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Innlandet

• Neste 10 000km², 22 % større enn Danmark

• 46 kommuner



Samferdsel

• Nesten 7000 km fylkesveg -
nest største vegeier etter
staten

• Sentrale gjennomfartsårer 
som binder Norge sammen

• Fjelloverganger

• Randsfjordferga

• Nasjonale turistveger



Organisasjon Samferdsel

Samferdselssjef
Aud M. Riseng

Kvalitet og støtte
Anita B. Moshagen

Drift
Arne Fredheim

Trafikk og miljø
Helge Stikbakke

N
iv

å 
2

N
iv

å 
3

Fylkesrådmann
Tron Bamrud

N
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Utbygging
Lars Alhaug

Strategi og utvikling
Hanne Finstad

Kollektivtransport
Lars Baukhol

Lokasjoner:
• Hamar
• Lillehammer
• Gjøvik
• Kongsvinger
• Tynset
• Otta
• Fagernes
• Folldal



Organisering Drift

Seksjonssjef Drift

Drift vest

(Oppland)

Drift øst

(Hedmark)
Tilstand og vedlikehold Randsfjordferga

6 driftskontrakter 7 driftskontrakter Asfalt

Vegmerking

Rekkverk

Forsterkning



Illustrasjon fra: pixabay.com

Driftskostnadene øker



Økninger i kostnader driftskontrakter

• Kostnader til driftskontrakter har økt og vil øke i årene som 

kommer

• Hvis det ikke skjer endringer i tildeling så vil dette spise av 

vedlikeholdsbudsjettet



Fylkesvegnettet har stort forfall

Foto: Marit Espeland



Bruene våre er mange og gamle

Foto: Einar Søberg



55% av ulykkene skjer på fylkesvegnettet



Nasjonale transportkorridorer - med 
omkjøring via fylkesvegnettet

Skanska.no



Fylkeskommunen som egen byggherre

• Fylkeskommunen har fått større/endret ansvar for eget vegnett – økt frihetsgrad

• Presset økonomi – tvinger oss til tenke nytt – hva er godt nok – fokus på når tiltak må iverksettes

• Invitere til samarbeid – tenke smart om nye metoder, materialer og løsninger - hvordan får mer igjen 
for pengene

• Økt risiko for ulik saksbehandling, praksis og standard – noen ulikheter kan være korrekt (lokal 
tilpasning)

• Godt samarbeid med andre vegeiere



Kontraktstrategi

• Arbeidet med kontraktstrategi er en pågående prosess

• Foreløpig størst endringer for vegdriftskontraktene i Innlandet



Kontraktstrategi - Drift

• 13 kontraktsområder

• Viderefører den samme geografiske inndelingen som før med kun små 
grensejusteringer

• Lage kontrakter som favner flere i leverandørmarkedet og som oppleves å ha en 
mer balansert risikofordeling mellom byggherre og leverandør

• Få mer kontroll på prisøkningen

• Mer samarbeid mellom partene  - mindre konflikt – mer fokus på optimale 
løsninger



Driftskontrakter veg – endringer

• Standard for drift av fylkesveger (Operativ standard Innlandet) – bygger på SVV’s HB610

• Kontraktsmal skiller seg på flere punkter fra tidligere felles driftskontakter for riks- og 
fylkesveg

• Byggherren skal konkretisere kompetanse og ressurser som er nødvendig for å utøve 
tilstrekkelig drift av vegnettet som forventes levert gjennom denne kontrakten

• Dimensjonere en grunnbemanningen som skal gjennomføre nødvendige tilsyn og 
inspeksjoner, samt ivareta trafikkberedskapen og redusere skadevirkningene av 
hendelser



Driftskontrakter veg – endringer mal

• Det er lages et rodeoppsett for vinterdriften og angis nødvendig 

utstyr

• Oppgjørsformen er endret slik at entreprenøren får et oppgjør 

basert på tilgjengelighet og timepriser for den innsatsen som er 

beskrevet



Driftskontrakter veg – endringer mal

• Om nødvendig har byggherren rett til å styre utførelsen av 

kontraktsarbeidet – konsekvens av endret oppgjørsform

• Styringsretten skal utøves gjennom dialog med entreprenøren 



Driftskontrakter veg – endringer mal

• En del av risikoen for entreprenøren er fjernet ved at det gis 

oppgjør basert på innsatsfaktor

• Krever mer av byggherren



Erfaringer med ny mal

• Økt interesse i markedet

• Prisnivået ble som vi hadde anslått – unngikk de store 
overraskelsene

• Godt samarbeid i samhandlingen – mer fokus på å finne gode 
løsninger sammen – åpenhet mellom partene

• Etter 9 dager er det for tidlig å si noe om gjennomføringen



Foreløpig plan for utlysninger av 
vegdriftskontraktene

• 2020 – oppstart 5 fylkesvegkontrakter

• 2021 – oppstart av 5 fylkesvegkontrakter

• 2022 – oppstart 2 fylkesvegkontrakter

• 2023 – oppstart 1fylkesvegkontrakt

• Elektro – det jobbes med strategi i disse dager, men planen er egne elektrokontrakter 



Kontraktstrategi - Vedlikehold

• Ikke gjort store endringer

• Dekke – fortsatt geografisk sentrerte 1 års kontrakter som er reseptbaserte

• Rekkverk – inngått en rammeavtale ut 2021

• Vegmerking – egne kontrakter lyses ut i årsskifte 2020/21 – varighet og 
innhold vurderes nå

• Forsterkningskontrakt for hele fylke – dypstabilisering



Kontraktstrategi - Vedlikehold

• Forarbeidskontrakt (grøfting, stikkrenner, kummer) – fortsetter 

ikke med dette, arbeidene tas gjennom driftskontraktene

• Fortsetter med egen kontrakt for bruvedlikehold

• Ingen planer om å skille ut flere oppgaver i egne fagkontrakter



Innovasjon og miljø

• Det jobbes nå med en innføring av klimabudsjett for Innlandet 
fylkeskommune og skisse til klimahandlingsprogram for 2021 

• En analyse må på plass som viser hvor stor fossilandelen av 
klimafotavtrykket fra den fylkeskommunale virksomheten er, inkludert 
utslipp fra drift og vedlikehold av fylkesveger

• Det jobbes nå med å vurdere tiltak som kan være aktuelle innenfor 
drift og vedlikehold



Innovasjon og miljø
Mulige tiltak:

• Utfordring til bransjen – hva kan vi få til og hvor fort?

• Stille krav til bruk av lavtemperaturasfalt

• Terskelkrav til EPD’er for asfalt (krav til hvor mange kg Co2e det er tillatt å ha på innlevert EPD)

• Krav til anleggsmaskiner

• Biodrivstoff

Samarbeid med bransjen og andre vegeiere ønskelig



Takk for oss!

Arne Fredheim Kjersti Røislien

arne.fredheim@innlandetfylke.no kjersti.roislien@innlandetfylke.no
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