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Hvorfor?

● Riktig vedlikehold til rett tid gir mer for pengene, øker levetiden, og reduserer behovet for å bygge nytt før 
levetiden er utnyttet. 

● Vi kan ikke vente med å ta klimagrep: Vi skal halvere utslippene herfra til 2030.

Vi sparer penger og miljø ved å ta vare på det vi har  



● divisjonsmålene



Drift og vedlikehold i tall

6 040
brukonstruksjoner

14
mrd. kr 

580
tunneler

16
ferjesamband

350
kontrakter

23
fjelloverganger

10 600
km riksveger

850
ansatte

1 500
km gang- og sykkelveger



Vegens livsløp i 100-årsperspektiv

• Vegen bygges på 3 år – de neste 97 årene 
skal den forvaltes, driftes og vedlikeholdes.

• Brukerbehov og standarder endres 
gjennom vegens livsløp.

• Klimaendringer gir nye utfordringer.

• Vi må ta høyde for teknologisk utvikling.



● Ikke for tidlig, ikke for sent

● Riktig kompetanse og metode

● Ressursbruk vs. resultat

Alternativet er:

● Kostbart over tid

● Dårlig for miljøet

● Dårlig for omdømmet

Riktig vedlikehold til rett tid er bærekraftig



Når lønner det seg å utbedre det vi har og når må vi bygge nytt?

● Hva slags kvalitet bygde vi?

● Hvordan planla vi for framtidig drift og vedlikehold?

● Overlevering: Har vi fått den kvaliteten vi har betalt for?

● Har vi fulgt opp med jevnlig vedlikehold?

● Har vi skiftet ut elementer og komponenter med ulik levetid og belastning fortløpende?

● Har vi vært opptatt av å ta vare på det som ikke vises?

Vedlikeholde eller bygge nytt?



Hva er under asfalten?

Vegkonstruksjonen utgjør 10-30 % av 
investeringskostnaden og 25-30 % av budsjettet til 
drift og vedlikehold.

Riktig dimensjonering og utførelse av vegen har 
stor betydning for levetidskostnaden.

Konstruksjon – overvåkning – kompetanse 



Grunnlagsdata Prosjektering Bygging Drift og vedlikehold

Helhetlig perspektiv fra prosjektering til drift

Forundersøkelser
• Undergrunn
• Materialer
• Fjellkvalitet
• Materialegenskaper

Klima

Trafikkprognoser

Analyser
• Langsiktig planlegging av tiltak – Budsjettering / LCC
• Virkning/konsekvenser av endrede påkjenninger (f.eks. trafikk, klimaendringer)
• Klima/miljø – Bedre data for levetid inn i LCA-analyser

N200

BIM

VegDim/
ERAPave

Teknisk kvalitet
• Kontroll
• Dokumentasjon
• Oppfølging

FDV
system

Tilstandsoppfølging
• Dekkeskader
• Bæreevne
• Lagdeling/oppbygging
• Prøvetaking

VegDim/ERAPave rehab

✓ Bedre fremkommelighet
✓ Lavere kostnader
✓ Bedre klima/miljø
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Utvikling i CO2-utslipp 2020 – 2030 – 2045 (??)

  Asfalt   Salt   Brøyting   Strøm u/ferge   Sand

OPPGAVER MENGDE UTSLIPP C02

Asfalt 600 000 tonn 36 000 tonn

Salt 120 000 tonn 22 750 tonn

Brøyting 8 220 000 km 14 400 tonn

Sand 170 000 tonn 5000 tonn

Strøm 300 GWh 7800 tonn

Innen 2030 skal utslippene halveres!



Klima og miljø i drift og vedlikehold – trinn for trinn

Estimat for 
klimagassutslipp

(2020)

Krav om 
rapportering

(2021) 

50% 
reduksjon

(2030)

Hvordan blir rapportene brukt? 
1. Få realistisk oversikt over type og mengde utslipp. Kvalitetssikre estimatene på 

utslipp som vi har så langt. 
2. Bevisstgjøring på hvilke utslipp vi faktisk har.
3. Finne kostnaden for å redusere utslippene – for så å kunne prioritere de 

tiltakene som gir mest klimanytte. 
4. Legge grunnlaget for å måle reduksjonen i utslipp etter hvert som vi leverer på 

dette. 

2020: Klimakrav i alle nye kontrakter
2021: Rapportering av klimagassutslipp
2030: 50 % reduksjon



Klimaoppfølging og klimasatsing i driften

Vi følger flere spor:
- Krav til rapportering i nye kontrakter –

Oppfølgingssystem under utvikling
- Tildeling etter miljøkriterier ( DK Hallingdal og 

Valdres)
- Uttesting av utstyr og metoder i ulike kontrakter 

(eks elektrisk hjullaster i Trondheim)
- FOU og samarbeid med NTNU – Muligheter for 

utvikling av en Vintersimulering – DK Sunnfjord



4 %

39 %

12 %

34 %

11 %

Fordeling CO2-utslipp asfalt

Utlegging

Råvareproduksjon

Transport til verk

Asfaltproduksjon

Transport til utleggersted

Slik skal vi få klimanøytral asfalt – sammen! 
Strategi for redusert klimautslipp for produksjon og utlegging av asfalt 

● Asfalt skal være tilnærmet klimanøytral innen 2045

● Vi bruker miljødeklarasjon (EDP) for asfalt.

● Vi skal ha regnskap for CO2-utslipp.

● CO2-utslipp skal vektes ved tildeling av kontrakt.

Det skal lønne seg for entreprenørene å produsere og legge ut 
asfalt med lavt CO2-utslipp:

● CO2-utslipp prissettes i kontrakten ved at tilbyderne får et 
påslag på tilbudssummen pr. kg. utslipp.

● Samme krav til kvalitet – levetiden skal ikke forringes!

● Andre innkjøpere kan bruke samme grunnlag som Statens 
vegvesen.



Katodisk beskyttelse stopper korrosjonsprosessene

• Forlenger bruas levetid med ca. 30 år.
• Sparer samfunnet for en milliard kr til nye bruer.

Riktig bruvedlikehold til en tidel av prisen av å bygge nytt

Eksempel på riktig vedlikehold

Mye brubygging mellom 1960 og 
1990. Disse bruene er spesielt 
utsatt nå.

Måløybrua, rv. 15 Vestland.
Ferdig rehabilitert 2021 – 100 mill.

Gimsøystraumen bru, E10 Lofoten. Oppstart 2021 –70 mill.



Eksempler

● Automatiserte tilstandsundersøkelser

● Digitalisering

● Maskinlæring

● Sensorteknologi

● Datainnhenting med droner

● Skanning av bergskjæringer

● Prediksjon av utvikling, eks. flom

Organisering og utvikling

● Kontraktstrategi

● Innovasjon

● Samarbeid NTNU, bachelor-/masteroppgaver

● Organisasjon, endringsledelse

Ny teknologi hjelper oss å gjøre riktige tiltak til rett tid



● Lokalkunnskap og erfaring

● Datadrevet kunnskap: Målinger, analyser

● Endringer: Trafikkutvikling, vegens 
funksjon, vær og klimaendringer

● Forutsigbare rammer slik at vedlikeholdet 
kan planlegges. 

Godt vedlikehold krever kunnskap om vegen

Videanalyseverktøy RoadAl på brøytebil

God drift kobler 
erfaring med 
datadrevet 
kunnskap



● «Design to cost» – hva får vi for pengene?

● Maksimal utnyttelse av eksisterende vegkapital: Hva kan 
gjenbrukes og hva må bygges nytt?

● Tidlig involvering av entreprenør – i fellesskap finner vi smarte 
løsninger som gir mer utbedret veg for pengene.

Kontraktsform

● Totalentreprise med samspill, der entreprenør og byggherre 
blir enige om målpris.

● Mer gjennomtenkte løsninger og bedre kontroll på risiko.

● Lavere konfliktnivå og bedre risikofordeling.

Utfordring

● Forutsigbarhet: Hva får vi til vedlikehold i de årlige 
budsjettene?

Vedlikehold eller bygge nytt? Ja takk, begge deler! 

Valdresmodellen



Hva er brukernes behov?
• Framkommelighet
• Trafikksikkerhet
Men også:
• Opplevelse av kvalitet
• Ønske om å bidra til miljø og klima

Hvorfor skal vi satse på bærekraft?

Vi skal tilrettelegge for at trafikantene skal velge bærekraftige løsninger! 

Riksveg 80 Bodø   Foto: Knut Opeide


