
  

Vakre vegers pris
Vegdirektørens pris VAKRE 
VEGER ble opprettet i 1988.  
Prisen er en hederspris for  
anlegg med gode estetiske 
kvaliteter tilpasset omgivelsene. 
Det kan være veger, bruer, 
tunneler eller tilhørende anlegg 
og utstyr. 

www.vegvesen.no

Jury

Ola Bettum, NLA, (juryleder)

Leif Ingholm, Tekna.

Magne Meland, NAL.

Jørn Hilmar Fundingsrud, 

Riksantikvaren.

Viel Bjerkeset Andersen, 

KORO. 

Kirsten G. Lunde, NMBU.

Dag Kittang, NTNU.

Terje Moe Gustavsen, 

Vegdirektør.
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Vakre vegers pris 2014

Hedrende omtale 
Driftskontrakt Vestfold øst, 
Kopstad - Verdens Ende

Juryens uttalelse:
Den daglige driften av landets hovedvegnett 
er avgjørende for hvordan hverdagsbruk 
og trafikksikkerhet ivaretas langs tusener 
av vegkilometre. Det er i hverdagens 
transportbehov trafikantene daglig kan 
bedømme kvaliteten av vegvesenets arbeid. 
Ofte oppleves denne kvaliteten som en 
direkte konsekvens av hvordan de daglige 
driftsoppgavene utføres.

Flerårige driftskontrakter med ulike små og 
store entreprenører er nå standard for drifting 
av hovedvegnettet. I et godt driftsarbeid ligger 
mange utfordringer. Underlaget for kontrakten 
må være presist formulert, slik at alle oppgaver 
er entydig definert. Entreprenøren må både 
ha god organisering av virksomheten og 
gode fagfolk i alle ledd. Som oppdragsgiver 
må vegholderen ha et kontrollverk som kan 
følge opp leverandørene og kontinuerlig 
kvalitetssikre det løpende arbeidet.

En god driftskontrakt sikrer at avfall blir 
fjernet, kantslått gjennomført, snøbrøyting 
og strøing foretatt umiddelbart etter 
nedbør. Dette sikrer at de velbygde og vakre 
veganleggene alltid presenterer seg fra sin 
beste side. I driftskontrakten kan også mindre 
utbedringsarbeider og reparasjoner inngå slik 
at kvaliteten på vegen hele tiden utvikler seg 
positivt.  

Juryen mener utviklingen av driftskontrakten 
for Vestfold øst er et fremragende eksempel 
på hvordan samspillet mellom vegholder 
og driftsoperatør kan utvikles til stadig 
bedre resultater over tid. I utviklingen og 
kvalitetssikringen av dette driftsarbeidet 
ligger viktig læring for andre driftsområder, 
både innenfor Statens vegvesen og for andre 
forvaltninger.

Prosjektfakta:

Lengde:  256 km fylkesveg og 80 km  
 gang- og sykkelveg
Beliggenhet:  Tønsberg, Horten, Re, Nøtterøy og  
 Tjøme
Kontraktsperiode: 2012-2017
Byggherre:  Statens vegvesen
Entreprenør:  Veidrift AS
Vegeier: Vestfold fylkeskommune

De andre prisvinnerne i 2014 er:

Kongevegen, Filefjell

Skjarvelandet, Fv 889, Havøysundvegen
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