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1. Kort runde rundt til deltakerne v/alle
Øystein ønsket velkommen til møte.
Kort presentasjon og introduksjon av nye medlemmer. Nye medlemmer i utvalget siden sist er:
 Karsten Stenersen, NCC
 Frode Kaldestad, NCC
 Ole Saltvik, Saltvik Mekaniske AS
 Kai Rune Lysbakken, Sintef

2. Referat fra forrige møte v/Øystein
Referatet ble gjennomgått muntlig.
Ingen kommentarer til referatet.

3. Mandat v/Øystein
Øystein gikk gjennom utkast til mandat som var sendt ut i forkant av møtet.
Det er et ønske om flere deltagere fra kommunesiden. Turid Åsen fra VBT (Vegforum for byer og
tettsteder) inviteres med fra neste møte.
Ansvar: Kurt Bøystad
For øvrig ingen kommentarer til mandatet, og mandatet ble dermed godkjent.
Mandat vedlagt referatet
4. Årsrapport 2020 v/Øystein
Øystein gikk gjennom utkast til årsrapport som var sendt ut i forkant av møtet
Det kom noen korreksjoner på navn på bedrifter som er rettet. I tillegg ble link til referater fra
møtene er lagt inn i årsrapporten.
 https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/drift+og+vedlikehold/Vinterdrift/Bransjenettverk
Årsrapport 2020 vedlagt
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5. Årsplan 2021v/Øystein
Øystein gjennomgikk utkast til årsplan som var sendt ut i forkant av møtet.
Listen er ment som en plukkliste over aktuelle tema, men det skal være rom for å gi innspill på
dagsaktuelle temaer. Det er ønskelig at alle medlemmer bidrar med å ta opp aktuelle tema i
nettverket.
Følgende kommentarer og innspill ble gitt:
 Informasjon om R610 inngår i pkt. 7 Standard for drift og vedlikehold
 Diskusjon om brøytehastighet (ref eget punkt under eventuelt) inngår som del av pkt 4 om
effektivt og kvalitetsriktig driftsopplegg mm
 Gjenbruk av strømaterialer bør inngå under pkt. 8 om miljøkrav i vinterdriften. Bøystad
orienterte kort om hva de gjør i Bærum kommune (avtale med Nes industripark, levere
feiemasser, får dem tilbake vasket og renset i vinter, vurdere omfang av urenheter i masser
som kommer i retur). https://www.veier24.no/artikler/glatte-fortau-og-veier-i-baerum-skalfor-forste-gang-stros-med-resirkulert-strosand/505174. Olav Korsaksel orienterte om at
tilsvarende skal inn i Midt-Hålogalandkontrakten (ikke i gang). Bærum kommune vurderer
også å se på CO2-utslipp mht. transport av masser. Det ble påpekt at kostnadene med
resirkulering må vurderes og vektlegges. CO2-regnskap tas inn som tema i årsplan under pkt.
8.
 I pkt 6. om nye kontrakter bør man også kunne diskutere bakgrunn for innføring av nye krav
og beskrivelser i kontraktene (f.eks. knyttet til endring av bruksbredde på brøytebil)
For øvrig ikke innspill til nye hovedpunkter.
Aktuelle møtedatoer:
- Møte 2: 2.sept eller 7.september, Trondheim/NTNU, sjekkes med Alex (teams/fysisk)
- Møte 3: 16.nov eller 23.nov, mulige steder Risa eller Gardermoen
Årsplanen ajourføres og sendes ut.
Årsplan 2021 vedlagt
6. Informasjon fra fylkeskommuner
Nordland v/Kaski
Lars Petter Kaski informerte om Nordland fylkeskommune.
Stikkord fra innlegget:
 Lokasjoner: Leknes, Sortland, Narvik Oppeid Bodø, Mo i Rana og Mosjøen
 4200 km veg, 900 bruer, 52 tunneler og 68 ferjekaier
 I dag 31 ansatte som skal bli til 34
 Lofoten, Vesterålen og Ofoten: Elektrokontrakt Fv, 2 «BH-styrte» vegkontrakter, 2 ordinære
Svv-kontrakter
 Salten: Elektro Fv, 2 Fv-kontrakter
 Helgeland: Elektro Fv, 2 Fv-kontrakter, 1 felles kontrakt med Svv
 Organisasjon: Drift Helgeland og Elektro / Drift Veg Nord-fylket / Vedlikehold
 Økonomi: Utvikling fra knappe rammer til større romslighet høsten 2020 med muligheter for
også å gjøre vedlikeholdsarbeider i alle kontraktene



Overordnede mål for drift og vedlikehold: Forutsigbar og god framkommelighet,
trafikksikkerhet, miljøvennlig samt utvikling
Mål for driftskontrakter
o Mulighet for å prøve ut nye metoder, løsninger, produkter underveis
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o Redusere administrasjon: forenkle registreringer, inspeksjon, kommunikasjon og
samspill mellom BH og leverandør, sanntidsdata
o Redusere driftskostnader til fordel for økt vedlikehold
o Rasjonell bruk av mannskap, maskiner og andre ressurser
o Det er resultat som teller
Viktige tidsfrister – milepæler
- Utlysing Lofoten - Ofoten-kontrakten:
o Ofoten inngår fra 2023
o Bruker Svv-mal - rekker ikke lage egne kontrakter
- Kontraktstrategi Helgeland og Vesterålen – frist 1.5
o Malverk: kontakt med andre vegeiere (FK), kort tid innebærer at man må bruke Svvmal eller bruke mal fra andre fylkeskommuner
o Grad av BH-styring diskuteres – bemanning økes ved behov
o Geografisk inndeling – vurdere sammenslåing
o Tid for «nytenkning»
- Langsiktig kontraktstrategi
o Utvikling av kontraktsmal som ivaretar våre mål for driftskontrakter
o Behov for kontraktsressurser?
Status kontrakter pr nå:
- Ny elektrokontrakt i nord med innlevering denne uken
- 3 asfaltkontrakter utlyst
- Rekkverkskontrakt er ute nå
- Fergekai og vegoppmerking skal utlyses i løpet av året med oppstart i 2022
Spørsmål:
 Vesterålen-kontrakt var spesiell med hensyn til BH-styring. Er det en tendens til mere BHstyrte kontrakter i fylkeskommunen?
o Svar: Folk i Vesterålen er fornøyd med den kontrakten, det avgjøres i mai om denne
videreføres, alternativt brukes Svv-mal
 Merkes det innspill/retningslinjer fra politikere i økende grad?
o Svar: Svv hadde stor tillit hos fylkeskommune, og fikk bestemme selv. Dette er
videreført, og man opplever ingen politisk diskusjon om hvordan man gjøre det,
administrasjonen står veldig fritt. Det oppleves som positivt at man sitter nært ift
beslutninger mht. økonomi. Politikerne legger seg ikke opp i detaljene, men det
forventes at man leverer og gjennomfører i tråd med planene.
Presentasjon vedlagt
Troms og Finnmark v/Johnsen
Tor Ivar Johnsen informerte om Troms og Finnmark fylkeskommune.
Stikkord fra innlegget:
 Stort geografisk område med fragmentert vegnett – hovedvegnett med fylkesveger til lokale
steder
 Problematisk vinterdrift
 Seksjon d/v øst og vest + utbyggingsdivisjon
o Seksjon Vest: 24 ansatte – rekruttering til 30 ansatte
o Seksjon Øst: 12 personer – rekruttering 15-20 personer
 Fakta
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o 4568 km, 864 bruer, 46 tunneler, 38 fergekaier, 132 fiskerihavner (ansvar også for
disse)
o Driftskontrakter i dag:16 felles kontrakter med Svv + Alta delt i 7 BH-styrte kontrakter
o Største kontrakt 1816 Ofoten med to 946 km (397 km TFFK)
o Minste kontrakter i Porsanger Øst og Nordkyn med hhv 211 km og 213 km veg
Ny kontraktstrategi 2020
o Samfunnsutviklerrollen – tilrettelegge også for små og mellomstore entreprenører
o Endret risikofordeling – mindre på RS og mere på bestilling (endret Svv-mal)
o Holde kunnskap om vegnettet i eget hus – overta rollen som vegvokter
Nye kontrakter
o Et antall små og store kontrakter lyst ut eller er i ferd med å lyses ut i disse dager
o Veglengder helt ned i rundt 10 km og opp i overkant av 400 km
o Oppsplitting gjort for å slippe lange avstander med «tomkjøring»
o Inngår samarbeid med kommuner for å drift hverandres veier – bytte veier, kan
pålegge kommuner om drifte Fv (men gjøres ikke) – positivt samarbeid f.eks. knyttet
til asfaltkontrakter (volum)
o Har skrotet begreper syklustid – vinterdrift eller målbare parametre i form av f.eks.
av cm-krav til brøyting
o Entreprenøren har funksjonsansvar for brøyting og strøing
o Beredskap ligger i kontraktene
Økonomi: 2020-/2021 ligger d/v på ca. 1 mrd., flere år fremover, i tillegg ulike midler for
satsingsområder som vedtas (fremkommelighet på Senja for å sikre fisketransport)

Spørsmål:
 Hvem blir vegvoktere?
Svar: Kontrollingeniør/vegmester/vegvokter – bygger opp slikt korps, må styrkes, tar med seg
lettere verktøy ut for å gjøre enklere reparasjoner.
 Med vegmester som skal være ansatt i fylkeskommunen, hvem avgjør hvem som gjør hva?
Svar: Det legges inn i kontraktene oppgaver som skal/kan bestilles av entreprenøren, kun
enkle oppgaver som kan gjøres på stedet vil bli utført av vegvokter
 Hvordan sikrer dere kontraktsinngåelse på veger hvor dere pålegger kommunen skal gjøre
d/v?
Svar: Der kommunene spør om at fylkeskommunene tar ansvar for å drifte Kv (kommunale
veier), så tas disse inn i kontraktene til fylkeskommunene.
 Ligger trafikkberedskap i kontraktene?
Svar: Områder med nye kontrakter med kun vinterdrift inneholder også trafikkberedskap i
kontraktene. Regime med VTS opprettholdes
 Tenker dere 5 års kontrakter?
Svar: Vi ser på mulighetene for å bruke variable lengder og sammensetninger av kontraktene.
 Hvordan får entreprenøren godtgjørelse?
Svar: Bygget opp med samme struktur som i ordinære driftskontrakter: RS + oppgjør på
brøytekm + oppgjør på minutt på strømidler. Fokus på best resultat på vegnett – betaling for
plog samt tillegg for midtmontert skjær (trolig pris på timer for midtmontert skjær).
Entreprenøren skal få betalt for det de gjør
 Midtmontert skjær – flere entreprenører har kjøpt veghøvel, hvordan ser dere på bruk av
denne?
Svar: Midtmontert skjær erstatter ikke bruk av veghøvel, veghøvel bestilles også i
kontraktene. Vegmesterne skal styre bestillingsarbeider.
Presentasjon vedlagt
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7. Nytt fag Veidrift på videregående skole – informasjon v/Wicken
Espen Wicken informerte om nytt fag i læreplanen i Vg3 om veidrift og veivedlikehold.
Faget har 2 års læretid, og de første kandidatene er ferdig høsten 2022. Faget er tilgjengelig alle
steder som har Vg2 Anleggsteknikk.
Læreplan i Vg3 veidrift- og veivedlikeholdsfaget (hentet fra høring høsten 2020):
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/1100
Vg3 veidrift- og veivedlikeholdsfaget handler om å drifte og vedlikeholde offentlige og private veier i tillegg til
annen infrastruktur. Faget skal ruste lærlingene til å vurdere skader og avvik på veier og infrastruktur, i tillegg
til å planlegge og utføre drift, vedlikehold og fornying av ulike typer dekker. Faget handler videre om å bruke
maskiner, utstyr og arbeidsmetoder som minimerer miljøavtrykket og sikrer egen og andres sikkerhet. Å sikre
kjøremønstre og god trafikkavvikling er og en del av faget.
Kompetansemål - mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:
 planlegge og arbeide etter tegninger, drifts- og vedlikeholdskontrakter og gitte prosesser, velge
verktøy og materialer og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet
 bruke og vedlikeholde maskiner og verktøy med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, miljø og økonomi
 gjøre rede for kvalitetssikringssystemer og gjennomføre arbeid i tråd med gjeldende krav for helse,
miljø og sikkerhet
 risikovurdere, gjennomføre en sikker jobb analyse og rapportere om uønskede hendelser
 kildesortere, vurdere muligheten for gjenbruk, håndtere spesialavfall, uønskede planter og organismer,
og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering
 inspisere veinettet, iverksette tiltak tilpasset årstidene, og loggføre funn
 drifte og vedlikeholde kulverter, tunneler, bruer, rekkverk og andre konstruksjoner og drøfte ulike
skader som kan oppstå i konstruksjonene
 merke veier og drøfte tiltak som sikrer midlertidig og permanent kjøremønster
 vurdere hvordan temperatur og fuktighet påvirker veidekke og sette i verk tiltak for å sikre friksjon på
veien
 montere, drifte og vedlikeholde veirekkverk i ulike materialer og vurdere hvordan matrialvalg påvirker
kvaliteten og styrken på rekkverket og trafikksikkerheten
 utføre arbeidsvarsling i henhold til gjeldende regelverk og vurdere hvilke risikofaktorer som kan påvirke
trafikkavviklingen og egen sikkerhet
 drifte, vedlikeholde og fornye veidekker og gjøre rede for faktorer som påvirker trafikksikkerheten
 drifte og vedlikeholde grøntarealer, sikre siktsonen i kryss og reflektere over forholdet mellom estetikk
og trafikksikkerhet.
 drifte og vedlikeholde grøfter, stikkrenner, kummer og sandfang og iverksette tiltak som reduserer
skader i veikroppen og hindrer vannplaning og grusansamlinger
 kommunisere med veieier, kunder, kolleger og andre yrkesutøvere og drøfte ulike løsninger som bidrar
til å minimere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse
 bruke verne- og sikkerhetsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk
 arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og reflektere over konsekvenser av støy, vibrasjoner og
støveksponering
 arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget og gjøre rede for
arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter.

Bransjen er veldig positive til at det etableres eget fag for drift og vedlikehold, og det oppfordres til å
markedsføre faget samt å bidra til at man tar imot lærlingekandidater. Fylkene ønsker tilbakemelding
på om man ønsker å være lærebedrift.
Ansvar Alle
Innlandet fylkeskommune kommenterte at i deres kontrakter er det tatt inn krav om 2 nye lærlinger.
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8. Revisjon R610 – informasjon v/Nonstad
Bård Nonstad orienterte om arbeidet med revisjon av R610.
Stikkord fra innlegget:
 R610 skal revideres - spørreundersøkelse sendt ut – ønsker svar fra så mange som mulig
 Formål: Sikre riktig og jevn standard på sammenhengende vegruter av samme viktighet
uavhengig av administrative grenser
 Differensiering av krav ut fra: vegens funksjon og viktighet, trafikkmengde og fartsgrense
 R610 Oppbygging og innhold: objekt basert struktur + noen aktiviteter vinter + renhold +
felles krav (bl.a inspeksjon)
 Historikk: kontinuerlig utvikling fra 1980 – 2012, da stoppet kontinuerlig arbeid opp
 Siste revisjon 2007-2011 – gjennomgang av prosess
 Ny standard implementert i perioden 2012-2019 i kontraktene
 Endringer: vinterdrift (hevet ved høyere ÅDT, anvende mere barveg-standard,
vinterdriftsklasser og syklustid), vegdekke (spor ÅDT > 500 kjt skjerpet), drenering og
vegoppmerking basert på samfunnsøkonomiske analyser
 Standardens anvendelse i dag – flere områder:
o styring og kommunikasjon med overordnet myndighet
o styring av virksomheten i Svv
o kontraktstyring av drift og vedlikehold (entreprenør)
o kommunikasjon med brukere
 Standardens anvendelse i kontrakter:
o Metode 1: byggherrens beslutter tiltak utifra tilstand vurdert mot standardkrav og
bestiller
o Metode 2: Entreprenøren gis ansvar for å overvåke og selv beslutte utførelse
 Hvorfor revidere:
o Bestemt av ledelsen
o Ulike tilsyn og revisjoner har vist behov for revisjon
o Dagens standard innført 2012, men ny standard er enda ikke evaluert
o Endringer i bilpark, mere fokus på klima og miljø og høyhastighetsveger
 Plan for revisjonsarbeid
o Sammenstilling av vinterstandard i Norden - gjennomført
o Evaluering av/erfaring med dagens standard - Spørreundersøkelse
 Del 1: Vinterdrift – operative aktører
 Del 2: Øvrige drift og vedlikehold – operative aktører
 Del 3: R610 rettet mot trafikanter og relevante interesseorganisasjoner
o Omfang av revisjon avhengig av resultatene fra spørreundersøkelsene (liten rev:T2
2022- mellom stor: T1 2023 – stor revisjon: T1 2024)
o Innspill kan sendes til R610@vegvesen.no
Leverandørene var ikke mottakere i utsendelsen i del 1, Bård ettersender spørreundersøkelsen også
til dem. Ansvar Bård
Presentasjon vedlagt
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9. Miljøkrav i driftskontrakter v/Arne Iversen
Arne Iversen informerte om nye miljøkrav i kontraktene.
Stikkord fra innlegget:
 Ny kontraktstrategi vedtatt desember 2020
 Arbeid med strategi delt i to faser
o På kort sikt (1-3 år) – fokus:
 Tilpassing og forenkling av kontraktstruktur
 Innføre krav og insentiver til miljø og innovasjon
 Digitalisering og automatisering av oppfølging og rapportering
 Teste ut ulike anskaffelsesformer (bl.a. prøve BVP på kontrakt i Gjøvik)
o På noe lengre sikt (3-5 år)
 Når hovedmengden av alle felleskontrakter er avsluttet, vil vi ha høstet
erfaring fra innovasjon og bruk av ulike anskaffelsesformer. Hele
verktøykasse for utforming av nye kontrakter tas da i bruk
 Miljøkrav i driftskontrakter
o Kap C3 pkt. 4: «søkes benyttet» maskiner/metoder/materialer, ikke bastante krav
ennå
o Kap C3 pkt. 8: krav til ledelsesystem for kvalitet og miljø ISO 14001
o Kap D1 pr 18.1 Rapportering av gassutslipp
o C3 43.11 Spesiell rapportering av gassutslipp og gassutslippsrelaterte forbruksdata
(alle kjøretøy med mere enn 50 driftstimer totalt eller mere enn 10 timer i en måned)
o Eksempel på rapportering
 En start … leter etter de gode løsningene – kommer sterkere tilbake i malene for 2022
 Store ambisjoner: Svv skal innen 2030 redusere utslipp av C02
 Eksempel: Elektrisk hjullaster som skal prøves ut på g/s-vegnett i Trondheim (GsA), skal rigges
også for brøyting og kosting, oppstart i neste uke (uke 11)
Presentasjon vedlagt (sammen med pkt. 10)
10. Hastighet under brøyting og strøing, praksis og erfaringer v/Arne I/Øystein L/alle
Øystein og Arne innledet om temaet brøytehastighet, etter innspill fra EBA
Stikkord fra innspillet fra EBA:
 40 km/t er for lav hastighet som absolutte krav
 Forholdet mellom mulig kvalitetsavvik ved mindre fartsavvik og belastningen som legges på
sjåføren står ikke i forhold til hverandre – medfører stor psykisk belastning og
sikkerhetsrisiko når de vet at de risikerer tap av inntekter hvis de kjører over 40km/t
 Forskning som finnes på området er gjort på testområde for begrenset antall type ploger og
en tenkt snøtype (slaps) med vegbane uten spor, under testene ble det påvist stor forskjell
mellom 40 og 60 km/t
 EBA foreslår øke til snitt hastighet på 45 km/t, og at avvik utover dette tas opp i byggemøter,
gir mulighet for å flyte med trafikken, norske veier
Bakgrunn for krav til brøytehastighet (Øystein)
 Ønske om mindre rest snø etter plogen – redusere saltbehov
 Sikkerhet hvis plog treffer harde hindringer og ved kollisjon
 Mindre belastning og skader på vegutstyr og naboeiendom
 Mindre fare for skader på personer som oppholder seg i nærheten av veg
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Gjennomført tester – resultater viser at effektivitet går betraktelig ned ved økt
brøytehastighet, i tillegg øker utkast
Anbefalinger: lite og gammelt grunnlag, behov for å teste ulike ploger og ulike forhold med
ulik brøytehastighet
Hvordan kan man evt. organisere og finansiere dette?

Innspill fra diskusjon:
 Skille på bar veg og vinterveg. På bar veg blir resultatet dårligere når hastigheten over 40. På
vinterveg trengs ofte høyere hastighet for å få unna snøen (tørr snø, vinterveg, må opp i 5060 km/t for å få unna snøen)
 Dette er etterspurt i lang tid. Det henvises til test fra 2011, og mange plogleverandører har
utviklet plogene mye siden den gang. Det er på tide med ny test med nye ploger. Elementer
langs veg varierer – kan sette opp hastigheten der det er færre elementer. Det er
problematisk å kaste snø over 2 m brøytekanter med hastighet 40 km/t.
 Det er mulig å kombinere høyere hastighet med godt resultatet, sikkerhet viktig, snømengde
kan også medføre at man blir kastet over på venstre side, økt utslipp ved høyere hastighet
 Effekt av brøytehastighet er også avhengig av kvaliteten på vegunderlaget (spor og
ujevnheter mm), økt fart gir økt slitasje på slitestål, høyere hastighet øker risiko for hendelse
med plog, bør kunne vurdere varierte hastigheter ulike steder i landet
 Mere restsnø på veg/kjørebane gir økt saltforbruk
 Aktuelt å vurdere bruk av ulike hastigheter basert på når i værhendelsen det skjer, mulig med
høyere hastighet under værhendelse, og ta ned hastighet ved siste gjennomkjøring
 Ved åpning av Rv 4 ved Raufoss, ble det testet ulike ploger og hastigheter - samme
konklusjoner (rapport foreligger)
 Gjennomført test med ulike ploger i ulike hastigheter med godt resultat. Det er mulig å få til
dette med høyere hastighet. Hvilke krav settes til hva som kan ligge igjen? Bør kanskje se på
dette også. Det mangler i dag slike krav, derfor benyttes hastighet. Man bør vurdere også
miljøkrav i en testing
 Vind blåser inn snø bak bilen ved høyere hastighet
 Oppsummering: ønske om å teste ut dette, teste evt. på nye vegstrekninger
Presentasjon vedlagt (sammen med pkt. 9)

10
11. Brøyteploger og brøytefester, fjærende stål v/Roar Wehn
Roar Wehn innledet om saken.
Det har oppstått skader på chassis (bl.a på Scania og Volvo) som følge av at brøyteskjæret treffer
kanter eller ujevnheter under brøyting, og spørsmålet er hvem som har ansvaret for slike skader.
EU-direktiv 13021 krever følgende:

Brøyteplogen skal kunne «frigjøres» på påkjørsel av kanter > 50mm i kjørebanearealet med en
hastighet opp til 40 km/t. Belastningen må kunne tas opp i brøyteplog eller evt. i brøytefestet, slik at
belastningen ikke gjør skade på chassis.
Regelverket har vært gjeldene også i Norge, men har trolig vært ulikt ivaretatt hos de enkelte
lastebilleverandørene. Lastebilleverandørene lager ikke i utgangspunktet lastebiler for brøyting, og
bygger derfor ikke tilstrekkelig styrke i chassis til å kunne ta opp slike krefter slik at de ikke gjør skade
på bilen.
Det ble nevnt spesielt et problem knyttet til bruk av spissplog. I Sverige og Finland er det gitt
dispensasjon for å få lov til å bruke spissplog.
Hvordan skal vi håndtere dette i Norge. Skal krav i kontraktene? Det ble hevdet at det er erfart lite
problemer med dette i Norge frem til nå.
Oppsummering:
Arne Larsen Island ser på dette nærmere (ift bestemmelser som gjelder)

Ansvar: Island

12 Nyheter og aktuelle saker til neste møte?
Alle bes om å sende inn forslag til saker.

Ansvar: alle

13.Neste møte
Aktuelle dager for neste møte ble flyttet til begynnelsen av september. Øystein og Tor Erik følger opp
dette
Ansvar: Tor Erik og Øystein
Aktuelle møtedatoer:
Møte 2: Aktuelle datoer Torsdag 2021-09-02 eller Tirsdag 2021-09-07 Trondheim?
Møte 3: Aktuelle datoer Tirsdag 2021-11-16 eller Tirsdag 2021-11-23 Teams, Risa/Jæren,
Avinor/OSL/Gardermoen?

11
14.Eventuelt
Minste hastighet motorvei v/Espen Wicken
Espen Wicken orienterte om forslaget som er ute på høring (5.mars) om at man ønsker å øke minste
tillatte hastighet fra 40 til 60 km/t på motorvei, og i spør om i hvilken grad dette vil få betydning for
gjennomføring av spesielt vinterdrift på motorvei. Espen mener at dette vil kunne få store
konsekvenser for en del entreprenører.
Høring:
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=3153034

Oppslag i Anlegg og transport:
https://www.at.no/transport/vil-oke-minste-tillatte-hastighet-fra-40-til-60-kmt-pamotorvei/557906?fbclid=IwAR1v37HYt9LAWRFkdaJScVycGXuzo6YO1ceTDbokEbQMmmbE3A1_rKRAyek

Kommentarer:
 Her er det behandlet motorredskap og traktor, hva med brøytebil?
 Konsekvenser for lærlingers mulighet til å bidra, økes hastigheten fra 40-50- 60 endres krav
til førerkort
 Må vurdere effekter/konsekvenser at påkjørsel bakfra med hhv 40-50-60 km/t
 Espen vil forhøre seg med bransjen før høringssvar gis fra MEF
 I andre land, Sverige nevnt spesielt, kjører brøytebil 40km/t, men brøytebilen har krav til
varselbelysning bak på bilene. Danmark og Tyskland har også krav til merking av saktegående
kjøretøy
VEDLEGG:
-

3 Bransjenettverk vinterdrift mandat
4 Årsrapport 2020 – Bransjenettverk vinterdrift
5 Årsplan 2021 – Bransjenettverk vinterdrift
6 Nordland FK
7 Troms og Finnmark FK
8 Revisjon av R610 Standard for drift og vedlikehold
9-10 Miljøkrav og brøytehastighet

Bransjenettverk for vinterdrift – mandat
GODKJENT PÅ MØTE 9. MARS 2021

Hensikt og nytte:
Bransjenettverket ble opprettet av Statens vegvesen i 2006 som en del av sektoransvaret for å
utvikle kontakten i bransjen. Hensikten med nettverket er å skape interesse for og styrke
faglig samarbeid og samhandling mellom de ulike aktører innenfor vinterdriften slik at det gir
økt kompetanse og faglig utvikling. Dette skal bidra til å styrke vinterdriften og forbedre
sikkerhet, framkommelighet og miljø på vintervegene.
Oppgaver:
Utveksle erfaringer om vinterdrift og diskutere felles behov og tiltak for å styrke:
 status og rekruttering
 kompetanse gjennom bedre opplæring og erfaringsoverføring, bla kurs og konferanser
 videreutvikling av vinterdriftsfaget gjennom forskning og utvikling:
- foreslå FoU-aktiviteter og mulige samarbeidsprosjekter
- gi innspill til planlegging og gjennomføring av prosjekter
- formidle og bidra til å ta i bruk resultater fra FoU
 samarbeid og felles forståelse for muligheter og begrensninger som ligger i dagens
metoder sett i forhold til kontraktenes krav og samfunnets behov
 hensynet til drift og vedlikeholdsfasen i planfasen av vegprosjekter
- sette fokus på utfordringer i driftsfasen, særlig vinterdrift, og foreslå forbedringstiltak
Myndighet og begrensninger:
 nettverket har ingen styringsrett, men kan komme med faglige råd til beslutningstakere
 nettverket skal ha hovedfokus på faglig utvikling og kompetanseoppbygging, men kan
også gi innspill til policyspørsmål, standardkrav og kontraktutforming
Organisering og deltakere:
Nettverket skal bestå av faglige ressurspersoner som har kjennskap til og kan representere de
ulike deler av bransjen.
Følgende deler av bransjen er representert: entreprenører/underentreprenører,
utstyrsleverandører, konsulenter, forskning og undervisning, luftfart/flyplass, kommuner,
fylkeskommuner, Nye Veier og Statens vegvesen.
Ledelse og sekretærfunksjon skal gå på omgang med 2 års varighet. Leder og sekretær byttes
ulike år. Bransjenettverket avgjør hvem som skal være leder og sekretær.
Aktivitet:
Det avholdes 2-4 møter pr år.
Rapportering:
Bransjenettverket utarbeider hvert år en plan med konkrete oppgaver og en enkel årsrapport
med oppsummering av gjennomførte tiltak og oppnådde resultater.
Nettverkets deltakere rapporterer til sine respektive organisasjoner og bransjeforeninger som
de representerer.
Varighet:
Representanter som går ut av nettverket erstattes av nye medlemmer fra samme organisasjon.

Bransjenettverk for vinterdrift – Årsrapport 2020
Årsrapport for 2020 ble gjennomgått og godkjent på møte i bransjenettverket 9. mars 2021.

Hensikt
Hensikten med nettverket er å skape interesse for og styrke faglig samarbeid og samhandling
mellom de ulike aktører innenfor vinterdriften slik at det gir økt kompetanse og faglig utvikling.
Dette skal bidra til å styrke vinterdriften og forbedre sikkerhet, framkommelighet og miljø på
vintervegene.
Møtene i nettverket bidrar til å styrke kontakten mellom ulike aktører på vinterdrift og øke forståelsen
for ulike utfordringer i ulike deler av produksjonskjeden.

Deltakere
Nettverket har hatt 32 medlemmer i 2020:
 Jan Erik Børstad, Veidekke
 Dagfin Brotnow, Mesta
 Geir Kristiansen, NCC
 Stein Arild Boi Pedersen, Risa
 Espen Wicken, MEF
 Ola P. Skott, Skotts Maskin AS
 Roar Osen, Osen transport, NLF
 Tor Erik Saltnes, ViaNova, RIF
 Vidar Kristensen, Aebi Schmidt AS
 Roar Wehn, Mahlers Norge
 Per Ingar Haug, Sigurd Stave maskin AS
 Erik Abrahamsen, Øveraasen AS
 Øyvind Sollien, C.Grindvold AS
 Rune Pettersen, ViaTech AS
 Alex Klein-Paste, NTNU
 Kurt Bøystad, Bærum kommune (VBT)
 John Haavet, Oslo Lufthavn/Avinor AS
 Trond Joranger, Avinor AS
 Stig Jone Nevland, Avinor AS
 Arne Larsen Island, Svv, Trafikant og kjøretøy
 Olav Korsaksel, Svv DoV nord
 Asbjørn Stensrud, Svv DoV øst
 Arne Iversen, Svv DoV KM (sekretær)
 Øystein Larsen, Svv DoV Teknologi (leder)
 Tor Ivar Johnsen, Troms og Finnmark FK
 Yvonne Johannessen, Troms og Finnmark FK
 Lars Kaski, Nordland FK
 Øyvind Mæhle, Trøndelag FK
 Torgeir Bye, Møre og Romsdal FK
 Arne Fredheim, Innlandet FK
 Trond Røstadstuen, Innlandet FK
 Tor Alf Høye, Nye Veier AS

Møtevirksomhet
Det er avholdt 2 møter i 2020 (vårmøtet ble avlyst pga korona):
 16. september på teams (25 deltakere)
 10.desember på teams (22 deltakere)

Tema på møtene i 2020
Det ble ikke utarbeidet årsplan for arbeid i 2020, pga. korona ble møteaktivitet 1.halvår avlyst.
Årsrapporten viser derfor hvilke saker som ble diskutert på de to avholdte teamsmøtene:
Møte
2020-09-16

Agenda
1. Velkommen
2. Presentasjon
3. Nettverkets historikk og mandat
4. Årsrapport 2019
5. Innspill til oppgaver og ny organisering av bransjenettverket
6. Kort informasjon
- Winter Piarc 2022, call for abstracts
- EBA e-læringskurs vinterdrift
7. Planer for riksvegkontrakter
8. Neste møte
9. Eventuelt
- Begrensninger i lengde på brøytebiler

2020-12-10

1. Kort runde for å si hei og sjekke at lyd og bilde fungerer
2. Referat fra forrige møte
3. Organisering av vinterdriften i kontrakter hos Nye Veier
4. Organisering av vinterdriften i fylkeskommuner
- Innlandet
- Møre og Romsdal
5. NTNU Forskningssenter for vinterdrift v
6. Organisering og mandat – videreføring av diskusjon fra forrige møte
7. Begrensninger i lengde på brøytebiler
8. Prøvefelt for brøytestikk
9. Neste møte
10. Eventuelt
- Informasjon om nytt lærlingefag om «Veidrift og veivedlikehold»
- Tillatelse til bruk av lærlinger under 18 år kontrakter

Link til referater: Bransjenettverk for vinterdrift | Statens vegvesen

Bransjenettverk for vinterdrift – Årsplan 2021
Gjennomgått og vedtatt på møte 9. mars

Aktuelle tema for 2021
1. Informasjon og diskusjon om pågående vinterprosjekter på veg og flyplass og
nordiske prosjekter
2. Informasjon og diskusjon om vinteropplæring og vinterkompetanse
- kompetansekrav og tester
- kurs/opplæring
3. Informasjon om aktiviteter ved Forskningssenter for vinterdrift ved NTNU og
innspill til prosjekt/hovedoppgaver
4. Diskusjon om effektivt og kvalitetsriktig driftsopplegg, maskiner, metoder, utstyr og
materialer og nytt fra utstyrsleverandører
5. Utveksling av erfaringer og forslag til forbedring av saltbruk
6. Informasjon om nye kontrakter med kontraktbeskrivelser og krav knyttet til vinter
(nye krav og restriksjoner, bakgrunn, konsekvenser, mm)
7. Standard for vinterdrift for ulike vegeiere
8. Miljøkrav til vinterdrift herunder også gjenbruk av strømaterialer, CO2-utslipp
9. SHA i vinterdriften
10. Hvordan få mere positivt fokus på vinterdrift og mer attraktivt å jobbe med
vinterdrift
11. Diskusjon om tettstedproblematikk for vegnett, g/s-veg/fortau, universell utforming
osv. som har betydning for vinterdriften. Miljøhensyn ved bortkjøring av snø
12. Grensesnitt mellom ulike vegeiere
13. Hensyn til vinterdrift ved planlegging av veger, innspill til forbedring av
planprosessen og krav i N100 og andre håndbøker
14. Vinterdrift av flyplasser
Listen er ment som en plukkliste for aktuelle tema til møtene, men det vil også være
rom for andre dagsaktuelle temaer som meldes inn. Alle oppfordres til å melde inn
saker.

Møtedatoer for 2021
Møte 1: 2021-03-09 Teams
Møte 2: Aktuelle datoer Torsdag 2021-09-02 eller Tirsdag 2021-09-07 Trondheim?
Møte 3: Aktuelle datoer Tirsdag 2021-11-16 eller Tirsdag 2021-11-23 Teams?

Drift
Fylkesveg

Lokasjoner
Leknes
Sortland
Narvik
Oppeid
Bodø
Mo i Rana
Mosjøen

4200 km veg inkl 100 km G/S-veg,
900 bruer,
52 tunneler,
68 ferjekaier
Personell:
- 31 Ansatte 34 stillinger

Lofoten, Vesterålen og Ofoten:
- Elektrokontrakt Fv
- 2 «BH-styrte» vegkontrakter
- 2 Ordinære Svv-kontrakter
Salten:
- Elektro Fv
- 2 Fv - kontrakter
Helgeland:
- Elektro Fv
- 2 Fv-kontrakter
- 1 Felles kontrakt med SVV

Organisasjonskart

Overordnede mål for drift & vedlikehold
• Forutsigbar og god framkommelighet
• Trafikksikkerhet
• Miljøvennlig

• Utvikling

Mål for utvikling av driftskontrakter
• Mulighet for å prøve ut nye metoder, løsninger, produkter underveis
• Redusere administrasjonen – forenkle registreringer, inspeksjon, kommunikasjon
og samspill mellom byggherre og leverandør. Sanntidsdata – samme innsikt i
tilstand og grunnlag for tiltak og utførte tiltak.
• Redusere driftskostnadene til fordel for økt vedlikehold
• Rasjonell bruk av mannskap, maskiner og andre ressurser

• Det er resultatet som teller!

Viktige Tidsfrister Milepæler
•

Utlysing Lofoten – Ofotenkontrakten
– Ofoten inngår fra 2023
– SVV-mal

•

Kontraktsstrategi Helgeland og Vesterålen. Frist 1.5
– Hvilket Malverk er utgangspunkt.
• Kontakt mot andre vegeiere
– Grad av BH-styring.
• Bemanning
– Geografisk inndeling.
– Tid til «nytenkning»

•

Langsiktig kontraktsstrategi
– Utvikling av kontraktsmal som ivaretar våre mål for driftskontrakter
– Behov for kontraktsressurs(er)?

Troms og Finnmark fylkeskommune

Troms og Finnmark fylkeskommune
Harde fakta
-

4568 km fylkesveg
854 bruer
46 tunneler
38 fergekaier
132 fiskerihavner

- Driftskontrakter i dag – 16 felleskontrakter med SVV, der Alta i tillegg er delt inn i 7
byggherrestyrte kontrakter.
- Største kontrakt 1816 Ofoten med totalt 946 km veg (397 km i TFFK)
- Minste kontrakt Porsanger Øst og Nordkyn med 211 og 213 km veg

Troms og Finnmark fylkeskommune
Ny kontraktsstrategi 2020
- Samfunnsutviklerrollen – tilrettelegge for de lokale små og mellomstore…..men ikke
overalt

- Endret risikofordeling – mindre på rundsum og mer på bestilling
- Holde kunnskap om vegnettet i eget hus – overta rollen som vegvokter

Troms og Finnmark fylkeskommune
Nye kontrakter
- Et stort antall små og store kontrakter lyst ut eller er i ferd med å lyses ut i disse dager
- Veglengder helt ned i rundt 10 km og opp i overkant av 400 km
- Oppsplitting gjort for å slippe lange avstander med «tomkjøring»
- Inngår samarbeid med kommuner for å drifte hverandres veier

Troms og Finnmark fylkeskommune
- Har skrotet begrepet syklustid – vinterdrift etter målbare parametere i form feks av
cm-krav til brøyting
- Entreprenøren har funksjonsansvar for brøyting og strøing.
- Beredskap ligger i kontraktene

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

Formål
Sikre riktig og jevn standard på sammenhengende vegruter
av samme viktighet uavhengig av administrative grenser

Differensiering av krav ut fra:
– Vegens funksjon og viktighet
– Trafikkmengde (ÅDT)
– Fartsgrense

R610
Standard for drift og
vedlikehold
Oppbygging/Innhold

1. Felleskrav
2. Vegbane og
sideområde
3. Bruer, ferjekaier og
andre bærende
konstruksjoner
4. Tunnel og
tunnelutstyr
5. Vegutstyr
6. Sideanlegg (plasser)
med utstyr
7. Vegetasjonsskjøtsel
8. Renhold av
vegområde
9. Vinterdrift
10. Spesielle
bestemmelser

Gyldighet
Fraviksbehandling
Operativ standard for
vegruter

Ordforklaringer
Grusdekke:
Tilstandsbeskrivelse

Historikk gjeldende Standard for drift og vedlikehold av riksveg
●
●
●
●

Kontinuerlig utvikling fra 1980 - 2012
Siste revisjon pågikk fra 2007-2011
Revisjonsarbeid ledet av VD
Etablert arbeidsgrupper:
1: Vegen som konstruksjon: Kjørebane, drenering, mm.
2: Vegen som konstruksjon: Bru/kai
3: Vegen som konstruksjon: Tunnel/skredoverbygg
4: Vegen som trafikksystem: Trafikkavvikling og trafikksikkerhet
5: Vegen som trafikksystem: Miljø, grønt og sideanlegg
6: Vinterdrift

● Standard sendt ut på offentlig høring. Mottok 1230
kommentarer
● Ny versjon ble vedtatt i ELM februar 2011. Ny standard
innarbeidet ved oppstart av nye driftskontrakter fra 2013 (Delvis
innarbeidet fra 2012). Den siste driftskontrakten som tok i bruk
«ny standard» hadde oppstart sept. 2019.

Historikk gjeldende Standard for drift og vedlikehold av riksveg
● Kravene i standarden ble i sum hevet for vinterdrift, vegdekke, drenering og vegoppmerking.
● Denne standardhevingen (vinter og dekke) ble basert på samfunnsøkonomiske analyser
(2005-2006).
Vegdekke:
- For veger med ÅDT større enn 5000 ble det gitt anbefaling om å skjerpe kravene til
vegdekkestandarden.
Vinter:
- For veger som driftes etter strategi Vinterveg er det ikke samfunnsmessig lønnsomt å
redusere vinterstandarden, selv ikke ved lav ÅDT.
- For veger som driftens etter strategi Vinterveg er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å heve
vinterstandarden for høyere ÅDT, dvs. for ÅDT større enn 1500-3000, ÅDT-grensen for
samfunnsøkonomisk lønnsomhet er avhengig av fartsgrense og klima.
- Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjennomføre strategi Bar veg i tilfeller hvor salting vil
fungere (med hensyn til klima og trafikkvolum).
Ny inndeling i vinterdriftsklasser

Standardens anvendelse i dag
1. Styring og kommunikasjon med overordnet myndighet

2. Styring av virksomheten i Svv
3. Kontraktsstyring av drift og vedlikehold (entreprenører)
4. Kommunikasjon med brukere

Standardens anvendelse i dag
● Standardens anvendelse i kontrakter i dag:
– Metode 1: Byggherren beslutter tiltak ut fra tilstand vurdert mot standardkrav og bestiller tiltaket utført
av entreprenør
Eksempel: Reasfaltering, grøfterensk
– Metode 2: Entreprenøren gis ansvar for å overvåke tilstand og selv beslutte og utføre tiltak ut fra tilstand
vurdert mot standardkrav (ofte betegnet «funksjonsansvar»)
Eksempel: Vinterdrift, lapping av hull i vegdekket

Hvorfor revidere?
● Ledelsen har bestemt..
● Ulike tilsyn og revisjoner har vist at det er et behov for revisjon
● Dagens standard ble innført fra 2012, men «ny» standard er enda ikke
evaluert.
● Endringer i bilpark, mer fokus på klima og miljø og høyhastighetsveger

Plan for revisjonsarbeid
1. Sammenstilling av vinterstandard i Norden
Sammenstille standardkrav og sammenligne med
gjeldende R610. Gjennomført.

2.

Evaluering av/erfaring med dagens standard

Spørreundersøkelsene gjennomføres etter følgende opplegg:
● Del 1: Vinterdrift – rettet mot operative aktører, dvs.
vegforvaltere, byggherrer og entreprenører
● Del 2: Øvrig drift og vedlikehold - rettet mot operative aktører,
dvs. vegforvaltere, byggherrer og entreprenører
● Del 3: R610 Standard for drift og vedlikehold – rettet mot
trafikanter og relevante interesseorganisasjoner

3.

Revisjon og høringsrunde

Foreløpig plan for revisjonsarbeidet (Ikke behandlet)
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

Innspill til revisjonsarbeidet?

Mail til R610@vegvesen.no

- Miljøkrav i driftskontrakter – informasjon
- Hastighet under brøyting og strøing,
praksis og erfaringer
Arne Iversen, Kontrakt og marked, DoV
Øystein Larsen, Teknologi, DoV

Miljøkrav i driftskontrakter
● Ny kontraktsstrategi vedtatt des 2020

● Arbeidet med strategien deles i to faser:
● På kort sikt (1-3 år), vil det være fokus på følgende
punkt:
- Tilpassing og forenkling av kontraktstruktur
- Innføre krav og insentiver til miljø og innovasjon
- Digitalisering og automatisering av oppfølging og
rapportering
- Teste ut ulike anskaffelsesformer
● På noe lengre sikt (3-5 år);
når hovedmengden av alle felleskontrakter er
avsluttet, vil vi ha høstet erfaring fra innovasjon og
bruk av ulike anskaffelsesformer. Hele verktøykassa
for utforming av nye kontrakter tas da i bruk.

Miljøkrav i driftskontrakter
● Kap C3 pkt 4

● Kap C3 pkt 8

Miljøkrav i driftskontrakter
● Kap D1 prosess 18.1

● Kap C3 - 43.11 Spesiell rapportering av gassutslipp og gassutslippsrelaterte forbruksdata
Kontraktens gassutslipp med tilhørende forbruksdata skal rapporteres månedlig.
Rapporteringen skal skje på nytt skjema i ELRAPP, når slikt skjema er på plass. Dersom slikt
skjema ikke er på plass innen 1. september 2021, skal den månedlige rapporteringen inntil
videre skje på excel-ark eller på annet format som avtales med byggherren.
Som et minimum skal det rapporteres data fra alle kjøretøy som i løpet av en 12månedersperiode inngår i kontraktsarbeidene i mer enn 50 driftstimer totalt, eller som i
løpet av en enkelt måned inngår i kontraktsarbeidene i mer enn 10 driftstimer totalt. Også
data fra utslippsfrie kjøretøyer skal rapporteres.

Miljøkrav i driftskontrakter
● Eks på rapportering

Miljø og klimakrav 2020 – 2030 – 2045?

SVV estimerer utslipp fra Drift og vedlikehold: totalt 150 000 –
180 000 tonn CO2 i 2020.

Innen 2030 skal utslippene halveres !
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Elektrisk hjullaster – Testprosjekt (oppstartsfase)
Driftskontrakt: Trondheim. Entreprenør: Veidekke
Volvo elektrisk kompaktlaster på 5,1 tonn.
● Kompaktlasteren er tenkt utprøvd på GSA (gang-/sykkelveg,
klasse A barveg) inn mot Trondheim sentrum (HeimdalSluppenområdet)
● Utstyrt med skjær evt. kost på lasteaggregat og
laketank/kombispreder montert bak .
Vi ønsker å dokumentere/teste ut:
● Kapasitet i forskjellige værhendelser.
● Utfordringer med ladetid om vinteren.
● Forbruk av strøm med forskjellig utstyr påmontert. Driftstid
estimert til 7-8 timer.
● Kan vi opprettholde GSA med lasteren på samme rode lengde
som tradisjonelt vinterdriftsutstyr ?
● Er driftstid opp mot 7- 8 timer reelt med tilleggsutstyr for
vinterdrift?
● Til profilering denne uke, settes i gang ila neste uke
● Teste brøyting og kosting

Brøytehastighet – innspill fra EBA
● 40 km/t er for lav hastighet som absolutt krav
● Forholdet mellom mulig kvalitetsavvik ved mindre fartsavvik og belastningen
som legges på sjåføren ikke står i forhold.
– Medfører en stor psykisk belastning og sikkerhetsrisiko når de vet at de
risikerer tap av inntekter for jobben de gjør hvis de kjører over 40 km/t
samtidig som de skal ivareta sikkerheten.
● Forskningen som finnes på området, er gjort på et testområde for et begrenset
antall type ploger og en tenkt snøtype(slaps) med en vegbane uten spor,
omfanget kan med andre ord sies å være begrenset. Under testene ble det
påvist at det er stor forskjell mellom kjøring i 40 km/t og 60 km/t.
● EBA ønsker ikke med dette å argumentere for en fart opp mot 60 km/t i denne
omgang, men vi er åpne for at nye ploger og teknologi kan gjøre dette mulig i
fremtiden. Økt utnyttelse av eksisterende enheter vil øke kapasiteten (mer veg
for penger) og gi lavere utslipp.

Brøytehastighet – innspill fra EBA
● EBA’s forslag i dette tilfellet er at fart bør måles som et snitt pr tiltak og at snittet
ikke skal overstige 45 km/t. Hvis hastigheten har oversteget dette, så skal det
avviksbehandles og vurderes i byggemøte
● Dette gir sjåføren større mulighet til å flyte med trafikken og gjøre selvstendige
vurderinger uten å risikere straff.
● Norske veier og spesielt riksveger får økt standard og hastighetsnivå hvert eneste
år noe som gjør at vårt mannskap i størst mulig grad må tilpasse seg trafikkbilde
og kunne gjøre selvstendige vurderinger for å ivareta sin egen og andres
sikkerhet

Bakgrunn for krav til brøytehastighet (Øystein)
● Ønske om mindre rest-snø på vegen etter plogen
Spesielt for å redusere saltbehov under og etter snøvær
● Sikkerhet hvis plogen treffer harde hindringer og ved kollisjon
● Mindre belastning og skader på vegutstyr og naboeiendom
● Mindre fare for skader på personer som oppholder seg i nærheten av veg

Gjennomført lite tester med ulik brøytehastighet og resultat på veg:
● Bachelor-oppgaven til Ole M. Rosten på Lånkebanen i 2011
● Gjort en liten test på Bjorli flyplass i 2017

Forsøk Lånkebanen – Bachleroppgave Ole Martin Rosten

Brøytehastighetens betydning for resultatet
60 km/t

Resultat etter overfart 60 km/t

26.05.2020

40 km/t

Resultat etter overfart 40 km/t

Plogforsøk Bjorli testsenter 2017
Ønsket å teste:
● Hvor mye restmengde snø ligger igjen etter brøyting i ulike hastigheter
● Høyde og lengde på utkast i ulike hastigheter

Ca 15 cm gammel/hard snø
Snø/isdekke
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Resultater restsnø

Restsnø ved ulike brøytehastigheter [g/m2]
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1000 g/m2 tilsvarer 1 mm vann, dvs ca 1 cm tørr snø
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Resultat utkast (til siden)

Utkast ved ulike hastigheter
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Anbefalinger og krav til brøytehastighet
Lite og gammelt grunnlag

Behov for å teste ulike ploger og ulike forhold med forskjellig brøytehastighet?
● Forskjellige hastigheter med ulike ploger under samme forhold?
● Forskjellige hastigheter ved ulike forhold: snøtype, mengde, underlag, …..
● Hva er interessant?
- rest-snø, kastelengde, kastehøyde, kraft/energibehov, …..

I så fall hvordan kan dette organiseres, finansieres og gjennomføres?

