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Referat:
1. Velkommen v/Øystein
Øystein ønsket velkommen til møte.
Vi måtte dessverre avlyse det fysiske møtet i Trondheim pga covid-situasjonen, og programmet er
justert ift til dette.

2. Referat fra forrige møte v/Øystein
Ingen kommentarer til referatet.

3. Smelt-prosjektet v/Kine Nilssen, Trondheim kommune
Kine orienterte kort om sin bakgrunn fra arbeid med vinterdrift og doktorgrad innen det samme
området. Kine startet i Trondheim kommune for 3 år siden, og er prosjektleder for
utbyggingsprosjekter på veg samt prosjektleder for SMELT-prosjektet.
Link til prosjektets hjemmeside:
https://www.trondheim.kommune.no/tema/veg-vann-og-avlop/veg/vedlikehold-og-drift/smelt-prosjekt-for-smart-handtering-av-broytesno/
Link til utlysning: https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-371899
Stikkord fra innlegget:
- Smelt er et forsknings- og utviklingsprosjekt på vinterdrift med fokus på vinterdrift i byer og
tettbygde strøk
- Samarbeidsprosjekt mellom Trondheim, Oslo og Trøndelag fylkeskommune. Alle parter har
gått inn med 1/3 hver (8 mill. kr hver).
- Vinterdrift i et bymiljø er komplekst – en hovedutfordring: Plassmangel – ingen plass å legge
snø. Snø må lastes opp og kjøres bort noe som er ressurskrevende. Tidligere ble snøen
lempet på sjøen, men fra 2017 var dette ikke lengre tillatt i Trondheim. Snømassene var
forurenset masse med bl.a tungmetaller, sand og grus, salt og mikroplast/søppel.
- Snø blir i dag deponert på snødeponier; Tiller i Trondheim og Åsland i Oslo, begge med lange
transportavstander. Det brukes mye ressurser på dette arbeidet. I Trondheim eier ikke
kommunene disse arealene, de leies av kirken og kommunen må betale avgift pr m3 med
snø, og det må søkes om lov til lagre snø, og om å få slippe ut smeltevannet. Avtale inngås
for noen år. Erfaringsvis er det svært få ønsker som mottak av snø med alt det innebærer av
transport og evt. forurensing.
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Det er behov for en ny måte å drive denne delen av vinterdriften på – > SMELT med en ny
type anskaffelsesprosess; førkommersiell anskaffelser (10 mill kr i støtte + 8 mill kr fra hver
av de tre partene)
Prosedyre til bruk for anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet, gir adgang til
dialog med markedet. De ulike fasene i arbeidet:
o Fase 0: Dialog med markedet - konkurranseutlysning
o Fase 1 Utvikling av løsningsforslag med støtte (starter på nyåret 2022)
o Fase 2 Utviklet prototype med støtte
o Fase 3 Felttesting (med to leverandører) med støtte
o Kommersialisering (ikke del av konkurransen)

Ved spørsmål om utlysningen og konkurransen oppfordrer Kine om å ta kontakt med henne.
Spørsmål/kommentarer:
1) Hvilke typer aktører deltar? Svar: Bred deltakelse fra alle deler av markedet
2) Har dagens deponier på land renseløsninger? Svar: Jo, det er sedimenteringsløsninger på
både Tiller og Åsland. Trondheim kontrollerer også utslipp av smeltevann til Nidelven.
Innlegg vedlagt (fil: 3 Smelt Nilssen.pdf)

4. Simulering av vinterdrift (VinterSIM) v/ Alex Klein Paste
Alex orienterte kort om prosjektet.
Stikkord fra innlegget:
- Forskningsprosjekt «VinterSIM»
- Bransjeutfordring: reduksjon av klimagassutslipp –> komme med tiltak
- Vinterdrift en av de store utslippspostene i driftsfasen (sammen med asfalt)
- Ønske om å vurdere endringer før de settes ut i livet (driftsklasser, transport, produksjon
mm)
- Mål: lage et simuleringsverktøy for vinterdriftsopplegg (riksveger)
- Simulere driftsopplegg slik det er angitt i tilbudet – definere maskiner, roder, lager mm, ta
inn krav fra kontrakten, trafikkdata, føre- og værdata og teste ulike utkallingsalgoritmer for å
simulere driften med antall tiltak/sesong og CO2-utslipp/sesong
- Mål om å treffe riktig antall tiltak pr sesong, ikke ambisjon om å treffe på alle tiltak
- Prosjekt er i gang, med bl.a. oppstart av doktorgradstudium i 2022
- Testområde på Rv5 fra kryss E39 til Sogndalsfjøra (Mesta involvert)
Alex etterspurte innspill på evt. andre forhold som kunne være aktuelt her?
Spørsmål/kommentarer:
1) Brotnow: Bruk av utstyr og metode, hastighet for driftskjøretøy mm er også viktig for antall
tiltak/gjennomkjøring og dermed resultatet både på veg og i LCA-analysene. Svar: Det må
tenkes på dette i prosjektet.
Innlegg vedlagt (fil: 4 VinterSIM Paste.pdf)

5. Informasjon fra Bevegelse 2017-2021 v/ Stein Brembu
Stein Brembu orienterte om de ulike arbeidspakkene i Bevegelses-prosjektet. Prosjektet startet i
2012 og avsluttes nå i 2021 med avslutningsseminar februar 2022 samt sesjon på Mobilitet 2022
Stein arbeider i Transport og Samfunn i Statens vegvesen.
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Definert 4 Arbeidspakker i programmet:
- Arbeidspakke 1: Trafikantenes behov og forutsetninger
- Arbeidspakke 2: Drift, metoder og utstyr
- Arbeidspakke 3: Kontrakter, samarbeidsmodeller og brukeroppfølginger
- Arbeidspakke 4: Konklusjoner, anbefalinger og implementering
Stein redegjorde for aktiviteter og hovedfunn i hver av disse, se vedlagte ppt.
Innlegg vedlagt (5 Bevegelse Brembu.pdf)
Spørsmål/kommentarer:
1) Mæhle: Nye S10 kom i går med GsC. Friksjonskrav satt ned fra 0,3 til 0,25 i GsB. Hva er
bakgrunnen for dette.
Svar: Fått tilbakemelding på at 0,3 er strengt og vanskelig å oppnå, derfor endret i GsB
2) Åsen: Samarbeid på tvers av vegeiere viktig. Sammenhengende standard i
sentrumsområdene er sentralt for de myke trafikantene. Det er en utfordring med ulike
prioriteringer fra ulike politiske nivå. Ofte er størrelsen på driftsbudsjett også begrensende.
3) Åsen: Oppfordret til å ta kontakt med VBT dersom man ønsker kontakt med og bistand fra
kommunene, og ikke gå via KS.

6a Nye vinterdriftsklasser for GS-arealer v/Bård Nonstad
Bård orienterte om de nye vinterdriftsklassene for g/s-arealer.
Stikkord fra innlegget:
- Kort gjennomgang av de ulike vinterdriftsklasser GsA og GsB
- Samlet inn erfaringer med GsA
o Godt egnet i bystrøk med mildt klima, og saltsprut fra tilliggende veg, gir god
fremkommelighet for gående
o Dyr standard – krever høy innsats, kort syklustid, bruk av kost nødvendig
o Ikke egnet på g/s-areal med dårlig dekketilstand
o Tynne ishinner et problem der det forventes at vegbanen er bar
- Erfaringer med GsB
o Høy vintervegstandard, spesielt godt egnet i kalde klima og ved dårlig dekketilstand
o Problemer ved mildvær på snø-/issåle – mere fokus på fjerning snø/-slapssåle
o Glattskjær og ski under snøfreser kan gi glatte forhold
- Generelle erfaringer med standardene generelt
o Viktig med riktig valg av driftsklasse
o Behov for bedre kriterier for valg
o Behov for egen driftsklasse for veger utenfor byer og tettsteder
- Nye vinterdriftsklasser som innføres fra 2022
o GsA som før
o GsB tillater bruk av salt når det er gunstig – frost, ishinner der temperatur er over3oC, endret friksjonskrav til 0,25, samme syklustid som tidligere
o GsC er en ny standard for «grisgrendte strøk», syklustid endret til 4 (NB tilliggende
veg har ofte strengere krav enn dette), godtar mere løs snø, friksjonskrav 0,25, bruk
av sand som strømiddel
o Kriterier for valg: se ppt
Spørsmål/kommentarer:
1) Brotnow: 2 og 3 timer syklustid er sjelden relevant da 80% av g/s-vegnettet ligger «inntil» veg
med DkA eller DkB som gir syklustid på 1,5-2 timer også for g/s-arealer. Kun 3 cm løs snø det
eneste som kan gi kostnadsbesparelse. På GsC-veger trenger kanskje ikke syklustid være så
viktig, på GsA og GsB blir det kravene til tilliggende veg som blir gjeldene. Der hvor tilliggende
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veg ligger adskilt med plenareal mellom veg og g/s-areal, da burde krav til tilliggende veg ikke
være gjeldende.
2) Saltvik: Hvordan ser man på salt i grunnvannet ift myndighetenes. Svar: I S10 er det gitt
mulighet til å bruke GsB uten salt. Lysbakken: Restriksjoner er gitt for strekninger/vassdrag i
driftskontraktene.
Innlegg vedlagt (6a Vinterdriftsklasse gs-arealer Nonstad.pdf)

6b Revisjon R610-prosjektet – kort orientering Bård Nonstad
Bård orienterte om status for revisjonsarbeidet.
Stikkord fra innlegget:
- Mye endringer siden siste revisjon i 2102 -> behov for revisjon
- Retningslinje for Svv, men andre vegeiere kan bruke denne
- Målsetning og håp om at ny standard skal kunne brukes av flere vegeiere
- Besluttet «stor revisjon» av R610 basert på grunnlag fra evalueringsfasen
- Kort gjennomgang av Hovedplan (evaluering, forarbeider, samfunnsøkonomiske analyser,
revisjonsarbeider i arbeidsgrupper – ferdig i 2024
- Vurderer underveis gradvis implementering av nye krav
- Standard fra 2012 er ikke evaluert, dette er nå gjort gjennom omfattende
spørreundersøkelser i evalueringsfasen
- Vinterdrift: mange innspill, revisjonstema avklart, nå skal det opprettes arbeidsgruppe for
vinter som skal gjennomføre revisjonsarbeidet.
Innlegg vedlagt (6b Revisjon R610 Nonstad.pdf)

7 Brøytestikk-prosjektet ved Øystein Larsen
Øystein orienterte om forsøk med brøytestikk gjennomført vinteren 2020/2021.
Stikkord fra innlegget:
- Mengder: 98 driftskontrakter på riks- og fylkesveier høsten 2019 -> 2,9 mill. stk brøytestikk
settes årlig ut inkl. supplering om vinteren (2,3 mill. stk plastikk og 0,6 mill. stk bambus)
- Nye produkter på markedet – ønske om å teste ut disse mot de gamle mot synlighet og
holdbarhet, 8 ulike typer
o 3 prøvefelt: Rv 9Setesdal, E6 Dovrefjell, E6 Fauske, 40 stk av hver type
o I tillegg kontrollert forsøk på Bjorli: snøsprut fra plog og fres samt slag fra plogving
- Funn/resultater
o Synlighet: Røde brøytestikk har best synlighet, foran hhv svart brøytestikk, trestikk og
bambus til sist.
o Funksjonalitet, andel skadet i løpet av vinteren: plast minst skadet 5-15%, furu mest
skadet 85-95%, bambus og pil 20-30% skadet.
- Laboratorietester hos Våler vekst – se på materialegenskaper
o Slagtest (kald, -20oC)
o Bøyetest (varm)
o Varmestråling (bøyer seg vekk fra solstråler) – svart bøyer mest
- LCA – livssyklusanalyser for å vurdere klimabelastningen i levetiden
o Mest miljøvennlig: brøytestikk av tre og resirkulert plast, plastikk nr 2
o Vurderingene er utført med utgangspunkt i hvert stikk, det er ikke hensyntatt reell
levetid
- Konklusjon:
o Rødplast best i test – vises best
o plast tåler mest
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o Trestikk og resirkulert plast er mest miljøvennlig
Tester ut nye stikk til vinteren: limtre-furu, ny dansk pil, svensk pil, skrubrøytestikk med
resirkulert plast. Prøvefelt på E6 Saltdal og på Bjorli.

Spørsmål:
1) Mæhre: Finnes det gode erfaringstall på omfang av gjenbruk av brøytestikk? Svar: Ikke god
oversikt over skader, andel som samles inn, andel som stjeles. Anslått at 10% av plaststikk
erstattes i løpet av vinteren og tilsvarende 25% for bambus-stikk. Kan vurdere å stille krav om
rapportering av dette i kontraktene.
Brotnow: Vanskelig å gi gode svar på dette, mange stikk stjeles/forvinner. I noen kontrakter
pålegges rød stikk, mens entreprenøren sitter på et lager med sorte stikk. Noen kontrakter
stiller krav om 2 reflekser, mens andre har krav om en refleks. Noen skadede stikk kan
gjenbrukes f.eks på rekkverk (kortere lengder). Slike forhold vil både påvirke miljøregnskap,
og gjøre det vanskelig å rapportere riktig.
2) Hausvik: Er det vurdert hvordan man anbefaler plassering i tverrprofilet for å redusere skader
på brøytestikk. Svar: Dette vil bli vurdert ifm. revisjonen av R610.
Innlegg vedlagt (7 Brøytestikk Larsen.pdf)

8 Valg av ny leder for bransjenettverk Vinterdrift
Vi har mottatt forslag til ny leder for Bransjenettverket: Kai Rune Lysbakken, Sintef
Kai Rune ble valgt ved akklamasjon, og overtar dermed som ny ledere av bransjenettverket.
Bransjenettverket vil takke Øystein for fantastisk innsats i mange år med opprettelse og ledelse av
nettverket.

9 Neste møte – hvor
2022:
Torsdag 3.februar 2022 – 09.00 – 15.30
Aktuelle steder:
- Avinor/Gardermoen?
- NTNU/Sintef Trondheim (aktuelt også utenom vintertid)?
- Risa/Nærbø?
Kai Rune og Tor Erik følger opp dette.
Torsdag 12.mai 2022 – 09.00 – 15.30
Sted ikke avklart
Generelt: Fint om alle sier ifra om man stiller på møter eller ikke.

10 Eventuelt
Ingen saker meldt inn.
VEDLEGG:
- 3 SMELT Nilssen.pdf
- 4 VinterSIM Paste.pdf
- 5 Bevegelse Brembu.pdf
- 6a Vinterdriftsklasse gs-arealer Nonstad.pdf
- 6b Revisjon R610 Nonstad.pdf
- 7 Brøytestikk Larsen.pdf

SMELT
La oss skape rene,
trygge og vakre
vinterbyer

Bransjenettverk vinterdrift
16. november 2021

Kine Nilssen, Prosjektleder, Trondheim kommune

Problemet

«Det er ikke plass til snø i
sentrum»

«Hele vinterdriften er et stort
puslespill»

Foto: BYM

Foto: Trondheim Havn

Foto: BYM

Foto: Nibio

Behovet - Fremtidens snøhåndtering
La oss skape
rene, trygge og
vakre vinterbyer

+
=

SMELT

S nøbehandling utført
M iljøvennlig med
E nerginøytraliserende
L agring og
T eknologi

Før-kommersiell anskaffelse

Kommersiell anskaffelse

(Unntatt lov om offentlig anskaffelse)

Leverandør A

Alle
interesserte
leverandører

Leverandør B

Leverandør A

Leverandør C

Leverandør C
Leverandør E

Kommersialisering
Leverandør A
Leverandør C

Leverandør D
Leverandør E

FASE 0
Idé

FASE 1
Utvikling av
løsningsforslag

FASE 2
Utvikle prototype

FASE 3
Felttesting

(Ikke en del av konkurransen)

2021

2022

2023

FASE 0

FASE 1

FASE 2

Dialog med markedet
Konkurranseutlysning

Utvikling av løsningsforslag
Inntil 5 leverandører
Tidsramme: 9 mnd
Kostnadsramme: 1 mill

Utvikle prototype
Inntil 4 leverandører
Tidsramme: 11 mnd
Kostnadsramme: 6 mill

2024

FASE 3
Felttesting
Min 2 leverandører
Tidsramme: 16 mnd

2025

Forskningsprosjekt «VinterSim»

Bakgrunn
•
•
•
•

VinterSim

Hele bransjen blir utfordret på reduksjon av klimagassutslipp
SVV blir utfordret til å komme med tiltak
Vinterdrift er en av de store utslippspostene i drift
Vi ønsker å kunne evaluere endringer før de settes i livet
– Ulike driftsklasser
– Krav innen en driftsklasse
– Forhold mellom transport og produksjon
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VinterSim
Målet med VinterSim er å lage et simuleringsverktøy for
vinterdriftsopplegg (vinterplaner) for riksveger
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Ideen
•

VinterSim

Simulere et driftsopplegg
– Definere maskiner, kjøreruter, lagerplassering etc
– Programmere kravene til hver driftsklasse
– Forske på, og utvikle et «utkallingsalgoritme»
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VinterSim

Ideen
værdata
Trafikkdata
Føre
(registert/estimert)

Utkallingsalgoritme

Type tiltak
tidspunkt

driftsimuleringen

Antall tiltak/sesong
CO2 utslipp/Sesong

«Kontraktdata»
driftsklasse
oppgjørsform
spesielle krav

5

Testområde
• Rv 5 fra kryss (E39) til
Sogndalsfjøra (Eventuelt med
tilpassing til aktuelt rodeoppsett)
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Bransjenettverk vinterdrift

BEVEGELSE 2017 – 2021

Fire arbeidspakker

Foto: Knut Opeide Statens vegvesen

Foto: Knut Opeide Statens vegvesen

Foto: NTB Scanpix

Arbeidspakke 4: Konklusjoner, anbefalinger og implementering

Aktiviteter og hovedfunn (1)
Arbeidspakke 1 Trafikantenes behov og forutsetninger
Brukersurvey fotgjengere og syklister (TØI), 4 masteroppgaver
om vintersykling
● God drift gir økt bruk – spesielt kvinner, eldre, personer med
funksjonsnedsettelser
● Behov for forutsigbar standard på hele ruter og info til publikum
● Snørydding viktigst. Snødybde påvirker framkommelighet,
hastighet, komfort, trygghet – betydning for om folk går og sykler.
● Glatte partier som er overraskende, er vesentlig årsak til uhell med
personskade (med store helsekostnader)
● Delte meninger om salt; gir god framkommelighet for de som
trenger det, mens endel spreke syklister unngår salt av hensyn til
sykkelen.

â
Grunnlag for valg av tilstandskrav, driftsmetoder,
driftsklasser

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Aktiviteter og hovedfunn (2)
Phd Arbeidspakke 1 Magne Fossum (NTNU)
Veileder og medforfatter: Eirin Ryeng
Fotgjengeres adferd på vinterføre
-

Observasjonsstudier med målinger og registreringer av
ulike adferdstilpasninger på ulike typer vinterføre.
Spørreundersøkelse med fokus på fotgjengeres rutevalg.

Konklusjoner:
-

Det er en sammenheng mellom føreforhold og rutevalg.
Folk går saktere og bruker mer energi når føret blir
dårligere
Sanding gir stor reduksjon i risiko for fallulykker
Uventede glatte partier bidrar til mange fallulykker

â
Kvantifiserte funn brukes i nytte/kostberegninger av drift

Aktiviteter og hovedfunn (3)
Arbeidspakke 1 Trafikantenes behov og forutsetninger
Samfunnsøkonomiske konsekvenser
- Effekten av drift (TØI-rapport 2018)
- PhD-studie av hvordan drift påvirker ganghastighet (Fossum, 2021)

â
Driftskalkulator: Vinterdriftsklasse, belysning, feiing,
dekkevedlikehold

Aktiviteter og hovedfunn (4)
Arbeidspakke 2 Driftsmetoder
Uttesting: bruk av ulikt utstyr:
– Brøyteskjær
– Kost
– Strømaterialer
– Utstyr for tilstandsregistreringer
– Fastsandmetoden på GS-veger
– Autonom feiemaskin

â
-

Fastsand gir god friksjon og varighet på
Gs-anlegg
Ny kunnskap om bruk av kost (hastighet
og saltbehov)
Ny kunnskap om sandkvaliteter og friksjon
for gående
GsA Trondheim. Foto Kai Rune
Lysbakken

Aktiviteter og hovedfunn (5)
Arbeidspakke 2 Driftsmetoder: Eksempel på aktivitet
● Problemstilling: Måling av friksjon for gående
● Test med bruk av lastcelle og måling av sklikraft
med ulike sko
● Resultat:
– Metoden fungerte
– Steinstørrelse har mindre å si for
friksjonstilskudd for gående enn for kjørende
– Større forskjeller mellom skotyper på snøføre
enn når det samme føret er sandet

Aktiviteter og hovedfunn (6)
Arbeidspakke 2 Driftsmetoder: Eksempel på aktivitet
● Test av autonom elektrisk feiemaskin mtp feiekapasitet og maskinens interaksjon med folk
● Noen resultater:
– Interaksjon med folk var ok
– Ikke samme kapasitet og effektivitet som en vanlig feiemaskin
– Ikke system for automatisk tømming av beholder

Aktiviteter og funn (7)
Arbeidspakke 2 Driftsmetoder
– Erfaringer fra drift av gang- og sykkelveger med
GsB-standard (intervju)
– Oppfølging av GsA og GsB
– Effekt av salt og teleskader
â
- Nye driftsklasser for GS-arealer: Endring av GsB
og ny lavere klasse GsC.
- Nye kriterier for valg av driftsklasse
- Endring er tatt inn i kontraktsmal for kontrakter
som lyses ut i høst
- Innspill til revisjon av R610

Foto: Kai Rune Lysbakken, Statens vegvesen

Aktiviteter og hovedfunn (8)
PhD AP 2 – Mathis Dahl Fenre (NTNU)
Veileder og medforfatter: Alex Klein-Paste
Rullemotstand for sykkel på vinterføre
- Instrumentering av sykkel
- Måling av rullemotstand på ulike typer føre
- Survey: Syklister vurderte sin sykkelvillighet
basert på bilder av føret fra feltforsøkene.
Konklusjoner:
- Sykkelvilligheten korrelerer med
rullemotstanden, og minsker med
økende rullemotstand
- El-syklister er like avhengig av gode
føreforhold som «vanlige» syklister

â
-

Anbefalinger for hva som skal være
«godkjente føreforhold» på GS

Foto: Mathis Dahl Fenre, NTNU

Ikke alt det ble noe av...(AP3)

- Laget ikke en «Kartløsning med
sanntidsinfo om føreforhold og
driftstiltak»
- Fant ikke sammenheng mellom ulike
typer oppgjørsform og driftens kvalitet
- Fant få gode eksempler på samarbeid
mellom ulike vegeiere

Muligheter for videreutvikling innenfor temaet
● Videreutvikle datasystemer og datainnhenting for å følge opp driftskontrakter
● Ruteplanlegger for gående og syklende med driftsdata (føreforhold, belysning, stenginger/veiarbeid)
● Bedre kunnskap om samarbeidsformer mellom vegeiere
● Økt kunnskap om drift og universell utforming (framkommelighet på ulike føreforhold, friksjon ved ulik
helningsgrad, driftstiltak for veifinning for synshemmede, systematisere gode eksempler)
● Stedfesting av fallulykker

Formidling/implementering
•
•
•
•

Revisjon i R610 – nye vinterdriftsklasser
Revidert kontraktsmal (utlysing i høst)
Nytt kapittel i lærebok Drift og vedlikehold Revisjon av «Opplæring i vinterdrift for operatører»

• Kurs for byggherrepersonell
ü E-læring
ü Forelesning
• Powerpoints til bruk i blant annet vintermøte
• Animasjoner og film
• Workshops, seminarer og presentasjon av rapporter
underveis
• Artikler i Våre veger, Kommunalteknikk, Samferdsel,
TU m.m
• Avslutningsseminar februar 2022
• Sesjon på MOBILITET 2022

Takk for oppmerksomheten. Spørsmål?
Rapporter publiseres fortløpende:
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2633164
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Nye vinterdriftsklasser for GS-arealer
16.11.2021

Bård Nonstad, Statens vegvesen

Foto: Knut Opeide, Svv

Generelt om vinterdrift av gang- og
sykkelarealer (R610)
Ferdselsareal for gående og syklende skal være farbart
og attraktivt for gående og syklende slik at de
foretrekker å ferdes der framfor i kjørebanen.

Foto: Øystein Larsen

R610: To vinterdriftsklasser for GS-areal
● GsA

● GsB

Fotos: Knut Opeide

R610: To vinterdriftsklasser for GS-areal
● GsA

● GsB

● Mellom kl. 06-23 skal
vegen være bar
● Salt skal benyttes
● Ved snøvær skal det
først brøytes/børstes og
deretter saltes
● Syklustid 2 timer (2
timer på å oppnå
godkjente føreforhold)
● Sand brukes kun ved
spesielle tilfeller

Fotos: Knut Opeide

R610: To vinterdriftsklasser for GS-areal
● GsA

Fotos: Knut Opeide

● GsB

• Mellom kl. 06-23 tillates
hard, jevn snø- eller issåle
med maks 1 cm løs snø
• Friksjon > 0,30
• Ujevnhet < 2 cm
• Salt benyttes på indikatorer
• Tverrfall opprettholdes
• Syklustid 3 timer (3 timer
på å oppnå godkjente
føreforhold)

R610: Kriterier for valg av vinterdriftsklasse GsA
eller GsB
● Vinterdriftsklasse GsA
– Bymessig strøk med høy gangog sykkeltrafikk
– Hovednett for sykkeltrafikk
– Andel indikatorer
● Vinterdriftsklasse GsB
– Øvrige ferdselsareal for gående
og syklende

16.11.2021

Andel GsA/GsB på riks- og fylkesgang- og sykkelveger
● GsA: 363 km
● GsB: 4442 km

Kommunale g/s-veger med barvegstandard:
● Oslo: 120 km
● Trondheim: 70 km
Kart som viser utbredelse av GsA

Erfaringer med GsA

Foto: Terje Giæver,
Statens vegvesen

Erfaringer med GsA
+
● Kosting og salting som driftsmetode er godt egnet i byområder med
kystklima med mye gang- og sykkeltrafikk
● Godt egnet til å brukes på sykkelfelt og annen gs-anlegg som ligger tett
inn til saltet veg
● Gir særlig god fremkommelighet for gående, spesielt for eldre og personer
med nedsatt funksjonsevne
● Rene gs-areal året rundt

●
●
●
●
●
●

Krever høy innsats
Salt skader infrastruktur, miljø, ruster sykler og irriterer hundepoter
Ikke egnet på gs-areal med dårlig dekketilstand/standard
Krevende å opprettholde bar veg ved lave temperaturer (- 8 ̊C)
Krevende å opprettholde bar veg under lange og intensive snøvær
Tynne ishinner kan oppstå pga. regn/smeltevann

Erfaringer med GsA

Foto:
Hampus
Karlsson,
Sintef

Erfaringer med GsB

+
● Høy vintervegstandard gir god fremkommelighet for alle trafikantgrupper
● Spesielt godt egnet i områder med stabilt vinterklima
● Godt egnet også på gs-veger med dårlig dekkekvalitet

● Høy vintervegstandard krever høy innsats, særlig ved hyppige fryse/tinesykluser
● Gir dårlig fremkommelighet ved mildvær når snøsålen smelter: bør ha mer
fokus på fjerning av myk snø-/slapssåle
● Glattskjær og ski under snøfreser kan gi glatte forhold

Erfaringer med standardene generelt
● Begge klassene funker godt når driftsrutinene er gode
● Forbedringspotensial ved å ta i bruk mindre og lettere
maskiner/redskapsbærere
● Forbedringspotensial ved bedre koordinering
Funn:
● Viktig med riktig valg av driftsklasse, behov for bedre
kriterier for valg av klasse
● Riktig bruk av driftsklassene i dag?
● Behov for en egen driftsklasse utenfor byer og
tettsteder
→ Reviderte vinterdriftsklasser

Nye vinterdriftsklasser (innføres fra 2022)

Ny revidert GsB

Ny klasse GsC

Kriterier for valg

Kriterier for valg

Revisjon av Hb R610 - Standard for drift og
vedlikehold av riksveger- Kort status

Foreløpig plan for revisjonsarbeidet
Felles for alle scenarioer
• Standardkrav nordiske land
• Spørreundersøkelse del 1 vinter
• Evaluering spørreundersøkelse vinter foregår samtidig med anskaffelse av ny konsulent
• Anskaffelse konsulent, 3 mnd (juni)
• Ny spørreundersøkelse del 2 og 3 (sendes ut i april)
• Evalueringer spørreundersøkelse del 2 og 3
• Viktige endringer inn i DKV 2022

Liten revisjon (Blir uansett gjennomført)
• Spørreundersøkelse viser at det ikke er
behov for store endringer av krav og det
er besluttet å ikke gjøre nye
samfunnsøkonomiske analyser.
• Ny R610: T2 2022 inkl. evt. høringer

Dynamisk oppdatering

Mellomstor revisjon
•
Spørreundersøkelse viser at det er
behov for en del endringer av krav og
det kan gjøres noen tilpasninger og
forbedringer av de eksisterende
samfunnsøkonomiske analysene.
•
Ny R610: T1 2023 inkl. evt. høringer

Dynamisk oppdatering

Stor revisjon
• Spørreundersøkelse viser at det er
behov for store endringer av krav og
det må gjennomføres nye
samfunnsøkonomiske analyser basert
på nytt beregningsgrunnlag
• Egen utlysning av arbeid med å finne
nytt beregningsgrunnlag (ca 1 år) for
de samfunnsøkonomiske analyser
• Samfunnsøkonomiske analyser (pågår
parallelt med annet arbeid)
• Ny R610: T2 2023- T1 2024 avhengig
av punkt 2. evt. høringer

Evaluering av R610

Vinterdrift
• 30 innspill på vinterdelen
• 20 sider oppsummering
• + innspill på vinter i del 2 i
spørreundersøkelsen
Har gjennomgått alle innspill og besluttet
revisjonstema--→ Opprette arbeidsgruppe
Samfunnsøkonomiske analyser hvor vinter
er et tema.

Brøytestikk-forsøk vinteren 2020/21
Bransjenettverk vinterdrift – Teams-møte 16.11.2021
Øystein Larsen
Statens vegvesen
Teknologi Drift og vedlikehold

Mengder brøytestikk på riks- og fylkesveger
Basert på data fra 98 driftskontrakter høsten 2019.
Det settes ut ca 2,5 millioner brøytestikk hver høst på riks- og fylkesvegnettet
I tillegg brukes en del «staur» og spesielle stikk på høyfjellsveger
Noe stikk står fastmontert på rekkverk hele året
Kantstolper fungerer på noen strekninger som brøytestikk
Antall som settes ut i løpet av høsten og vinteren:
● 2,3 millioner plaststikk inklusiv supplering
● 0,6 millioner bambusstikk inklusiv supplering
● 2,9 millioner brøytestikk totalt inklusiv supplering
Ca 80 % plaststikk, av disse ca 80 % røde
Kommunale veger og private veger ??

Ønsket å teste og sammenligne gamle og nye typer brøytestikk
Hensikt: undersøke synlighet og funksjonalitet (holdbarhet)
på brøytestikk av ulike typer under mest mulig like forhold
på forskjellige strekninger/kontrakter i tillegg til
kontrollerte forsøk på bane og i laboratorium
8 typer brøytestikk:
• Plast rød
• Plast svart
• Bambus tykk
• Bambus tynn
• Trestikk av furu
• Pil fra Danmark
• Plast svart av resirkulert plast
• Skrubrøytestikk rød (kun på Dovrefjell)

Prøvefelt vinteren 2020/21:
3 prøvefelt:
● Rv9 Setesdal
● E6 Dovrefjell
● E6 Fauske
Ulike strekninger med ensartet forhold innenfor hvert prøvefelt. 40 av hver type brøytestikk.
Prøvefeltene ble fulgt opp i driftskontraktene:
- synlighet
- funksjonalitet

● I tillegg ble det satt ut en del stikk på Bjorli flyplass:
Det ble gjennomført kontrollerte forsøk i vår:
- snøsprut fra plog og fres
- slag fra plogving

Ødelagte brøytestikk kan være spisse og kvasse og farlig
•
•
•

Spydspiss fra furustikk
Kvasse ender fra bambus
Skarpe kanter fra skru på skrubrøytestikk

Resultat av synlighetstester

1. Rød (best)
2. Svart
3. Trestikk
4. Bambus

Resultat funksjonalitet
Antall skadet i løpet av vinteren. 40 brøytestikk satt ut på hver strekning i oktober.
Prosent ødelagt:
1. Plast
5-15%
2. Bambus og Pil
20-30%
3. Furu
85-95%

Laboratorie-tests
Ser på materialegenskaper
Laboratorietest hos Våler vekst (bilder fra Ivar Opås)
- Slagtest (kald)

- Bøyetest (varm)

- Varmestråling (bøyer seg vekk fra solstråler)
Svarte bøyer mest

LCA (Livssyklus analyse)
Formål: se på klimautslipp og miljøbelastning fra disse stikketypene
Utført av Multiconsult

Mest mijøvennlig:
1. Brøytestikk av tre og
resirkulert plast
2. Plaststikk

Konklusjon: Rød plast best i test
Rød vises best
Plast tåler mest
Trestikk og resirkulert plast mest miljøvennlig

Tester ut noen nye stikk denne vinteren
●
●
●
●

Limtre-furu
Ny Dansk pil, tynnere
Svensk Pil, 2 forskjellige tykkelser
Skrubrøytestikk av resirkulert plast med ny skru

● Sammenligner med vanlig plaststikk og bambus
Prøvefelt:
● E6 Saltdal i Nordland
● Bjorli flyplass

