medieoppslag: Medieoppslag BEVEGELSE 
 
 
  

http://www.vegvesen.no/
https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/gang--og-sykkelanlegg/
https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/gang--og-sykkelanlegg/
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/statens+vegvesens+rapporter
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/statens+vegvesens+rapporter
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/statens+vegvesens+rapporter
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/statens+vegvesens+rapporter
http://www.tiltak.no/
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning-innovasjon-og-utvikling/pagaende-programmer-og-prosjekter/bevegelse/arrangementer
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning-innovasjon-og-utvikling/pagaende-programmer-og-prosjekter/bevegelse/medieoppslag
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Studentoppgaver:  
 
Kjølseth, Jahn Ivar (2020): Jobbsykling på vinterstid – En case-studie av arbeidstakere på Sluppen. 
Masteroppgave i fysisk planlegging ved NTNU, Fakultet for arkitektur og design, Institutt for arkitektur og 
planlegging. 
Oppgaven ser på hvordan tilrettelegging på arbeidsplassen, selve reisestrekningen og vinterdrift 
påvirker jobbsykling vinterstid. Dette ble belyst gjennom registreringer, observasjoner, spørreskjema 
og dybdeintervju. I perioden ble det registrert vesentlig færre som syklet til jobb på dager med snøvær. 
Utvalget vektla drift og vedlikehold for sykkel så vidt framfor infrastruktur for sykkel og fasiliteter 
tilrettelagt for sykkel ved arbeidsplassen.  
 
 
Sandven, Øyvind (2019): Syklistars hastigheit ved vinterforhold. Masteroppgave i Bygg- og miljøteknikk, 
NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap, Institutt for bygg og miljøteknikk.  
Hastigheten til 1 120 syklister ble målt ved ulike vinterføreforhold ved hjelp av radar, i tillegg ble 
kjønn, aldersgruppe og type sykkel registrert ved manuelle observasjoner. Slett overflate med kompakt 
snø ga nesten samme gjennomsnittshastighet som bart underlag, mens løs snø og slaps ga vesentlig 
lavere hastighet. For kvinner, yngre og eldre syklister var forskjellen i hastighet på ulike føreforhold 
større enn for menn i alderen 30-50 år.  
 
 
Kristensen, Håvard Eggen (2019): Cycling comfort on different winter road conditions. Masteroppgave i Bygg- 
og miljøteknikk, NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap, Institutt for bygg og miljøteknikk.  
Sykkeltransport har en rekke fordeler for samfunnet, men andelen sykkelreiser om vinteren synker i 
kalde regioner. Vinterføre på veiene fører til en rekke problemer for syklister, blant annet redusert 
sykkelkomfort.  

https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/2736763/Kj%c3%b8lseth_thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2644497
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/2636587/Masteroppgave%20-%20Cycling%20comfort%20on%20different%20winter%20road%20conditions.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5. Evaluering av programmets styring 
 
Styringsgruppe: Programmet har ikke hatt styringsgruppe. Det var ett kort rapporteringsmøte for 
FoU-stab og avdelingsdirektør for Transportavdelingen, i 2019. Budsjettansvarlig var 
seksjonsleder/avdelingsleder Trond Andersen. Han deltok i mange prosjektmøter og ble på den måten 
løpende orientert om aktivitetene i programmet.  

 
Prosjektplan: Det var en grundig prosess med å lage denne, i forkant av at programmet ble godkjent 
for igangsettelse. Prosjektplanen er et resultat av to program-ideer som ble pålagt å samkjøres til ett 
program. Det ble blant annet arrangert en workshop for å kartlegge utfordringer, state of the art og 
interesse for programmet. Prosjektplanen gjennomgikk noen mindre revisjoner undervegs. Den kunne 
blitt brukt mer aktivt gjennom programmet. 

 
Økonomi: Det er noen utfordringer med årlige budsjetter. Dette har prosjektgruppa stort sett klart å 
løse, men det er ikke et optimalt regime for et arbeid som strekker seg over flere år og der aktivitetene 
ofte må justeres undervegs (se avsnittet under). 
 
Utfordringer i gjennomføring av aktiviteter: Det viste seg vanskeligere enn forutsett å kunne 
gjennomføre endringer i driftsrutiner i praksis, for å kunne evaluere effekten av dette. Det viste seg å 
være helt avhengig av andres velvilje, både i egen etat og i samarbeid med kommuner. Det tar også tid 
å rigge forsøk i felt. Vi er for mange ledd fra de som skal gjøre konkrete arbeidsoppgaver i felt. I 
tillegg er vær og vinterføre helt avgjørende for å kunne gjennomføre driftsrutinene og evalueringen. I 
tillegg ble noen aktiviteter vanskelig å gjennomføre under korona-restriksjoner. Kontrollerte forsøk ble 
av og til redningen. Det ble viktig å ha en portefølje med ”reserveoppgaver”.  
 
Framdrift: Programmet har holdt framdriften som planlagt, i grove trekk. Programmets aktiviteter ble 
avsluttet i løpet av 2021, som var den opprinnelige planen. Det tok litt lengre tid å ansette PhD-er enn 
tenkt, men de ble ferdige innenfor programmets tidsramme. Det var imidlertid utfordrende å planlegge 
framdrift år for år. Mange aktiviteter ble undervegs utsatt og dro ut i tid (se neste avsnitt) 
 
Program på tvers av divisjoner: Dette har vært uproblematisk, med et lite unntak knyttet til 
rapportering i resultatdatabanken (bare ansatte med tilknytning til riktig divisjon kunne rapportere). 

 
Bemanning: Det var vanskelig å rekruttere personell ute i organisasjonen, da det var lite vilje til å 
avgi ressurser. Det har heldigvis vært en uvanlig stabil prosjektgruppe som har fulgt programmet stort 
sett hele tiden. Alle i programmet har hatt mange andre arbeidsoppgaver i tillegg, og ofte har disse 
vært av mer presserende art (vegtilsynssaker, rapporteringer mm). Likevel har driften av programmet 
vært OK.  

 
Samarbeid innad i programmet har skjedd på tvers av arbeidspakker, og det har vært en flat 
struktur. Dette har fungert godt og bidratt positivt. 
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6. Bruk av FoU-resultater 
 
Implementering: 
Resultatene er implementert i kontraktsmal, (kontraktsmal 2022) R610, e-læringskurs, lærebøker, 
tiltak.no m.m. Dette er mer utførlig beskrevet i sluttrapportens kap. 4 Programmets resultater, 
arbeidspakke 4 (s.15). Alt er samlet her: Drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg | Statens 
vegvesen 
 
 
Forslag til videre arbeid: 
Programmet er nå avsluttet, og det er ikke igangsatt noen konkrete oppfølgingsarbeider. Programmets 
prosjektgruppe har drøftet hva som er aktuelt.  
 
Her er noen forslag, i uprioritert rekkefølge: 

 
• Oppfølging og evaluering av de nye vintredriftsklassene som nå er tatt inn i kontraktsmal og vil 

gjelde fra og med vinteren 22/23. 
 

• Oppfølging og evaluering av effekter av mengdeoppgjør for drift på GS-anlegg. Mengdeoppgjør 
vil trolig bli en realitet i løpet av relativt kort tid. 

 
• Oppfølging av skadeutvikling på GS-anlegg der man introduserer salting og sammenligning med 

strekning uten salting. 
 

• Videreutvikle datasystemer og datainnhenting for å følge opp driftskontrakter med vekt på kvalitet 
for trafikanten. Det bør i så fall hentes kunnskap fra innovasjonsprosjekt på Innlandet (Smarte 
Mjøsbyer). 

 
• Utvikle ruteplanlegger for gående og syklende med driftsdata (føreforhold, belysning, 

stenginger/veiarbeid). Det bør i så fall hentes kunnskap fra innovasjonsprosjekt på Innlandet 
(Smarte Mjøsbyer). 

 
• Bedre kunnskap om kontraktsformer og samarbeidsformer for økt kvalitet for trafikanten. Her er 

det aktuelt å ha kontakt med de store byområdene. 
 

• Økt kunnskap om drift og universell utforming (framkommelighet et på ulike føreforhold, friksjon 
ved ulik helningsgrad, driftstiltak for veifinning for synshemmede, systematisere gode eksempler). 
Samarbeid med lab på NTNU Gjøvik kan være aktuelt.  

 
• Friksjonsmåling for gående, friksjon på ulike materialer. Feltforsøk på Bjorli kan være aktuelt, 

men også bruk av lab på NTNU Gjøvik.  
 

• Formidle gode eksempler på driftstiltak som gir økt mobilitet for ulike trafikantgrupper. 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/gang--og-sykkelanlegg/
https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/gang--og-sykkelanlegg/
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