
Takk for invitasjon



Trafikksikkerhet

Trafikanten

Kjøretøyet Veien

Erlend Aksnes
51 år
14 år i Risa
8 år i SVV
2 år som kjørelærer
3 år som bilmekaniker

Erfaring gir (muligens) innsikt:

Opptatt av menneskets forhold 
til teknologi og hvordan vi 
organiserer aktivitetene.



15 kontrakter og 17 år med DOV

Dalane 2003-2007

Sirdal 2006-2010

2003 2006 2007 20122010 2015 20182013 2016

Stavanger 2006-2011 Stavanger 2011-2016-17     

Mandal 2007-2012

Setesdal 2007-2012

Flekkefjord 2008-13 Flekkefjord 2013-18

HaugaStord 2008-2013

Arendal Øst 2010-2015

Indre Ryfylke 2010-2015

Sirdal 2010 - 2013 – 2016       2016 - 2021

2021 20232017

Nye Veier 2019-2024

20242008 2019

Nedre Telemark og Vestfold 2020-23



Overordnet: Hva mener jeg er viktigst?

▪ Brukeren: Sette trafikantens behov i fokus.

▪ Dialog og samhandling: Finne nye måter å organisere forholdet mellom 
oppdragsgiver, entreprenør og leverandører på.

▪ Styre risiko slik at det er mulig å utføre arbeidet på en trygg måte og samtidig sikre 
forutsigbar inntjening på jobbene. 

▪ Norge trenger god nasjonal og lokal kompetanse og leveringskraft!



Hva skjer i bransjen nå:

DOV – i ferd med å få en

Viktigst:

➢ Forenkling

➢ Rapportering

➢ Oppgjørsform

➢ La entr. slippe å være bank 



Forenkling, reduser risiko for diskusjon
– Vinterdrift:

Fjern unødvendige krav, syklustider og full ut-brøyting av 

driftsareal i samme tiltak

– Miljøkrav: 

Fjern fordyrende krav, vekk fra Steg4 og Euro6. 

Fokuser på Miljøregnskap og proaktive løsninger

– Sommerdrift: 

Fjern enkelte prosesser i sin helhet, skogning per m2, pris på 
skilter per m2 og intervaller på renhold. Fjern etterslepet!



Rapportering 

– Ønske om fornuft (i dag rapporteres det i gram per minutt)

– Ønske om fokus på oppetid for trafikanter

– Ønske om «live» rapportering fra systemer

– Ønske om å dele data rett inn i rapporteringsverktøy til BH

– Ønske om aktiv deltakelse fra BH (fra intervaller til behov)



Rapportering i form av direkte innsyn og tilgang 

til systemer 

➢ Ditio

➢ Zeekit Fleetzeek 

➢ Zeekit Collector Pro

➢ Roadmanager

➢ Rapporteres i Teams & PowerBI



Oppgjørsform

– Se på nye oppgjørsformer

– Tydelighet i hva som bestilles

– Betal for faktisk utførelse

– Reduser rundsum post vinterdrift

– Kjære byggherrer, ta hand om rigg og lager lokasjoner selv 

i et uoverskuelig DOV fremtidsperspektiv.



- Anbudskostnader

- Oppstartskostnader / Planverk / Bemanning / Kontraktsmedhjelpere

- Etablering Rigg og Salt lager kostnad

- Transport inn på lager kostnad

- Finanskost: 10 % garanti på hele kontrakts beløpet, hvorfor ikke bare Rundsum/Betalingsplan?

- Oppstartsår: Fra februar til og med oktober = bank 

Et av Risa sine strategiske mål er: Likviditets positive i prosjekt

Likviditet i DOV prosjekt



RS vinterdrift: Eksempel fra en driftskontrakt

Kontraktssum 297 mill over 3 år.

24 mill er forhandspriset vintermengder x enhetspris av BH. 
Dette utgjør (ifg SVV) 2/3 av variable vinterkostnader

RS vinter er ca kr 100 mill

Denne rundsumposten alt for høy 

Her må alle jobbe med å få splittet denne opp og få en bedre risikofordeling.



Erfaringer - risikofordeling vær og klima

Risikodeling variable vinterdrifts kostnader:

➢ Nye Veier: Vinterdrift har liten risiko

➢ SVV påstår å ta 2/3 av værrisiko – Jeg mener reelt mindre en 1/3 

Nye Veier

➢ Felles Målprismodell

➢ Ikke bare pris

➢ Nøkkelpersonell

➢ Dokumentert erfaring

➢ Samhandling



Elementer egnet for fastprising og hva som er 

mest egnet for avregningsmekanismer
Modell Nye Veier 

Store variable kostnader bør ikke være RS

Fastprising:
• Beredskap
• Generelle omkostninger
• Inspeksjon rutiner
• Risiko og fortjeneste

Avregningsmekanismer:
• Tiltak per prosess utføres iht time kost priser
• Innkjøpskostnader uten påslag



Grensesnitt mellom eiere av veiene



Grensesnitt mellom Fylker

Blir det en felles kontraktsmal?

Rapporteringsverktøy: Felles eller 13 stk?

Er det Risiko for egen produksjon i fylkene?

Klarer vi gjøre det attraktivt for det utførende ledd?

Hvem er overordnet myndighet?



Oppsummering – hvordan komme i gang?

▪ Brukeren: Sette trafikantens behov i fokus.

▪ Dialog og samhandling: Finne nye måter å organisere forholdet mellom oppdragsgiver, 
entreprenører og leverandører på.

▪ Styre risiko slik at det er mulig å utføre arbeidet på en trygg måte og samtidig sikre 
forutsigbar inntjening på jobbene. Dette krever samhandling mellom oppdragsgiver og 
de som skal utføre arbeidet.

Det handler om grensesnitt: Det er der risikoen er størst for at noe går galt. 



Hva skjer a`?

Nå: EL bil til

inspeksjon på 

Nye Veier



Bekymring:    

Hvem vil kjøre denne om 5- 10 år?



5 brøytebiler krever nærme 15 personer med klasse 2 og helst erfaring

Brøyter og salter på 22 km fire felts motorvei

Norge trenger god nasjonal og lokal kompetanse og leveringskraft!



Takk for oppmerksomheten

Av våre 500, kan 100 og 30 har lyst


