
Siste nytt fra Statens vegvesen – Drift og vedlikehold
Webinar med MEF 6. januar 2021



Program Webinar MEF og Statens vegvesen 6. januar  2021  

Kl Tema Innleder/presentør

0900 - 0915 Velkommen – Formål med møte Vegdirektør Ingrid Hovland
Adm.dir. MEF Julie Brodtkorb

0915 - 0940 Drift og vedlikehold – Kontraktstrategi
Miljøkrav, tiltak og målsetting

Drift og vedlikehold
Divisjonsdir. Bjørn Laksforsmo

0940 - 1000 Utbygging – Kontraktstrategi
Miljøkrav, tiltak og målsetting, aktivitet  

Utbygging, Kontrakt og Marked 
Avd.dir. Bente Johnsen Aase

1000 - 1010 Kort pause - beinstrekk 

1010 - 1030 Drift, Vedlikehold og Utbedringer
Utlysninger og aktivitet -

Drift og vedlikehold, Kontrakt og Marked
Avd.dir. Jørn Simonsen

1030 - 1050 Kortreist stein – Doktorgradsavhandling -
Presentasjon av funn

PhD. Marit Fladvad

1050 - 1100 Spørsmål – oppsummering 



Drift og vedlikehold av riksveger: 
Kontraktstrategi, miljøkrav, tiltak og målsetting

Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo



Toppmål og divisjonsmål



Drift og vedlikehold i tall  (2020)

6 170
brukonstruksjoner

13
mrd. kr

580
tunneler

16
ferjesamband

350
kontrakter

23
fjelloverganger

10 600
km riksveger

869
ansatte

1 500
km gang- og sykkelveger



Drift og vedlikehold – én av seks divisjoner

Myndighet og regelverk
Økonomi og virksomhetsstyring
Kommunikasjon
HR og HMS

Trafikant og kjøretøy Transport og samfunn Utbygging Drift og vedlikehold ITFellesfunksjoner



«Vårt vegnett skal alltid være forutsigbart fremkommelig»
Drift og vedlikeholds bidrag til NTP-målene



Kontraktstrategi for Drift og vedlikehold



Arbeid og prosess

Kontraktstrategi drift og vedlikehold av riksveger

Bestilling fra SD 28.10.2019 – Svar fra SVV 05.12.2019 

Fokus på overordna mål og alle 5 hovedmål

Arbeid ledet av KM- DoV - Intern prosjektgruppe, Konsulent 
ViaNova/Tleland

Innspill og møter
- 35 ulike møter eksternt og internt
(bransje, andre vegeiere, interne andelinger,
Fagområder og FoU/VU-prosjekt)
- 2 Bransjedager
- Behandlinger og WS i ledergruppe DoV

Intern høring
Vedtak i ledergruppe DoV 30. nov
Forankring i Vegdirektørens LM 14. des



Felleskontrakter fases ut – nye riksvegkontrakter fases inn

11

• Regionreformen innebar at 
fylkeskommunene overtok 
administrasjon av sine veger 
fra 01.01.20.

• Fortsatt mange felles 
driftskontrakter som fases   
ut gradvis de neste årene.



Enklere kontraktsopplegg

Drift Vedlikehold Utbedring

• 20-30 vegdriftskontrakter
• 10-20 elektrodriftskontrakter
• Vegoppmerking

• Tunnel og 
fjellvedlikehold

• Ferjekai og 
bruvedlikehold

• Asfalt
• Rekkverk

• Strekningsvise 
kontrakter

• Fagkontrakter
• Rammeavtaler



● Flere anskaffelsesformer og tildelingskriterier. Konkurranse med 
forhandling og Best Value Procurement (BVP) 

● Større fleksibilitet i grad av byggherrestyring i kombinasjon av 
drift, vedlikehold og utbedringsoppgaver

● Klimakrav og -insentiver i alle kontrakter – tilpasset lokale 
forhold, innspill fra markedet og teknologiske og driftsmessige 
muligheter

● Nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet

● Muligheter til innovasjon og innføring av ny teknologi i 
kontraktsperioden

● Utvidelse av kontraktsperioden med inntil 3 år gjensidig opsjon i 
tillegg til ett år ensidig opsjon

● Standardisering og forenkling, heldigital anskaffelse og 
rapportering

● Risikofordeling, sanksjoner og bonus

«Vi er en kompetent vegeier, med en profesjonell og tillitsbasert 
relasjon til våre leverandører»

Ny kontraktstrategi bidrar til å nå våre mål

To faser:
1-3 år: - Tilpasse og forenkle kontraktstruktur

- Krav og insentiver til miljø og innovasjon
- Digitalisering
- Teste ulike anskaffelsesformer

3-5 år: - Hovedmengde felleskontrakter avsluttet
- Ta i bruk erfaringer fra innovasjon
- Verktøykassen på plass



Implementering og vegen videre

Kontraktstrategi for drift og vedlikehold

-Alle nye driftskontrakter lyses ut med mulighet for inntil 3 år 
gjensidig opsjon
-Krav og intensiver til Miljø og innovasjon i alle nye kontrakter

eks Klimapilot vinterdrift Vest
BVP-driftskontrakt fra 2022
Funksjonskontrakt vegmerking øst

-Årsplan og retningslinjer for malarbeid/utarbeiding av kontrakter 
-Rutiner og oversikt: endring/revidering av strategi og  kontrakter
-Utarbeidelse av nye maler (eks rekkverksarbeid)
-Revisjon av HB og retningslinjer ( R610 og R760  prioriteres)

Dialog og samhandling med bransje og andre vegeiere



Vi ser fram til å markere felles seire

● Hva gjør Statens vegvesen for å 
utvikle tillitsbaserte relasjoner til 
våre entreprenører?

● Hva forventer vi fra 
entreprenørene?

Vi feirer gjerne samarbeidet!
Her markeres starten på ny driftskontrakt mellom Statens vegvesen og 
Presis Vegdrift på driftskontrakten Sørlandske 1. septembver 2020.  



FNs bærekraftsmål
er verdens felles 
arbeidsplan for å 
utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og 
stoppe 
klimaendringene 
innen 2030



2020
Hva er status? 

2030
50 % mindre Co2 utslipp  

Klimakur 2030 – et stort samarbeidsprosjekt: 
En bestilling fra seks departementer til sju direktorat

I nyttårstalen varslet statsministeren ny klimaplan –
skal vise hvordan vi skal nå målet om halvering innen 
2030 – kommer om få dager!

+ Statistisk 
sentralbyrå



● Rv. 13 Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i 
Rogaland blir verdens første ferjesamband 
med hydrogen som drivstoff – i 2021.

● I løpet av 2021 vil vi ha 22 elektriske ferjer 
fordelt på 10 riksvegferjesamband.  

● Norges lengste ferjesamband – rv. 80 mellom 
Bodø og Lofoten – får første rene 
hydrogenferje.

Vi gjør Norge grønnere – også til havs



Miljø og klimakrav 2020 – 2030 – 2045?
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Utvikling av utslipp ?

Asfalt Salt Brøyting Støm u/ferge Øvrig DV

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

Innen 2030 skal utslippene halveres !

Rapportering!

Kostnader pr 
reduksjon CO2? 



Statens vegvesens nettverksgruppe for asfalt vedtok strategi i 
2017, og har skjerpet målsettingene underveis.

● Asfalt skal være tilnærmet klimanøytral innen 2045 
(opprinnelig målsetting om halvering).

● Vi bruker miljødeklarasjon (EDP) for asfalt.

● Vi skal ha regnskap for CO2-utslipp.

● CO2-utslipp skal vektes ved tildeling av kontrakt.

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

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

● Samme krav til kvalitet – levetiden skal ikke forringes!

● Andre innkjøpere kan bruke samme grunnlag som Statens 
vegvesen.

Slik skal vi få klimanøytral asfalt – sammen! 

Strategi for redusert klimautslipp for produksjon og utlegging av asfalt 



Forskning og Utvikling (FOU)



Utvikling av maskiner og utstyr:
Samarbeid byggherre – leverandør – entreprenør

• Dialog om krav og dispensasjon

• Utprøving i enkelte kontrakter

• Oppdatering på nye produkt

• Trafikksikkerhet og HMS må 
ivaretas!



Driftskontrakt: Trondheim.   Entreprenør: Vegdekke

Volvo elektrisk kompaktlaster på 5,1 tonn. 

● Kompaktlasteren er tenkt utprøvd på GSA (gang-/sykkelveg, 
klasse A barveg) inn mot Trondheim sentrum (Heimdal-
Sluppenområdet)

● 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?

Elektrisk hjullaster – Testprosjekt (oppstartsfase)



● SAGA – forvalting og oppfølging

● VU – Vinterdrift

● Driftsstøttesenter – Bodø

● ITS – E8 Borealis

Forskning og utvikling



Sist, men ikke minst:



● Vi kan ikke løse alt med nye prosjekter, vi må 
også gjøre noe med det vi har.

● Vi skal ta vare på vegkapitalen
– det er god klimapolitikk og gir mer for 
pengene.

● Vi gjør jobben vår best når det ikke merkes. 

Drift og vedlikehold – et viktig tannhjul i et effektivt transportsystem



Utbygging – Kontraktstrategi
Miljøkrav, tiltak og målsetting, aktivitet  

Bente Johnsen Aase

Avdelingsdirektør Kontrakt og marked, utbygging



Kontraktsstrategi



● Nyttiggjøre oss kompetansen hos alle aktørene; 
byggherre, rådgiver og entreprenør, til riktig tid slik 
at gode ideer kan realiseres

● Det er avgjørende med tydelighet i forhold til 
plassering av risiko, og at tilbyder får en god 
forståelse for risikoen. 

● Fokus i vårt videre arbeid som kan bidra til 
kostnadsreduksjoner og økt samfunnsnytte:
– Konfliktløsning i kontrakt
– Kontinuerlig utvikle og forbedre 

kontraktsmodeller. 

Sentrale momenter ved våre valg av kontraktsstrategi



● Nyttiggjøre oss av hele verktøykassen

● Kommunikasjon med leverandører:

bruk av dialog og forhandlinger gir oss muligheten til 

å gjøre hverandre gode og redusere risiko

● Best Value Procurement – også en modell som vil bli 

benyttet for våre anskaffelser

Anskaffelsesmodeller



● Fremdeles er utførelsesentreprise det som benyttes 

mest

● Store prosjekter og kontrakter gjør at vi ser økt 

behov for andre kontraktsformer

● Fordeling av risiko er en viktig faktor ved valg av og 

utforming av kontraktene

● Økende bruk av ulike former for totalentrepriser

● Gode erfaringer med blant annet OPS- og 

samspillskontrakter

● Rådgiveroppdrag – stor grad ved bruk av 

rammeavtaler

Kontraktsformer



● Tidliginvolvering

Gir oss mulighet til å starte videreutvikling av 

prosjekter sammen med markedsaktører, også før 

reguleringsplan er vedtatt.

Skal prøves i to prosjekter: 

- E6 Fauske – Mørsvikbotn og 

- E39 Ådland – Svegatjørn (Stord-Os)

Tidliginvolvering



https://app.powerbi.com/groups/me/reports/37773ab8-ac76-4dc6-a20f-6ad6c598bc87/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


Ceequal



● Gjelder byggefase

● Det blir lagt inn kontraktskrav for kontrakter som har en forventet kontraktssum > 200 mill.kr og som har en varighet > 1 

år.

● Ceequal blir ikke kvalifikasjonskrav 

● Arbeidet med sertifisering av prosjektet skjer underveis i kontraktsarbeidet. Det betyr at prosjektet ikke blir sertifisert før 

et godt stykke ut i byggefasen

● Det er den utførende – entreprenøren – som har ansvar for at prosjektet blir sertifisert

● SVV setter mål om at prosjektene rangeres til «Excellent»; dvs 75% uttelling samlet for relevante kriterier

Krav i nye kontrakter



CEEQUAL – sertifisering for bærekraft

CEEQUAL* – kort om konseptet

● Omfatter hele berekraftkonseptet: (Ytre) miljø, sosiale hensyn og 

(sirkulær) økonomi. NB! Ikkje SHA.

● Søkelys på prestasjon, innovasjon og evaluering

● Egenvurdering med tredjeparts verifisering

● Roller: Assessor (prosjektinternt) 
verifier (ekstern – mentor)
«ratifier»/sertifikatutsteder (BRE-Academy)

● Totalt 5000 poeng, men øvre ramme for oppnåelige poeng,  

utgangspunkt for karakter, blir fastsett i hvert enkelt prosjekt

● Gjennomgående/systematisk dokumentasjon («evidence
requirements»)

https://vimeo.com/352689771


CEEQUAL – sertifisering for bærekraft

Tema i CEEQUAL

OBS! Brett fokus  
gir potensiale 

for  
målkonflikter –

søkelys på å  
identifisere og  
håndtere disse.



for berekraftCEEQUAL – sertifisering

Litt om økonomi

16.09.2020

Ca. 246 – 307 mill NOK

Ca. 100 000 NOK

+ ev. «innovasjonsgebyr» og  
andre mindre gebyr

+ tidsbruk assessor (og ev.  
assessorteam)
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På pluss-siden:

- Et bærekraftig prosjekt, også økonomisk



CEEQUAL i Divisjon Utbygging

● Utbygging (UTB) skal være bransjeledende på klima  

og miljø

● Framtidige entrepriser i UTB skal ha CEEQUAL eller  

tilsvarende.

➢Del av konkurransegrunnlaget fra 2021

● Behov for assessorkompetanse hos  

entreprenør/konsulent.

● E16 Bagn-Bjørgo (oppnådde 76 %, dvs. Excellent)



Veien videre

● Arbeide for å gjøre CEEQUAL bedre tilpasset «norske/nordiske forhold»:

– Vekting av tema tilpasset et norsk/nordisk fokus

– Avklare om CEEQUAL (el. tilsvarende) kan fungere fullt ut som internkontrollsystem på ytre-miljø i 

forhold til internkontrollforskriften, og dermed erstatte YM-plan el. tilsvarende

– Oversette viktige dokumenter til norsk

● Fordel om flere kan teste ut CEEQUAL eller tilsvarende (fylkeskommunene, BaneNor, etc.)

● Følge med på utviklingen av sertifiseringsordninger som tilsvarer CEEQUAL



●BEINSTREKK

●Tilbake kl 1010



Drift, Vedlikehold og Utbedringer
Utlysninger og aktivitet

Jørn Simonsen
Avdelingsdirektør Kontrakt og marked, DoV



➢ Statens vegvesen som byggherre ønsker tett og konstruktiv kontakt med markedet og leverandører 
➢ Blant annet basert på gjensidig tillit

➢ Statens vegvesen ønsker å bidra til en velfungerende bransje innen sine fagområder
➢ Ivaretas blant annet gjennom våre konkurranser ut i markedet

➢ Det gjennomføres blant annet ved
➢ Regelmessige møter med ulike bransjerepresentanter (blant annet MEF)

➢Neste møte gjennomføres 10.02. – fysisk og/eller digitalt
➢ 1-2 bransjedager pr. år – neste bransjedag planlegges i uke 17 sammen med Utbygging

➢ Gjennom vår kontakt med bransjen får vi viktige og verdifulle innspill
➢ Innspill til kontraktstrategi for drift og vedlikehold av landets riksveger
➢ Utfordringer med vekt- og lengdebegrensninger på maskiner og lastebiler
➢ Garantikrav i vegdriftskontrakter

➢ Statens vegvesen ser frem til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid med bransjen
➢ Spesielt ser vi behov for dette innenfor ……………. 

Drift og vedlikehold – bransjekontakt



Klima og miljø innenfor drift og vedlikehold 

Estimat for 
klimagassutslipp

(2020)

Krav om 
rapportering

(2021) 

50% 
reduksjon

(2030)

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

Kvalitetssikre estimatene på utslipp som vi har så langt. 
2. Starte en prosess der vi blir mer bevisst på hvilke utslipp vi 

faktisk har.
3. Finne kostnaden for å redusere utslippene – for så å kunne 

prioritere de tiltakene som gir mest klimanytte. 
4. Legge grunnlaget for å måle reduksjonen i utslipp etter hvert 

som vi leverer på dette. 

Rapportering av klimagassutslipp



Nytt kart over alle vegdriftskontrakter er under utvikling

Fra 
arealbeskrivelse

Til 
strekningsbeskrivelse



Vegdriftskontrakter som startet opp 1. september 2020



Vegdriftskontrakter med oppstart 1. september 2021

• Kartsystem er under 
utvikling

• Antall kontrakter og 
kontraktsnavn er ikke 
oppdatert



Vegdriftskontrakter med oppstart 1. september 2022

• Kartsystem er under 
utvikling

• Antall kontrakter og 
kontraktsnavn er ikke 
oppdatert



➢ Det utarbeides oversikt over framtidige konkurranser fra Drift og vedlikehold
➢ Vegdriftskontrakter
➢ Elektrodriftskontrakter 
➢ Utbedringskontrakter (fagkontraker og investeringskontrakter)

➢ Oppdateres jevnlig og synliggjøres på våre nettsider

➢ Samlet oversikt over framtidige konkurranser fra Drift og vedlikehold
➢ kunngjøres på våre nettsider og oppdateres en gang pr. måned

Framtidige konkurranser fra divisjon Drift og vedlikehold

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/drift+og+vedlikehold/framtidige-konkurranser


TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN



Kortreist stein – Doktorgradsavhandling -
Presentasjon av funn

PhD Marit Fladvol



Spørsmål og oppsummering 


