
Mandat for Kontaktmøter mellom Nelfo/ Integra og Statens vegvesen 
Vedtatt 09.09.2021  

 

 
Det er opprettet en bransjegruppe bestående av representanter fra Nelfo/ Integra og Statens 
Vegvesen divisjon Drift og Vedlikehold.  
Gruppen skal fungere som en møteplass og et diskusjonsforum for forhold knyttet til drift og 
vedlikehold av riksveger.  
 

Hensikten med kontaktmøtene er å: 

• Bidra til å styrke og forbedre den overorda målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt 

transportsystem 

• Skape interesse for og styrke faglig samarbeid og samhandling mellom de ulike 

aktører innenfor drift og vedlikehold av riksveger 

• Bidra til gode anbudsprosesser som sikrer like konkurransevilkår og et seriøst og 

forutsigbart marked. 

• Diskutere saker relatert til utarbeidelse og gjennomføring av kontrakter der divisjonen 

er byggherre, for å sikre innovasjon, økt kompetanse og faglig utvikling hos aktørene  

 

 

Oppgave 

 
 Utveksle erfaring fra drift og vedlikehold og diskutere felles behov og tiltak for å: 

• Styrke arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet  

• Øke rekruttering og kompetanse gjennom bedre opplæring og erfaringsoverføring.  

• Sette fokus på utfordringer i drifts- og vedlikeholdsfasen og foreslå forbedringstiltak for å 

styrke positiv utvikling og effektivisering, herunder ny teknologi. 

• Styrke samarbeid og felles forståelse for muligheter og begrensninger som ligger i dagens 

metoder sett i forhold til kontraktenes krav og samfunnets behov  

• Øke fokus på muligheter innafor bedre Klima og Miljø  

 

 
Tema som diskuteres i kontaktmøte må kunne tas opp på en slik måte at partene 
nødvendigvis ikke må forpliktes av en slik åpen diskusjon.  
Det må være lov å "tenke høyt",  med det mål å finne gode løsninger på felles utfordringer.  

 

Myndighet og begrensninger 

• Kontaktgruppa har ingen styrings-rett men kan komme med faglige råd til 

beslutningstakere 

• Kontaktgruppa skal ha hovedfokus på faglig utvikling og kompetanse-oppbygging men 

kan også gi innspill til policyspørsmål, standardkrav, arbeidsprosesser og 

kontraktsutforming  

• Det skal skrives referat fra møtene. SVV har ansvaret for å skrive referatet.  

Godkjent referatet er offentlig og legges ut på Vegvesen.no 

 

Organisering og deltakere: 

Kontaktgruppa består av representanter fra Nelfo/ Integra og Statens vegvesen, Divisjon drift 

og vedlikehold. 

Kontaktpersonene bør ha kjennskap til, og representere de ulike deler av bransjen.  

 

 

Aktivitet: 

Det avholdes 2-4 møter pr år.  

 

 


