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• En seksjonsleder med rådgivere som støtter 
teamområdene

• Tre team områder for driftskontraktene:
- Drift Sør 
- Drift Storby
- Drift Nord

• Team elektro

• Team asfalt og fagkontrakter
- Asfalt, Vegoppmerking, Rekkverk, Skilt, tunnelvask, fjellsikring, TS-tiltak

Organisering i seksjon DV



Driftskontrakter i TRFK

• 11 driftskontrakter

• Over 6700 km veg
FV: 6344
FG: 372

• DV-Kontrakter på: 
5, 7 og 8 år

• Opsjons: 1 og 2 + 1 år



• 5002 Hitra – Mesta AS
553,4 km veg, 5, ÅDT 50 – 7000, del av ADI

• 5005 Røros – Svevia Norge AS
501 km veg, 5 år, ÅDT 50 – 5600

• 5006 Trondheim – Mesta AS
286,5 km veg, 8 år, ÅDT 200 – 22000, del av ADI
Tildelingskriterier, 70% pris – 30% kvalitet, evnen til å levere iht. kontrakt

• 5007 Stjørdal – Svevia Norge AS
646,5 km veg, 5 år, ÅDT 50 – 11000

• Automatisk datainnsamlingskontrakt

Nye driftskontrakter 2020



• Høring med bransjen før utlysning

• 5009 Indre Namdal
- Totalt 604 km hvorav

696 fylkesveg
8 km fylkes-g/s-veg

-ÅDT 50 – 3500

• 5008 Steinkjer
- Totalt 790 km 

hvorav 738 fylkesveg
52 km fylkes-g/s-veg

- ÅDT 50 - 13000

Nye driftskontrakter 2021



• Entreprenøren skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med 
gjeldende forskrifter på områder dekket av forskrift om allmenngjort 
tariffavtale

• På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort 
tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår iht. 
gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje

• Adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren

• LO-koordinator en viktig ressurs i dette arbeidet

• Samarbeid med Eiendomsavdelingen, controllervirksomhet

Seriøsitet - Arbeidslivskvalitet



• Vedtak om en stegvis innføring av vegmesterrollen 

• Automatisk datainnsamling første steg i 2020 og 2021-
kontraktene

• I tilknytning til kontraktene som skal ut 2022 skal 
vegmesterrollen videreutvikles

• Definere hvilke nye steg som er naturlig og mulig å ta i en 
utvikling av vegmesterrollen

Vegmesterrollen i egenregi



B2 pkt. 2.3 
Økonomisk og finansiell kapasitet



• C3. pkt. 4 - Krav til utførelse av drift og vedlikehold
Krav til elbil med minimum 270 km rekkevidde
2/3 av lastebiler benyttet i kontrakten Euro 6
1/3 av traktorer benyttet i kontrakten Steg IV

• C3 pkt. 7 - Oppstartmøte og samhandlingsprosess
- Opplæring i kvalitetsledelse iht. NS-EN ISO 9001:2015 og miljøledelse iht. NS-
EN ISO 14001:2015 før oppstart av samhandlingsprosessen.

• C3 pkt. 40 – Lærlinger
Minst 2,5% av totalt antall timeverk utføres av lærlinger. 

Vårt kap. C3



• Tildeling på grunnlag av det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Pris – 70% 
Kvalitet - evne til leveranse i henhold til kontrakt – 30% 

• Følgende oppgavetyper ble bedømt for denne kontrakten og inngikk i 
tilbyderens system for kvalitetsledelse: 

I. Administrasjon av kontrakten 

II. Renhold. Blant oppgavene – men ikke begrenset til – inngår renhold 
og fjerning av støv i vintersesongen, vårrengjøring og fjerning av søppel. 

III. Vinterdrift 

IV. Øvrige oppgaver som tilbyder har identifisert og vil fremheve som 
nødvendige i ledelsessystemet for kvalitet for å ha evne til å konsekvent 
levere i henhold til krav i kontrakten (jf kap.4 pkt. 4.4.1) 

5006 Trondheim - Tildelingskriterier



• Automatisk datainnsamling for å fremskaffe 
dokumentasjon på utført arbeid og oppfølging av 
kontrakt 

• I regi av byggherre

• Oppgavene som inngår i ADI er i tillegg til vinterdrift i all 
hovedsak kontraktens RS prosesser

Automatisk datainnsamlingskontrakt (ADI)



• Tildelingskriteriet – beste tilbud gitt av 70% pris og 30% 
kvalitet

• Oppgaver som skal bedømmes:

1. Brukergrensesnitt for fører av kjøretøy

2. Brukergrensesnitt for oppdragsgivers- og entreprenørens oppfølging

3. Tjenestekvalitet

4. Opplæring og støtte

Automatisk datainnsamlingskontrakt (ADI)
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