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Saksliste:

1. Velkommen – presentasjon av nye deltakere
2. Referat fra forrige møte
3. Presentasjon av Trøndelag og Rogaland fylkeskommune (ca. 20 min hver)
Øyvind Mæhle, Trøndelag fylkeskommune
Ove Bernt Hausvik, Rogaland fylkeskommune
4. Kort orientering om VBT ved Turid Åsen
5. Presentasjon av studentoppgaver innen vinterdrift ved Alex Klein Paste + studenter
Johanne Eriksen
Ole Eftang Rø
Ingeborg Eide, Erik Rye og Johannes Lemme Richards
6. Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?
Innspill og synspunkter fra bransjen. Ca. 10 min fra hver av hovedaktørene:
 entreprenører ved Stein Arild Boi Pedersen
 utstyrsleverandører ved Øyvind Sollien
 Avinor ved Stig Jone Nevland
 fylkeskommuner ved Tor Ivar Johnsen
 kommuner ved Kurt Bøystad
 Nye Veier ved Toralf Høie
 Statens vegvesen ved Arne Iversen
7. Neste møter
Møte 3 2021: 16.nov, Trondheim/NTNU (fysisk?)
Møter i 2022
8. Eventuelt

Referat:
1. Kort runde rundt til deltakerne v/alle

Øystein ønsket velkommen til møte.
Kort presentasjon og introduksjon av nye medlemmer som deltok på møtet.
•
•
•

Turid Åsen, VBT
Kjell Haukeberg, Møre og Romsdal FK
Ove Bernt Hausvik, Rogaland FK

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

3. Informasjon fra fylkeskommuner

Trøndelag Fylkeskommune v/Øyvind B. Mæhle
Øyvind orienterte om organisering av drift og vedlikehold samt driftskontraktene i Trøndelag. Fylket
ble slått sammen allerede i 2018.
Stikkord fra innlegget:
- Drift og vedlikehold av totalt 6500 km veg og g/s-veg, totalt 11 driftskontrakter fra kyst til høyfjell
- Organisering:
o Fylket organisert i avdelinger, med egen Veg-avdeling ledet av Eva Solvi
- Veg inndelt i 5 seksjoner: investering og fornying, drift og vedlikehold, vegforvaltning,
strategi og utvikling samt vegfag
- Seksjon drift og vedlikehold ledet av Endre Rudolfsen er delt i følgende team
o
o

Drifts Sør (DK 1603 Orkdal, 5001 Gauldal/Oppdal, 5002 Hitra, 5005 Røros)
Drifts Storby (DK 5003 Fosen, 5006 Trondheim, 5007 Stjørdal)
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o
o
o

Drift Nord (DK 1708 Namsos, 5004 Ytre Namdal, 5008 Steinkjer, 5009 Indre Namdal)
Elektro (Signal- og elektroarbeider og kontrakt)
Asfalt og fagkontrakt (Asfalt, Vegoppmerking, Målebil, Rekkverk, Skilt, fjellsikring,
tunnel, Skjøtsel og TS-tiltak)

o Ressurser: byggeleder + kontrollingeniør i alle kontrakter samt teamleder for hver 4-5
kontrakter. Flere ressurser i Storby.
o I tillegg har seksjonsleder et støtteapparat med økonomi, HMS, kontrakt samt beredskap
byggherrestøtte
o Totalt 60 ansatte innen drift og vedlikehold
- Driftskontraktene i TRFK:
o 2 kontrakter med oppstart 1.9.21: 5008 Steinkjer og 5009 Indre Namdal
o Entreprenører: Veidekke, Svevia, Mesta, Winsnes/Ramlo samt NRS (Nordic Road Service,
Orkdal)
o Varighet av driftskontraktene er 5-7-8 år med opsjoner på forlengelse
o I tillegg fagkontrakter: asfalt, vegoppmerking, målebil, rekkverk, skilt, fjellsikring, tunnel,
skjøtsel og TS-tiltak
o Kontraktsgrunnlag:
- Utgangspunkt i SVV-mal, men med lokale tilpasninger.
- Krav til ledelsessystem i kontraktene med krav til opplæring – fokus på hva som ligger
i disse systemene for byggherre og entreprenør
- Lyste ut Trondheimskontrakt i 2020 med tildelingskriterer 70% pris og 30% kvalitet.
Modellen evalueres nå, interessert i hvordan dette gjøres hos andre FK/NV/SVV.
Nå utlyses kontrakter på laveste pris.
- Politisk vedtak på at man skal utvikle vegmesterrolle i egenregi, og det arbeides med
å finne ut hva dette innebærer samt hvilket innhold denne funksjonen skal ha. Hvilke
muligheter har man innenfor dagens opplegg? Større grad av byggherrestyring av
vinterdrift? Hva vil dette bety for entreprenørene?
- Vurderer muligheter for å gjøre om enkelte RS-prosesser til mengdeoppgaver
- Fastsand: Fokus på å øke bruken av fastsand
- Ser på oppgjørsform vinter: Brøyting på kilometer, strøing på tonn og saltløsning på
m3
- Automatisk datainnsamling i egenregi
o Datafangst i egenregi ble vedtatt i 2018 med egen kontrakt, mandat i fylkeskommunen
om å få bedre kontroll og styring av tilstand på vei samt å eie dataene selv kontrakt
inngått med leverandør.
o Prøveprosjekt på Hitra kontrakten i 3 egne vinterdriftskontrakter og 1 såkalt
helårskontrakt. Det ble arbeidet mye med oppdeling og grensesnittet mellom
kontraktene. Men det ble ikke slik man hadde tenkt så opplegget med kontraktene ble
kansellert.
o Vinter 2019: dialog med aktører i markedet
- Dagens ADI kontrakter
o Går direkte opp mot to av 2020 driftskontraktene og de to 2021 driftskontraktene hvor
det fremgår at byggherre vil anskaffe programvare og utstyr for den automatiske
datainnsamlingen
o Oppgaver som inngår: vinterdrift + RS-prosesser i driftskontraktene
o Erfaringer:
- programvare (seekit)som finnes kan benyttes, men krever tilpasning mot byggherre
for å kunne gjøre det på denne måten.
- krever god dialog og koordinering i oppstartsfasen, og forutsetter ekstra ressurser av
byggherre, viktig med oppstart samtidig med driftskontrakt
- må bygge opp plattform til å ta imot og eie egne data
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Spørsmål:
1) Har dere hatt samme organisering siden 2018? Svar: Fylkeskommunen har hatt denne
organiseringen siden1.1.2020.
2) Hvem har ansvaret for utvikling av kvalitetsopplegget? Svar: Seksjon Strategi og utvikling har
ansvaret, men gjennomfører med bidrag fra andre seksjoner
3) Hva innebærer vegmesterrollen? Svar: Ikke spikret og definert hva innholdet skal være.
Vanskelig å definere. Diskuterer hvilke oppgaver som evt. kan styres fra denne rollen.
Presentasjon vedlagt (fil: 3a TRFK Mæhle.docx)

Informasjon Rogaland fylkeskommune ved Ove Hausvik

Ove (prosjektleder drift nord) orienterte kort om organisering og kontrakter i Rogaland.
Stikkord fra innlegget:
- Rogaland fylkeskommune er organisert i en samferdselsavdeling med to seksjoner for drift og
vedlikehold (nord og sør)
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- Har arbeidet parallelt med Svv, da det har vært felleskontrakter frem til 1.sept. 2021.
- Totalt 5 kontrakter i fylket, Stavangerkontraktene med oppstart 2022 utlyses nå, mens
Dalane-kontrakten skal ut i 2023. Entreprenører på driftskontraktene: Mesta, Presis Veidrift
og Risa
- 1.sept 2021 startet to nye rene fylkesvegkontrakter: 1105 Indre Ryfylke og 1102 Høgsfjord,
begge driftet av Risa AS. Kontraktene er stort sett oppbygd som tradisjonelle SVV-kontrakter
(mal) med noen tilpasninger til fylkeskommunen. Foreløpig har tanken vært at
entreprenørene skal oppfatte det som likt med det som har vært. Etter hvert som man får
erfaringer, vil man ta inn endringer/justeringer i kontraktene.
- Utfordringer med Elrapp som skal fases ut, det jobbes med å tilpasse oss og ta i bruk ISYRoad på de nye kontraktene (samarbeid med andre fylkeskommuner). I overgangsfase er det
valgt å bruke sharepoint-løsning fra Risa for rapportering fra kontrakt
- Mindre ressurser tilgjengelig enn i Trøndelag, derfor tatt utgangspunkt i det kjente til nå.
- Samarbeid med andre fylkeskommuner, Vestland spesielt.
Spørsmål:
1) Ble IsyRoad skrevet inn i kontrakten? Svar: Elrapp ble skrevet inn, men kun for å gi indikasjon
på omfang av rapportering. Bruker sharepointløsningen til Risa inntil Isy-Road er på plass.

4. Orientering om VBT ved Turid Åsen

Turid Åsen (ByTheVeg AS) orienterte om virksomheten til VBT (Vegforum for byer og tettsteder).
Stikkord fra innlegget:
- Turid daglig leder siden 2006, overtok for Jørn Gjennestad, utlyst oppdrag
- Rapporterer til styret hvor Kurt Bøystad for tiden er styreleder
- VBT stiftet 1989 – fagnettverk for de største bykommunene, 24 medlemmer pr i dag
- Arena for erfaringsutveksling, felles fagutvikling og kompetanseoppbygging
- Opptrer som talerør for medlemskommunene overfor myndigheter, fagmiljøer og andre
samarbeidspartnere (nært samarbeid med NKF
- Fagområder: forvalting, drift og vedlikehold og utvikling av kommunale veger og gater
- Finansiering: Årlig kontingent + spleiselag på fagprosjekter
- Status prosjekter:
Kontinuerlige prosjekter:
- Grensesnittprosjektet:
o mellom kommunal veg, fylkesveg og riksveg:
o viktige saker:
 ansvar for veglys + ansvar for arealer for gående og syklende langs
både riks- og fylkesveger
 ansvarlige for overgangsbruer over annen veg: Forslag til
vegklasseforskrift foreligger
- Ledninger i grunnen
o Startet som et fagprosjekt – utviklet til en langvarig og omfattende sak, stort
press fra bransje om adgang til vegareal så billig som mulig.
Samarbeidsforum for ledninger i grunnen SLG (Samferdselsdepartementet)
- VEGJUS.no: mye jus i vegforvaltingen, mange juridiske forhold dukker opp.
Etablert sammen med NKF. Arrangerer en årlig vegjus-konferanse med opptil 200
deltagere (saksbehandlere og jurister).
- KOSTRA/ASSS:
o KOSTRA: rapportering av nøkkeltall til staten
o ASSS rapporterer også nøkkeltall går dypere inn i faget, her er kun de ti
største VBT kommunene med (ned på fagområde, f.eks. vinterdrift)
- Bransjenettverk vinterdrift (Kurt har deltatt og rapportert)
- VISSK 2022
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Tidsbegrensende prosjekter:
O-vekst i biltrafikken - micromobilitet
Digitalisering av kommunale veger
Eksempler på andre prosjekter:
Veglysveileder
Standard for drift og vedlikehold
Graveveileder
Årlige sommermøter, i år avholdes det på Gjøvik15-17.september Sommermøte i VBT Gjøvik
Innlegg vedlagt (fil: 4 VBT Åsen.docx)

5. Presentasjon av studentoppgaver innen vinterdrift v/ Alex Klein Paste

Alex innledet om betydningen av bidrag fra bransjenettverket, både på tema til studentoppgaver
samt med å bidra som fagpersoner/fagmiljøer. NTNU/Alex ønsker innspill på flere oppgaver også
fremover.
Følgende oppgaver ble presentert:
A. Utvikling av laboratorietest for å måle brøyteskjærstålets motstandsdyktighet mot slitasje
ved Ole Eftang Rø
B. Estimering av CO2-utslipp ved brøyting og salting av vegnettet ved Ingeborg Eide, Erik Rye (og
Johannes Lemme Richards)
C. Vinterdrift av enveisregulerte sykkelveg og sykkelfelt i bygater ved Johanne Sunde Eriksen
D. Vurdering av kommersielle avvisningskjemikalier, Rahmat Hussaini
Her følger en kort beskrivelse av oppgavene og resultatet.
Innlegg er vedlagt
A Utvikling av laboratorietest for å måle brøyteskjærstålets motstandsdyktighet mot slitasje ved
Ole Eftang Rø
Oppgave å lage laboratorietest for måling av slitasje på slitestål til brøyteskjær, gjennomføre
målinger/test samt sammenligne mot faktiske feltdata.
Stikkord:
• Pr i dag finnes det ikke mål på hvor lenge slitestålet varer.
• Gjennomgang av litteratur – hvilke tester er gjort tidligere
• Landet på sirkelsag hvor man hadde full kontroll på rotasjonshastigheten
• Finne ut hvor dypt bladet kommer i stålet, testing på ulike typer stål
• Referansestål for hvert 10 kutt for å kvalitetssikre at bladet fortsatt var skarpt
• Muligheter for å belaste med ulike vekter/belastninger
• Sag roterte i ulike tidsintervaller og med ulike vekter og hastigheter
• Målt dybde på kutt som kunne omregnes til mm slitasje pr km i felt
Resultater-stikkord:
• Skulle lage utstyr, fremgangsmåte og metodikk; ok
• Uavhengig av lengde på tidsintervallene; slitasjen holdt seg stabil, man trengte ikke lange
tidsintervaller
• Når rotasjonshastighet økte, så gikk slitasjen ned (wearrate)- tydelig trend på alle kutt
Samme trend selv når blad ble byttet
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•
•
•
•
•
•
•

Kjøring med samme forutsetninger: klarte å skille de ulike type stålene og klarte å skille
mellom ulike typer blader
Variasjon av trykk: økt trykk ga dypere kutt
Endret hastighet hadde større innvirkningen enn man hadde trodd
Tid har ikke noe å si – kutter lineært
Mye lyd og vibrasjoner – spinkel og enkel sag. Bedre forankret sag ville kunne gitt mindre
støy
Kan utvikles videre til å brukes til prediksjon
Vurderte sammenhengen med resultater fra felt – store forskjeller

Spørsmål/kommenterer:
Larsen: Imponerende oppgave, komplisert, og du har funnet en måte å måle slitasje på. Resultatet
viser store variasjoner ift «fasiten» i felt.
Klein Paste: «Oppgaven har stor nytte, kan brukes av bransjen og gjennomført i samarbeid med
miljøer i USA.
Innlegg vedlagt (5 Presentasjon Eftang Rø.pdf)
B Estimering av CO2-utslipp ved brøyting og salting av vegnettet ved Ingeborg Eide, Erik Rye (og
Johannes Lemme Richards)
Bakgrunnen var et ønske om å kunne kontrollere det eksisterende estimatet for CO2-utslipp samt
bruke innrapportere utslippsdata fra entreprenørene. Tanken var å bruke innrapporterte estimater
fra entreprenører og kontrollere dette.
Problemstillingen er hvordan man skal estimere CO2-utslipp fra brøyting og salting? Innrapporterte
utslippsdata er veldig i oppstartsfasen (oppstart kontrakter i 2020) og har for store variasjoner i tall til
å kunne se på estimerte verdier -> kunne ikke brukes. Hvordan kan man da estimere utslippet?
Oppgaven er avgrenset til å omfatte brøyting og salting med datagrunnlag for vinterdriftsklassene
DkA, DkB og DkC, og det vurderes kun utslipp fra lastebiler som benytter diesel som drivstoff.
I modellen regnes CO2-utslipp kun av drivstoff-forbruket. I modellen er det benyttet 2,66 kg CO2/liter
diesel. Man måtte klarlegge dieselforbruket fra lastebiler benyttet til brøyting og salting.
Det ble sett på syv ulike arbeidsoperasjoner da det ble antatt at dieselforbruket ville variere med
hvilke oppgaver som ble utført:
Kun frontplog
Kun sideplog
Frontplog og sideplog
Kun salting
Frontplog og salting
Sideplog og salting
Frontplog, sideplog og salting
Det ble hentet inn gjennomsnittsforbruk fra driftskontrakt på Romerike fra 4 lastebiler med
flåtestyring. Ved hjelp av produksjonsdata fra Elrapp (info om arbeidsoperasjon) ble det beregnet
gjennomsnittlig forbruk pr operasjon (data fra vintersesongen 2020/2021). Det var store forskjeller i
forbruket, med differanse på f.eks. 60% mellom operasjonene «Kun salting» og «Frontplog, sideplog
og salting».
Det ble regnet ut dieselforbruk og tilhørende utslippsfaktor for hver av operasjonene pr km.
Med bakgrunn i dette materialet ble det utarbeidet en metode for estimering (regnearkmodell).
Metoden beregner direkte utslipp, og baserer seg på automatiske innrapporterte produksjonsdata.
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Modellen kan gi utslipp i ønsket/valgt tidsrom fordelt på kjøretøy, vegstrekning, arbeidsoperasjon
eller kontrakt.
Resultater:
Sammenlignet eksisterende estimat med korrigert beregning for utslipp fra brøyting og
direkte/indirekte utslipp fra salting. Resultatet for brøyting viser relativt godt samsvar, indirekte
utslipp fra salting viser størst avvik/feil (fant feil i beregningsgrunnlag).
Vegen videre:
Bør få utslippsfaktorer for flere variable:
- Traktorer, veghøvler og hjullaster
- Vinterdriftsklasser D og E
- Høvling med underliggende skjær
Mulig å estimere utslipp fra alle driftskontrakter i Norge
Oppsummering - funn:
Faktorer for utslipp fordelt på arbeidsoperasjoner
Regnemodell som kan brukes for å beregne totalutslipp pr. driftskontrakt
Korrigert eksisterende estimat
Spørsmål/kommentarer:
Hausvik: Veldig interessant oppgave, problemstillingen er sentrale i våre utfordringer i nye
kontrakter med krav om kutt i CO2-utslipp.
Det er en utfordring å vite hva «nullverdien» er når endringer foreslås. Det hadde vært interessant å
ha en metode som kan si noe om hva et vegnett har av CO2-utslipp «Hva har 1 km veg av utslipp?»,
og som kan brukes som et utgangspunkt for entreprenørens forslag til kutt og evt. belønne utifra det.
Man er nødt til å finne faktorer som gjelder over flere år som tar innover seg endringer i klima/vinter.
Iversen: Dette er veldig interessant. Se på flere muligheter for å utvikle tildelingskriterier knyttet til
dette temaet.
Innlegg vedlagt (5 Presentasjon Eide Rye.pdf)
C Vinterdrift av enveisregulerte sykkelveg og sykkelfelt i bygater ved Johanne Sunde Eriksen
Bakgrunn:
SVV sitt pilotprosjekt for sykkeltilrettelegging
Undersøke vinterdrift av enveisregulert sykkelveg
Før og etter analyse ift effekter for de syklende, men vinterdriftsaspektet var ikke vurdert
Forskningsspørsmål:
(1) Hvilke utfordringer er det knyttet til vinterdrift av sykkelfelt og sykkelveger i bystrøk?
(2) Hvordan kan enveisregulert sykkelveg utformes slik at vinterdrift kan gjennomføres på en
hensiktsmessig måte
Metode: litteraturstudie – kvalitative intervju – observasjoner – forslag til forenklet brøytekonsept
Resultat fra kvalitative intervju: vurdert positive og negative sider ved sykkelfelt sammenlignet med
enveisregulert sykkelveg
Resultat fra observasjon:
Vurdering av strekninger, fra 1-6 (svært dårlig egnet – veldig god)
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-

Mye snø i sykkelfelt, spesielt krevende å komme til der det var parkerte biler
Snøranker på de envegsregulerte sykkelløsninger

Forenklet brøytekonsept:
Hastighet på kjøretøy – hastighet på fortau/g/s har lavere hastighet
Strekning på 6 km – vurderte ulike hastigheter på ulike typer utstyr
Anbefalinger:
2,5 m bredde på sykkelveg – mere hensiktsmessig for vinterdrift
Beholde 4 cm kantstein mellom sykkelveg og fortau
Planlegge for god koordinering
Unngå korte strekninger med enveisregulert sykkelveg – krever ekstra enhet – heller ha
lengre strekninger for å utnytte utstyret
Spørsmål/kommentarer:
Stensrud: Antall tiltak i løpet av en vinter/sesong vurdert? Viktig ift entreprenørens dimensjonering
og avgjørende for vurderinger. Det burde sees på modeller for å se på hva som kan oppnås ved å
koordinere aktiviteter bedre.
Innlegg vedlagt (5 Presentasjon Eriksen.pdf)
D Vurdering av kommersielle avvisningskjemikalier av Rahmat Hussaini (Alex presenterte)
Denne MSc-oppgaven utførte en sammenligning av tre ulike kjemikalier som brukes på flyplasser.
Avinor ønsket å sammenlikne ytelse av disse produktene i forbindelse med utlysning av ny rammeavtale på anskaffelse av avvisningskjemikalier.
Studien som ble utført var en laboratoriestudie hvor grunnleggende egenskaper som smeltekapasitet, smeltehastighet og penetrasjonsevne sammenliknes. Resultatene fra studiene gav viktig
informasjon til det pågående vurderingsarbeidet, og blir offentliggjort når kontraktsforhandlingene er
gjennomført.

6 Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?

Innspill og synspunkter fra bransjen:
- entreprenører ved Stein Arild Boi Pedersen
- utstyrsleverandører ved Øyvind Sollien
- Avinor ved Stig Jone Nevland
- fylkeskommuner ved Tor Ivar Johnsen
- kommuner ved Kurt Bøystad
- Nye Veier ved Toralf Høie
- Statens vegvesen ved Arne Iversen

Innspill fra entreprenørene ved Stein Arild Boi Pedersen
Innlegg sett fra Risa sitt ståsted.

Stikkord fra innlegget:
- Ikke sammenligne vinter med vinter – store forskjeller fra år til år –> og været bestemmer
innsatsen. Utslipp/forbruk må ikke måles pr vinter, men pr km veg.
- Miljøregnskap: positive mht dokumentere miljøregnskap forutsatt at resultatet har nytteverdi
- Eksempel: Hva påvirker utslippet en gitt måned?
o Inspeksjons-/personbiler/pick-up utgjør ca. 4%
o Lastebiler utgjør ca. 65%
o Salt CO2-avtrykk utgjør ca. 24%
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o Strømforbruk utgjør ca. 7%
-> Må starte med det som påvirker mest
Lastebil (el-brøytebiler):
o sette krav når det praktisk ligger til rette for å bruke lastebiler
minus: kjørelengderekkevidde og nyttelast
pluss: miljø
o fossilt drivstoff
minus: gir mindre energi, må fylle oftere kontra ordinært drivstoff, høyere
drivstoffutgifter
pluss: miljø
Salt:

o
-

-

Se på hele «verdikjeden» fra produksjon i felt, transport på båt, lagt på kai, lasting og
transport på lager samt utlegging på veg
Fotavtrykk med CO2 samt påvirkning på miljøet

Optimalisere vinterdrift
o Rodeoppsett – nærhet til roder for driftsenheter reduserer transport
o Optimalisere plassering av rigg og lager, mye å hente på å redusere «dødkjøring»,
vurdere kost/nytte med satellittlager. Utfordrende å lage gode regnestykker på dette
o Regionreformer innebærer mere kjøring på vegnett i andre kontrakter – mindre effektiv
utførelse av arbeid
o Optimalisere metoder, bruk av salt og strømidler, riktige saltmetoder, få salt til å bli
liggende på vegen, salt utgjør en stor del av CO2
o Redusere svinn av salt ved transport fra kai til lager
o Ta i bruk elbiler der det er egnet (friksjonsmålinger, arbeidsbiler), selv om dette utgjør
liten bit av den store kaken, men signaleffekten er god
o Optimalisere bruk av teknologi, temperatur på asfalt og vegbanestyrt salting, GPS-styring
av salting
o Beslutningstøtte/analyse: Risa har siden 2019/2020 benyttet digitalt verktøy for løpende
informasjon: friksjon, overflatetemperatur, snø- og istykkelse, dugg/frysepunkt. Risa
deler systemet med byggherre, ønsker å være åpne og dele, diskutere pluss og minus
o Innføre måleparametre (KPI) i kontraktene, ikke bare sanksjoner for å få insitament til å
redusere forbruket (måltall mht utslipp pr km), definere forventinger om reduksjon
o Forslag
- Bør være mulig forutsatt tilgjengelig aktuelle gjennomsnittlige utslippsverdier pr km
for aktuelle enheter med utstyr pr Euro-klasse (Svv-kjøretøyopplysninger/ NTNUoppgave «Estimert CO2-utslipp»)
- Lastebil plog
- Lastebil med plog og sideplog
- Lastebil med saltapp
- Lastebil med saltapp, plog etc
- Starte med det som vi kan gjøre noe med her og nå: optimalisering

Innlegg vedlagt (fil: 6 Entreprenør Risa.docx)
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Innspill fra utstyrsleverandørene ved Øyvind Sollien/Grindvold
Innspill sett fra C. Grindvold sitt ståsted.

Tilstrebe metoder som krever minst mulig ressursbruk og derav redusere klimautslipp
Salting/strøing:
Riktig bruk av metode under gjeldende forhold.
- Tilstrebe en beskrivelse i kontraktene som premierer riktig metode.
- Tilstrebe en beskrivelse i kontrakten som premierer at utførende, derav også underentreprenører (UE) utfører riktig metode, og kan leve av det
- Øket testing og godkjennelse av utstyr / FOU prosjekt
- Krav til at det blir utført service, kontroll og kalibrering av strøutstyr, for å sikre at sprederen
utfører og leverer det den er beregnet for
Brøyting:
- Fokus på riktig bruk av plog
- God mekanisk fjerning av snø, reduserer saltforbruk og antall overfarter.
- Krav til slapseelementer som følger veibanens kurvatur/slitasje.
- Øket bruk av sideplog
o Gir færre enheter - gir i større grad full utbrøyting av vei i en operasjon, slik at man kan
redusere antall overfarter, samt redusere saltforbruk (Snø og slaps som ligger på kanten
kommer i mindre grad ut på veien igjen)
- Utviklet smalere sideplog for mindre veier, som i kombinasjon med sideshift/sideforskyvningsfunksjon av frontplog gjør det mulig å være smal og bred samtidig
Testet bruk av smal sideplog sammen med Presis Veidrift – 1,9m bredde i kombinasjon med
frontplog med sideshift – fleksible for bruk også på små veier. Transportbredde ned mot 3,25m –
arbeidsbredde opp mot 4,8m.
Spørsmål/kommentarer:
1) Hvorfor henger «maks ryddebredde 4,5 m igjen» i beskrivelsene? Ser ut som det bare «kopieres»
videre. Hvorfor dette kravet? Det kan brukes bredere utstyr.
Svar Iversen: Instruks i driftskontrakter for Svv gir anledning til lokalt å benytte andre
maksgrenser. Ofte stilte spørsmål knyttet til D2-ID9100a Ploger og vinterdriftsutstyr. Instruksen er
ikke begrensende, man kan vurdere lokalt hvilke bredder som kan bruke i kontrakten.
Spesifikasjon er angitt med grå tekst, som gir mulighet for å endre dette lokalt.
Innlegg vedlagt (fil: 6 Utstyrsleverandører Grindvold.docx)

Innspill Avinor ved Stig Jone Nevland

Reduksjon i klimautslipp
Avinor klimamål (EU): Halvere egne klimagassutslipp i 2022 sammenlignet med 2012 og Avinor skal
ikke ha fossile klimagassutslipp fra egne aktiviteter i 2030.
Avinors klimagass utslipp i 2020 er i hovedsak knyttet til:
- Kjøretøy
- Svalbard (elektrisitet og fjernvarme)
- Tjenestereiser
- Baneavisning
- Termisk energi
- Fjernvarme
Det ble påpekt at det er været (ofte mange ulike årstider samme dag) som styrer kjemikaliebruk.
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Avinors tiltak for å redusere egne klimagassutslipp er knyttet til:
Elektrifisere: mindre kjøretøy – buss – testprosjekt på feiemaskiner og lastebil
Biodiesel: der det er vanskelig å elektrifisere, fases inn på lufthavner med høyt forbruk/god
tanklogistikk, landsdekkende rammeavtaler på plass (juni2021), tilgjengelig på følgende
lufthavner (2021) Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Ålesund, Molde
Endringer i regelverket innenfor vinteroperasjoner
Øke sikkerhetsmarginer og hindre uønskede hendelser – en konsekvens er at lufthavner ikke
lenger kan oppgi forbedret friksjon etter bruk av strøsand som friksjonsforbedrende tiltak når
SPWR (spesially prepared winter runway) ikke kan benyttes
Føre til at lufthavner i lengre perioder enn tidligere må benytte baneavisningskjemikalier for å
kunne levere iht de nye kravene
dette begrenser handlingsrommet innen vinterdrift og bidra til å øke kjemikalie-forbruket med
35% som igjen fører til økte kostnader
Nye krav og regler går da i stikk motsatt retning
Avinor har et sterkt behov for å begrense kjemikalieforbruket, IRIS-systemet som brøyteleder
bruker, må videreutvikles for av de skal få bedre beslutningstøtte fremover
Starte utviklingsprosjekt på prognosemodeller som predikerer restkjemikalier og
rullebanetemperatur. Det søkes forskningsmidler fra NFR og samarbeid med NTNU, MET og
SINTEF.
Autonome brøytekjøretøy på Avinors lufthavner
Man har kommet langt med utviklingen av autonome brøytekjøretøyer for modernifisere og
effektivisere lufthavndriften. Det ble inngått rammeavtale med Øveraasen mars 2021. Planen er at
flere kjøretøyer skal settes i drift på Oslo Lufthavn 2021/2022, og at det kjøres autonomt (med 8
kjøretøyer i kolonne) neste vinter med sjåførstøtte i bil. Året etter er planen at sjåførstøtte ikke
lengre vil sitte i kjøretøy, men på driftssentral. Prosess mot myndigheter med tanke på risikoanalyser.
Avinor har som målsetning at de fortsatt skal være ledende innen utvikling av fremtidens vinterdrift.
Anskaffelse av autonome kjøretøy/maskiner forventes å gi en rekke gevinster ift miljø, produktivitet
og utvikling av ny teknologi. Utstyret økes i bredde med 2 m dvs. +35% større kapasitet på brøyting.
Utstyret vil være de største sope/blåse-maskiner som er bygget, og er i utgangspunktet beregnet på
de store lufthavnene. Forventingene er at dette skal gi mere presis og sikker vinterdrift, og at det
etter hvert kan skaleres til autonom vinterdrift også på andre deler av flyplassdriften.
Andre prosjekter:
Tomgangskjøring – forsøk på å redusere omfang av dette
Sensorteknologi for å måle smelteeffekt, gjenstår en del forskning
Nye kjemikaliebiler som kjøpes inn leveres med GPS: registrere mengde + hvor tiltaket utføres,
utstyr slås av når det kjøres på arealer som allerede er utlagt/gjort tiltak på
Spørsmål/kommentarer:
Iversen: Hvor langt tør mann å strekke strikken med hensyn til GPS-styring av kjemikaliebruk?
Svar: Erfaringen er at man har for mye overlapp, og jo mere du legger på jo glattere kan det bli. Kun
gode tilbakemeldinger så langt, og med mindre forbruk. SVV er ofte redd for konsekvensene ved å
kutte saltforbruket ved siste gjennomkjøring.
Innlegg vedlagt (6 Avinor Nevland.pdf)
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Innspill fra fylkeskommuner ved flere

Øyvind Mæhle/Trøndelag:
- Konkrete problemstilling ikke jobbet med
- Følger med på det som foregår
- Krav i driftskontraktene med noe strengere krav til kjøretøyer (kjørelengde EL-biler)
- Vurdere andre krav til kjøretøy
Kjell Haukeberg/Møre og Romsdal:
- Arbeider litt med kontraktstrategi ift miljø
- Mange små komponenter som kan bidra til miljøforbedring
Kompetanse, oppgjørsformer (fjerne dobbeltarbeid, doble inspeksjon, rodeoppsett,
tomgangskjøring, transportkjøring, innførte Euro 6 og steg 3 på noen kontrakter, mulig inn i
nye kontrakter som starter neste år
FoU – innovasjon sammen med bransje/entreprenør – utvikle metode og utstyr som kan være
mere miljøvennlige
Politisk krav om mere veg for pengene –
Møre foregangsfylke for elektrifisering av fergedrift, bra bidrag, utfordre oss på landevei til å
jobbe mot ett bedre miljø
Mindre komponenter, men ikke radikalt opplegg. Mange små bidrag kan gi en bedre retning
for oss
Trond Røstadmoen/Innlandet:
- Pratet mye om dette, ifm ny standard for Innlandet’
- Utslippskrav til lastebiler og øvrige maskiner
- Nye kontrakter er det krav om el-biler: person og litt på varebil
- Internt nye biler fra 2022 blir el-biler
- Mest å spare på å planlegge arbeidsoppgavene godt
- Service og kalibrering av utstyr viktig
- Kan vi kutte ut noen aktiviteter
- Elektrisk innlandsferje starter i høst
- Bruk av sideplog vil vurderes – med Seekit + fokus på skader + utkast der snøen skal løftes bort
Ove Hausvik/Rogaland:
- I vinden politisk, må finne en metode at man jobber med klimautslipp i driftskontraktene – se på
hvilke typer tiltak som monner for å få ned CO2-utslipp, og høre hvordan andre gjør dette for å
få det inn i kontraktene, utvikle etter hvert egne kontraktsvilkår i egne kontrakter
- Vurdert krav til el-biler, føler det var for tidlig ift nylig utlyste kontrakter, avventet,
belønningsmetode viktig for å motivere gode løsninger, summen av besparelser er viktigere enn
detaljkrav
- Konstant på agendaen – prøver å forbedre dette i hver kontraktsrunde

Innspill fra kommuner ved Kurt Bøystad/Bærum kommune

Noen innspill/stikkord:
- Miljø og klimabelastning med i kontraktene – stort fokus
- Klimaklok kommune: redusere klimautslipp med 60% i 2030 ift 2009, men lite er koblet til d/v av
veier.
- Klimatiltak skal identifiseres ift ulike anskaffelser. Vanskelig å vurdere modenhet i markedet.
Mye utstyr finnes, vanskelig å få disse kravene inn i kontraktene. Eksempler på krav i
kontraktene
o Krav til Euro 5 lastebiler, Traktor ikke eldre enn 8 år
o Nye krav inn i kontraktene
- Krav til elbiler for interne oppgaver, men ikke satt krav til el-biler hos entreprenørene.
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- Krav politisk: redusere salting – 500 km veglengde
- Strøing med GPS, har kontroll på salting
- Strøing med gjenbruk av strømaterialer. Bærum har hatt et samarbeid med Nes miljøpark, og
har gode erfaringer med det som ble gjenbrukt i fjor.
- Homogene roder for brøyting
- Støttesystemer tilpasses for forbedring av vinterdrift – værstasjoner, målere i veg
- Inndeling av veger i klasser ift utstyr og biler som skal brukes på det
- De neste kontraktene: sette miljø som tildelingskriterium, hvordan skal man få til dette? Man
bør minst ha 30 % som tildelingskriterium.
Et apropos: Forskningsbehov knyttet til salting- friksjon-fremkommelighet og se på sammenheng for
bl.a krav fra bussnæring sett i forhold til effekt av dårligere brøyting/strøing – hva blir
totalregnskapet?
Spørsmål/kommentarer:
Larsen: Politiske krav ift vinterdrift? Svar: Det stilles krav, men de går ikke inn i spesifikke krav.
Politikere har mest fokus på å legge om til mikromobilitet, parkering (færre plasser i sentrum – ikke
innby til å kjøre til sentrum – mindre arealer å brøyte). Krav om redusert saltmengde er eneste krav
som går direkte på vinterdrift.

Innspill fra Nye Veier ved Toralf Høie
Høie viste klimagassbudsjett i et utbyggingsprosjekt og presenterte bidragene fra både byggefase og
driftsfase med fordeling ulike parametre (se innlegg vedlagt). Asfalt og elektrisitet er de største
bidragsyterne i driftsfasen.
I Driftskontrakten til Nye Veier er det satt felles prestasjonsmål for drift av vegnettet hvor man bl.a
skal «Minimere negativ påvirkning på klima og ytre miljø fra vinterdrift og øvrig drift», og etablert en
bonusordning for redusert klima- og miljøpåvirkning.
Oppstart kontrakt: hvor mye slippes ut, hva er de viktigste faktorene (Se også Risa- innlegget)
- Saltbil/brøytebil diesel 70
- Salt 25%
- Inspeksjon 5%
Klimautslipp kan reduseres ved:
- Bruke alt til diesel (biodiesel -strøm)
- Effektiv transport av salt til lager
- Vinterdriftsstandard
- Optimal bruk av salt
- Bonus eller prise utslipp
Bonusordningen i driftskontrakten for klima og ytre miljø er knyttet opp mot
- Saltforbruk – sammenligner med lignende strekninger – trinnvis bonus (1, 1-15, > 15%)
- CO2 utslipp testet ut – gjennomsnittstall for utslipp pr kjørte km (bil og lastebil)
- Reduksjon mellom 2021 vs 2016 legges til grunn, og modellen har flere bonustrinn (se innlegg)
Innlegg vedlagt (6 Nye Veier Høie.pdf)
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Innspill fra Statens vegvesen ved Arne Iversen

Kontraktstrategi ligger i bunn
- Miljø klima bærekraftig: krav i alle kontrakter iht overordnede mål
- Alle kontrakter skal ha utvikling FOU – tilrettelegge for å kunne implementere nyvinninger i
kontraktene
- Bonus- og intensivsystem: kan vurderes for alle kontraktstyper der det er særskilte miljø- og
samfunnsøkonomisk nytteverdi
- > gjøre det lettere å ta inn klima og miljø

Kontrakstmaler
- Premiere de som klarer å vise til redusert CO2-utslipp
- Bonus for å stimulere nytenkning
- Størrelse på bonus
- Tildelingskriterier
- Lempe på gamle krav – tillate 14 lange kjøretøy i vinterdrift
- Gjennomføre piloter med å teste ut nye løsninger, metoder utstyr
- Endre på krav i Hb R610 -> hva med TS og fremkommelighet da
Overgang til EL-biler i SVV der man kan det
Biler i beredskap går mot hybridløsninger pr nå
Klimarapportering fra 2020 – miljødeklarasjoner tas inn i driftskontraktene?
Driftskontrakt Hallingdal og Valdres
Ny type utlysning/anskaffelse – vektlegger CO2-utslipp
Redusere CO2-utslipp med 85 % i kontrakten med Presis Vegdrift AS
Innovativ driftskontrakt
Workshop i høst for å se på anskaffelsesprosess for å se på hva som kan gjøres bedre
Overgang biodiesel og El-biler har stort fokus
Volvo sliter litt med teknologi med risting
Elektrisk hjulaster testet i Trondheim april 2021 – hører at man ikke klarer å gjennomføre et helt
skift, må lade i matpause
VinterSim: utlyst Phd-stilling ved NTNU- se på metode for å simulere optimalisere roder.
Regionreformen gjør det litt vanskeligere å optimalisere rodene for riksvegnettet. Student skal jobbe
i Sunnfjord-kontrakten
«På leit» etter god tekst på miljø, klima og bærekraft inn i driftskontraktmalene. Eks. ikke satt krav til
Euro 6, betegnelse kan være utgått om noen år
Kommentarer:
Stensrud: Spent på hvordan dette vil slå ut i praksis – ikke bare store ord. Kapasitet og ladetid viktig
Kommet en del konkrete håndfaste forslag til reduksjon av klimautslipp. Må være bevisst på gjenbruk
av materiell, tomgangskjøring, måten arbeidsoperasjoner legges opp, til å bruke HVO-diesel, salte på
smartest mulig måte for å få best mulig effekt osv.
Gode erfaringer med anskaffelse uten bare å vurdere prisen.
Korsaksel: Noe som er i tiden og oppfatter at bransjen er innstilt på å få til dette. Fasiten finnes ikke
ennå i dag, må ha tett dialog med entreprenører fremover ift nye kontrakter. Forsøk på
teste ut noe i for eksempel FOU-prosjekter.
Åsen: Viktig med samarbeid på tvers av forvaltningsnivå ute i distriktene.
Innlegg vedlagt (6 SVV Iversen.pdf)
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7.Eventuelt
Ny leder for 2022 – valg kampen er startet, sekretærfunksjonen består i ett år til
Kommentarer/innspill:
Iversen: Få i gang mere FoU på ploger og utstyr mm på materiell siden. Hvordan kommer vi oss
videre? Svv kan ikke gjøre dette alene lengre, arbeidskrevende og koster penger. Spleiselag med
andre vegeiere?
Stensrud: Men noen må ha et totalansvar. Forske, systematisere, finansiere og ikke minst sette av
personell (ressurser). Plan for hvordan man skal gjennomføre det samt dokumentere og rapportere.
Saltnes: Har fylkeskommuner midler til slik aktivitet i dag? Ingen kommentarer fra fylkene, men
kommuner samler inn litt midler til forskning/utvikling (VBT).
8 Neste møte
2021:
16.november – fysisk møte i Trondheim forhåpentligvis, starte kl. 09.00-15.30
De som kommer kvelden før til felles middag.
2022:
Forslag: Torsdag 3.februar 2022 – 09.00 – 15.30
Fint om alle sier ifra om man stiller på møter eller ikke.
VEDLEGG:
-
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Bransjenettverk Vinterdrift 7.9.21
Øyvind B. Mæhle

Drift og vedlikehold
Trøndelag
fylkeskommune
• Trøndelag ble slått sammen
allerede i 2018
• Drift og vedlikehold av omlag
6500 km veg fordelt på:
• 6122 km veg
• 378 km G/S-veg
• 11 driftskontrakter fra kyst til
høyfjellsproblematikk

TRFK - Organisasjonen

Fylkesdirektør
Avdeling veg

Seksjon
Investering og
fornying

Seksjon
Drift og
vedlikehold veg

Seksjon
Vegforvaltning

Seksjon
Strategi og
utvikling

Seksjon
Vegfag

Organisering i Seksjon drift og
vedlikehold
Seksjonsleder

Støttefunksjoner
Økonomi, HMS, Kontrakt, Beredskap Byggherresøtte

Drift Sør

DK 1603 Orkdal
DK 5001 Gauldal/Oppdal
DK 5002 Hitra
DK 5005 Røros

Drift Storby

DK 5003 Fosen
DK 5006 Trondheim
DK 5007 Stjørdal

Drift Nord

DK 1708 Namsos
DK 5004 Ytre Namdal
DK 5008 Steinkjer
DK 5009 Indre Namdal

Elektro

Signal- og
elektroelektroarbeider
og kontrakt

En byggeleder og en kontrollingeniør i alle driftskontraktene våre
Seksjonen i alt er om lag 60 medarbeidere

Asfalt og fagkonrakt

Asfalt, Vegoppmerking,
Målebil, Rekkverk, Skilt,
fjellsikring, tunnel,
Skjøtsel og TS-tiltak

Driftskontrakene i TRFFK
•

11 driftskontrakter fra kyst til
høyfjellsproblematikk

•

2 kontrakter med oppstart 1.9.21
DK 5008 Steinkjer
DK 5009 Indre Namdal

•

Driftskontrakter med Veidekket, Svevia,
Mesta, Winsnes/Ramlo og NRS

•

Varigheten på dagens DKV i dagens
TRFK er på 5, 7 og 8 år med mulighet
for forlengelse ved bruk av opsjoner

•

I tillegg har vi fagkontrakter for elektro,
asfalt, vegoppmerking, rekkverk,
skilting, fjellsikring og TS-tiltak

Kontraktsgrunnlag
• Tar utgangspunkt i og bygger på Statens vegvesen mal
med tilpasset lokale forhold, faglige og politiske innspill
• Krav til ledelsessystem for styring av kontraktene

• Fokus på ledelsessystemene som ligger til grunn for kontraktene
som et viktig for kontraktsgjennomføringen

• Lyste i 2020 ut Trondheimskontrakten med
tildelingskriteriet 70% pris / 30% kvalitet. Lyser nå ut
lavest pris kontrakter, mens vi og andre evaluerer
resultatene fra andre tildelingskriterier

Kontraktsgrunnlag
• Politisk vedtak på at vi skal utvikle vegmesterrollen

• Jobber med hva skal dette bety for TRFK og hvilket innhold
vegmesterrollen skal ha

• Ser på mulighetene for å ta enkelte rundsumprosesser
(deler eller hele) å gjøre om til mengdeoppgaver
• Mulighetene for større bruk av fastsand
• Oppgjørsform vinter

• Brøyting km
• Strøing tonn (saltløsning m3)

Automatisk datainnsamling i egenregi
• Vedtatt i 2018 at det skulle legges opp til datafangst i
egen kontrakt inngått med byggherre
• Opprinnelig som et prøveprosjekt i sammenheng med
oppdelingen av Hitra kontrakten i 3 egne
vinterdriftskontrakter og 1 såkalt helårskontrakt
• I dialog med aktører i markedet, mars 2019

Dagens ADI kontrakter
• Går direkte opp mot to av 2020 driftskontraktene og de to 2021
driftskontraktene hvor det fremgår at byggherre vil anskaffe
programvare og utstyr for den automatiske datainnsamlingen
• Oppgavene som inngår i ADI i tillegg til vinterdrift er i all hovedsak RS
prosesser i driftskontraktene
• Noen erfaringer:
 Programvaren som eksisterer kan i stor grad benyttes
 Tilpasninger mot byggherres behov
 Koordinering mellom partene
 krever ekstra resurser av byggherre
 Oppstart samtidig som driftskontrakt

trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke

Styre VBT:

Styreleder Kurt Bøystad, Bærum
Nestleder Marte Burøy, Lillehammer
Jørn Håvard Øversveen, Gjøvik
Thomas Nøklegård, Porsgrunn
Oddvar Kongsvik, Ålesund

Daglig leder:
Turid Åsen
ByTheVeg as

Vegforum
for byer og tettsteder

Vegforum
for byer og tettsteder

VBT ble stiftet i 1989.
VBT er et fagnettverk for de største bykommunene i Norge.
Dagens medlemmer (24 stk):
Arendal, Asker, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad,
Gjøvik, Karmøy, Kristiansand, Lillehammer, Lillestrøm, Moss, Oslo,
Porsgrunn, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Skien, Stavanger,
Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund

Vegforum
for byer og tettsteder

Fagområdene er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av
kommunale gater og plasser.
VBT er en arena for erfaringsutveksling, felles fagutvikling og
kompetanseoppbygging.

VBT opptrer som talerør for medlemskommunene overfor
myndigheter, fagmiljøer og andre samarbeidspartnere i saker der
dette er hensiktsmessig.
Årlig kontingent + spleiselag på fagprosjekter

Status prosjekter
Prosjektene - kontinuerlige:
Grensesnittprosjektet
Ledninger i grunnen
VEGJUS.NO
KOSTRA/ASSS
Bransjenettverk vinterdrift
VISSK 2022
Prosjektene – tidsbegrensede
0-vekst i biltrafikken - micromobilitet
Digitalisering kommunale veger

Vegforum
for byer og tettsteder

Vegforum
for byer og tettsteder

Vegforum
for byer og tettsteder

Development of a Laboratory Abrasive Wear Test
for Snowplow Cutter blades
• Ole Eftang Rø

multiconsult.no

Forskningsspørsmål
1. How can a laboratory test method for testing cutter blades be developed to
predict the real life resistance of wear-steel?
2. How will the results from laboratory testing behave compared to existing field
data?

multiconsult.no

Metode

multiconsult.no
Weight:17,5kg
Speed:11,79rev/s

Resultater

10,00

Wear rate [mm/km]

• Utstyr og metode
• Tid
• Trykk
• Hastighet
6,6kg

7,3kg

10,1kg

11,1kg

17,2kg

16,00

n=20

14,00

Cut depth [mm]

12,00

n=20

10,00

n=19

8,00

n=20

6,00
4,00
2,00
0,00

n=20

8,00

6,00

4,00

2,00

• Statistisk signifikans
Speed:11,79rev/s
Time:120s

60s

120s

180s

240s

12,00

0,00

n=20

n=20

n=20
n=20

multiconsult.no

Diskusjon og Konklusjon
• Effekten av å variere tid, hastighet og trykk
• Lyd og vibrasjoner
• Testen har potensiale for prediksjon, men det trengs mer data

multiconsult.no

Estimering av CO2-utslipp ved brøyting
og salting av vegnettet

Av Ingeborg Eide, Johannes Lemme Richards og Erik Rye
I samarbeid med Statens vegvesen

Foto: Bodø kommune

Oversikt
• Bakgrunn
• Avgrensinger
• Inndeling i ulike arbeidsoperasjoner
• Gjennomsnittsforbruk pr. operasjon
• Utarbeidet metode for estimering
• Gjennomgang av eksisterende estimat
• Oppsummering

Bakgrunn
• Kontrollere det eksisterende estimatet

• Bruke innrapporterte utslippsdata fra entreprenør

Problemstilling
«Hvordan estimere CO2-utslipp fra brøyting og salting?»

Innrapportert utslippsdata
• I oppstartsfasen
• For stor variasjon i rapporterte utslippstall
• Ikke benyttet videre i oppgaven

Avgrensinger
• Kun brøyting og salting
• Skjer ofte samtidig

• Datagrunnlag
• Driftsklasse A, B og C
• Kun lastebiler som benytter diesel som drivstoff

• Direkte utslipp
• Indirekte fra salting

CO2-utslipp
• CO2-utslipp avhenger kun av drivstofforbruk
• 1 liter diesel  2,66 kg CO2

Kilde: Miljødirektoratet

Nødvendig å finne dieselforbruket til lastebiler som utfører vinterdriftsoperasjoner

Brøyting og salting – 7 arbeidsoperasjoner
Hvorfor:
• Det er antatt dieselforbruk vil variere ut ifra
utført arbeidsoperasjon
• Øke nøyaktigheten på estimatet

Gjennomsnittsforbruk
• Flåtestyring fra fire lastebiler

• «DK0205 Romerike midt»
• Flåtestyring viser ikke
arbeidsoperasjon

Gjennomsnittsforbruk pr. operasjon
• Produksjonsdata i Elrapp
viser arbeidsoperasjon
• Vintersesongen 2020/2021
• Totalt 28 759 kilometer

Gjennomsnittsforbruk pr. operasjon
• Store forskjeller
• Differanse på 60% mellom
operasjonene «Kun salting»,
og «Frontplog, sideplog
og salting»

Faktor for utslipp og dieselforbruk
Utslippsfaktor
[kg CO2 pr. km]
1,497
Kun frontplog
1,633
Kun sideplog
1,849
Frontplog og sideplog
1,167
Kun salting
1,524
Frontplog og salting
1,659
Sideplog og salting
1,875
Frontplog, sideplog og salting

Dieselforbruk
[l pr. km]
0,563
0,614
0,695
0,439
0,573
0,624
0,705

Gjennomsnittsforbruk pr. operasjon

Årsak til differanser

Utarbeidet metode for estimering

• Beregner direkte utslipp
• Baserer seg på automatisk innrapportert produksjonsdata
• Kan gi utslipp i ønsket tidsrom fordelt på:
•
•
•
•

Kjøretøy
Vegstrekning
Utført arbeidsoperasjon
Driftskontrakt

• Viser hvor utslippene kommer fra

Eksisterende estimat, korrigert
• Brøytede km og saltmengde i tonn
• Korrigert basert på tall fra denne oppgaven
• Saltproduksjon har stor påvirkning, benyttet annen faktor
enn det som brukes i Norge (vakuumsalt)
• Ny faktor fått fra saltimportør
Utslipp fra brøyting og salting
Utslipp fra
brøyting

Indirekte
utslipp fra
salting

Direkte
utslipp fra
salting

Totalutslipp
tonn CO2/år

Eksisterende

14 382

22 257

490

37 129

Korrigert

12 899

6 000

2 806

21 706

Vegen videre
• Bør få utslippsfaktorer for flere variabler:
• Traktorer, veghøvler og hjullaster
• Driftsklasse D og E
• Høvling med underliggende skjær

• Mulig å estimere utslipp fra alle driftskontrakter i Norge

Oppsummering
Funnene i rapporten:
• Faktorer for utslipp fordelt på arbeidsoperasjoner
• Regnemodell som kan brukes for å beregne totalutslipp pr.
driftskontrakt
• Korrigert eksisterende estimat

Presentasjon av
masteroppgave
Vinterdrift av enveisregulert sykkelveg og sykkelfelt i bygater

Johanne Sunde Eriksen 07.09.21

Kort om meg
• Master i bygg og miljøteknikk
• 5 år på NTNU i Trondheim
• Fullført mastergrad på NTNU i vår

• Rådgiver i Norconsult, avdeling veg
• Oslo / Sandvika

Bakgrunn
• Statens vegvesen sitt pilotprosjekt for
sykkeltilrettelegging
• Undersøke vinterdrift av enveisregulert
sykkelveg

Forskningsspørsmål

(1) Hvilke utfordringer er det knyttet til vinterdrift av sykkelfelt og sykkelveger i
bystrøk?
(2) Hvordan kan enveisregulert sykkelveg utformes slik at vinterdrift kan
gjennomføres på en hensiktsmessig måte?

Metode
• Litteraturstudie
• Forskning og erfaringsbasert
kunnskap

• Kvalitative intervju
• Utvalgsgrupper:
• Ansatte i norske kommuner
• Fagpersoner
• Driftspersonell

• Observasjoner
• 4 stk

• Forslag til forenklet brøytekonsept
• konsepter og anbefalinger

Resultat – kvalitative intervju
Sykkelfelt

Enveisregulert sykkelveg

• Positivt:

• Positivt

• Bedre i et driftsperspektiv enn
enveisregulert sykkelveg
• Kan brøyte hele bredden i ett

• Negativt:
•
•
•
•

For smalt fører til snøopplager
Spruter inn slaps og snø
Krevende med god nok friksjon
Krevende i snørike områder

• Noen har utstyr som kan benyttes, men
kun brøyteskjær
• Muligheter for langsgående snølagring

• Negativt
•
•
•
•

Krevende å drifte - Krever tre enheter
Kantstein uheldig for drift
Arealkrevende løsning
Bar veg

Resultat – observasjon

Enveisregulert sykkelveg
Sykkelfelt

Sykkelfelt

Enveisregulert sykkelveg

Snøranker mellom fortau og sykkelveg

Dårligere brøytet fortau enn sykkelveg

Snø samlet opp inntil skiltstolper

Forenklet brøytekonsept
• Kritisk: hastighet på kjøretøy
• Samme driftsstandard for fortau og sykkelveg
• Utgangspunkt i 6 km strekning

Anbefalinger
for vinterdrift og utforming av enveisregulert sykkelveg

• 2,5 meter bredde på sykkelveger
• Beholde 4 cm høy kantstein mellom sykkelveg
og fortau
• Planlegg for god koordinering
• Unngå korte strekninger

Takk for meg!

Mehamn

Berlevåg
Båtsfjord
Vardø
Vadsø

Honningsvåg
Hammerfest
Hasvik

Svalbard

Lakselv

Kirkenes

Alta

Sørkjosen
Tromsø
Andøya
Bardufoss

▪

Stokmarknes
Svolvær
Leknes

Harstad-Narvik

Værøy
Røst

▪

Sandnessjøen

Bodø

Mo i Rana
Mosjøen

Brønnøysund
Rørvik

▪

Namsos

Kristiansund

Trondheim

Molde
Ålesund

Røros

Ørsta-Volda
Sandane
Florø

Førde
Sogndal

▪

Bergen

Oslo

Haugesund

Stavanger

A
Kristiansand

B

C

D

E

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

• Regelverket for vinteroperasjoner er endret for å øke sikkerhetsmarginene og hindre uønskede
hendelser. En konsekvens av endringene er at lufthavner i Norge ikke lenger kan oppgi forbedret
friksjon etter bruk av strøsand som friksjonsforbedrende tiltak når SPWR (Spesially Prepared Winter
Runway) ikke kan benyttes.
• Dette vil antakelig føre til at lufthavner i lengre perioder enn tidligere vil måtte benytte
baneavisingskjemikalier for å kunne levere forhold iht. de nye kravene.
• Det nye regelverket begrenser handlingsrommet innen vinterdrift og vil medføre økning i
kjemikalieforbruk anslått til ca. 35% sammenlignet med dagens forbruk. Økt bruk av kjemikalier vil
medføre økte kostnader for Avinor, bl.a. når det gjelder innkjøp av kjemikalier og driftskostnader.
Beregninger viser også at flere lufthavner vil kunne overskride betingelser i sine utslippstillatelser, noe
som kan medføre kostnader i form av saksbehandlingskostnader, miljøovervåkningskostnader og
tyngre investeringer for avbøtende tiltak.

• Avinor har derfor et sterkt behov for å begrense økningen i kjemikalieforbruk. I dag er den viktigste
beslutningsstøtten brøyteleder har, IRIS-systemet (Integrert Rullebane Informasjons System), som
benyttes på 15-16 lufthavner. Systemet gir i dag svært begrenset støtte for planlegging av
kjemikalieforbruk. En videreutvikling av IRIS er nødvendig for å gi bedre beslutningsstøtte til dette.
• For å motvirke denne økningen ønsker Avinor å starte ett forskningsprosjekt hvor det lages
prognosemodeller for restkjemikalier og rullebanetemperatur. Det er ønskelig å utvikle en pilot for
Avinors beslutningsstøttesystem IRIS. Det skal søkes om forskningsmidler fra Norsk Forskningsråd.
• Målsetningen er starte et forskningsprosjekt der det utvikles prognosemodeller som predikerer mengde
restkjemikalier på rullebane og banetemperatur frem i tid. Prosjektet vil være et samarbeid mellom
Avinor, NTNU, MET og SINTEF, og det skal søke forskningsmidler fra NFR (Norsk Forskningsråd).

•
•
•
•
•

Miljø

• Redusert utslipp og drivstofforbruk
• Redusert slitasje
• Mulighet for elektrifisering /
hybridløsninger / hydrogen*

WIDE CONCEPT

• Mer presis, sikker og effektiv
vinterdrift
Produktivitet

• Mulighet for skalering til andre
tjenesteområder

HYBRID
Batteri

• Grunnlaget for en teknologisk
plattform
Teknologi

• Videreutvikler leverandørmarkedet

*) Maskinkategorien som har høyest utslipp (høyest dieselforbruk) i Avinor

Dieselmotor
i trekkvogn

Tank

= Elektriske motorer for drift

2021.09.07
Bransjenettverk
Vinterdrift
Hvordan redusere
klimautslipp fra vinterdrift?
Stein Arild Boi Pedersen

Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?

Vinterdrift – stor del av innsats/kost i driftskontrakter

Været bestemmer innsatsen

Mål ikke utslipp/forbruk pr vinter; referanse er pr km

Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?

Miljøregnskap

Vi er positive mht å dokumentere
«Miljøregnskap» forutsatt at input
har nytteverdi

Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?

Miljøregnskap –
Vintermåned 2021

Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?

1. Lastebiler
 El-brøytebiler
- Rekkevidde
- Nyttelast
+ Miljø

Kritisk til at det settes krav om bruk av El-brøytebiler innen det
praktisk ligger til rette for dette
 Fossilfritt drivstoff
- Mindre energi – mer utslipp
- Høyere driftsutgifter
+ Miljø

Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?

2. Salt
«Verdikjeden», CO2-fotavtrykk fra A til Å

Produksjon

Båtfrakt

Saltprodusent / saltleverandør

Lasting og transport til lager

Driftsentreprenør

Utlegging på veg

Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?

Optimalisering
 Rodeoppsett og nærhet til rode for driftsenheter
 Optimalisere plassering av rigg/lagre - redusere «dau-kjøring»
 Regionreformen resulterer i mer transportetapper
 Kompetanse
 Optimal bruk av salt og strømidler (miljøutslipp/belastning direkte i /på
naturen også et vesentlig CO2-utslipp innen det strøs på vegen)

 Redusere saltsvinn ved transport fra kai
 Ta i bruk El-biler der egnet
 Utnytte moderne teknologi
 temperatur- og vegbanestyrt salting,
 GPS-styrt salting (reduksjonspotensiale 15%)

Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?

Optimalisering, forts
 Beslutningsstøtte/ analyse:
Risa har siden vinteren 2019-20 benyttet «digitalt
verktøy» for løpende informasjon om blant annet





friksjon,
overflatetemperatur,
snø- og istykkelse,
dugg og frysepunkt

Dokumentasjon deles med byggherre
 Innføre måleparametre i kontraktene – KPI / Bonus
 Måltall mht utslipp pr km
 Definere forventninger om reduksjon

Hensikt: Skaffe bedre grunnlag for å
vintertiltak

Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?

KPI – Påvirkning Ytre Miljø, Redusert CO2-utslipp

Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?

Forslag

CO2utslipp
Bør være mulig forutsatt tilgjengelig aktuelle gjennomsnittlige utslippsverdier pr km for aktuelle enheter med
utstyr pr Euro-klasse (Svv-kjøretøyopplysninger/ NTNU-oppgave «Estimert CO2-utslipp»)
•
•
•
•
•

Lastebil plog
Lastebil med plog og sideplog
Lastebil med saltapp
Lastebil med saltapp, plog
etc

Klar for nok en vinter…

Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?
Fagansvarlig drift og vedlikehold
Tor Alf Høye

Klimautslipp i drift – klimagassbudsjett i et utbyggingsprosjekt

Klimautslipp i drift - klimagassbudsjett i et utbyggingsprosjekt

Driftskontrakt Nye Veier
Partenes felles prestasjonsmål for drift av
veinettet er:
• Maksimere trafikksikkerhet og optimal
beredskap for hendelser
• Maksimere fokus på brukerne gjennom
oppetid og bar vei i vinterdriften
• Realisere målet om en skade- og ulykkesfri
driftsperiode, samt et helsefremmende og
rettferdig arbeidsliv
• Minimere negativ påvirkning på klima og
ytre miljø fra vinterdrift og øvrig drift
• Realisere fremtidsrettet drift og digitalisering
gjennom innovasjon

 Fokus på resultat
 Ikke hvordan

Utslipp i driften – miljøregnskap
• Miljøregnskap i driftskontrakten
• Tung/lette biler
• Salt (sand)
• Strøm
• Utslipp i vinterdriften?
 Salt/brøytebil (diesel) 70 %
 Salt

25 %

 Inspeksjonsbiler mm 5 %

Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?
• Bruke av alternativ til diesel (biodiesel – strøm)
• Effektiv transport av salt til lager
• Vinterdriftsstandard
• Optimal bruk av salt
• Bonus eller prise utslipp

Bonus Klima og ytre miljø
• Saltforbruk
• Sammenlikner med liknende strekninger
• Trinnvis bonus
(<1%, 1-15%, >15%)

• CO2 utslipp.
• Gjennomsnittlig utslipp pr kjørte km (bil og lastebil).
• Reduksjon 2021 vs 2016.
• Flere bonustrinn.

Bransjenettverk vinterdrift
Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?

Arne Iversen

Redusere klimautslipp fra vinterdrift

Redusere klimautslipp fra vinterdrift

• Kontraktsstrategi
•
•
•
•
•

kontraktsmaler

utlysning kontrakt

Premiere de som klarer å vise til redusert CO2-utslipp?
Bonuser for å stimulere til nytenkning?
Tildelingskriterier for å konkurrere på mer enn bare laveste pris?
Lempe på gamle krav, f.eks. tillate 14 meter lange kjøretøy i vinterdrift?
Gjennomføre piloter med bransjen for å teste ut nye løsninger, metoder utstyr?

• Endre på kravene i HB R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger?
Hva med trafikksikkerhet og framkommelighet da?

Driftskontrakt Hallingdal og Valdres

Driftskontrakt Hallingdal og Valdres

Elektrisk hjullaster – Trondheim april 2021

VinterSim

Møte Bransjenettverk for
vinterdrift 07.09.2021
Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?
Innspill fra utstyrsleverandører

Øyvind Sollien
Salgssjef

Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?
• Tilstrebe metoder som krever minst mulig resursbruk, og
derav redusere klimautslipp.
• Salting / Strøing:
– Riktig bruk av metode under gjeldende forhold.
– Tilstrebe en beskrivelse i kontraktene som premierer riktig metode.
– Tilstrebe en beskrivelse i kontrakten som premierer at utførende ,
derav også Underentreprenører (UE) utfører riktig metode, og kan
leve av det !
– Øket testing og godkjennelse av utstyr / FOU prosjekt
– Krav til at det blir utført service, kontroll og kalibrering av
strøutstyr, for å sikre at sprederen utfører og leverer det den er
beregnet for .

Hvordan redusere klimautslipp fra vinterdrift?
• Brøyting:
– Fokus på riktig bruk av plog
– God mekanisk fjerning av snø, reduserer saltforbruk og antall
overfarter.
– Krav til slapseelementer som følger veibanens kurvatur / slittasje.
– Øket bruk av sideplog
• Gir færre enheter
• Gir i større grad full utbrøyting av vei i en operasjon, slik at man kan redusere
antall overfarter, samt redusere saltforbruk (Snø og slaps som ligger på kanten
kommer i mindre grad ut på veien igjen)
• Utviklet smalere sideplog for mindre veier, som i kombinasjon med side-shift /
Sideforskyvningsfunksjon av frontplog gjør det mulig å være smal og bred
samtidig. (Meiren)

”Sideshiftplogen”

KSM Chassismontert sideplog i kombinasjon
med MSPN frontplog med sideshift

Testing av KSM 1904 Sideplog våren 2020

Bruk av smal sideplog i kombinasjon med ”Side-shift” plog.
(Transportbredde ned mot 3,25m)

