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Referat 

Dato: 03.02.2022 
Tid: 09-12 
Referent: Tor Erik Saltnes 

 
Bransjenettverk vinterdrift - Referat fra møte 2022-1 
 
Sted: Teams 
Møteleder: Kai Rune Lysbakken, SINTEF  

 
Til stede: Frode Kaldestad, NCC  

Stein Arild Boi Pedersen, Risa  
Jan Erik Børstad, Veidekke  
Vidar Kristensen, Aebi-Scmidt   
Øyvind Sollien, C. Grindvold A/S 
Espen Wicken, MEF  
Per Ingar Haug, Stave maskin 
Roar Osen, Osen Transport, NLF 
Roar Wehn, Mählers Norge  
Erik Abrahamsen, Øveraasen AS  
John Haavet, Oslo lufthavn/Avinor 
Tor Alf Høye, Nye Veier 
Ove Bernt Hausvik, Rogaland FK 
Kjell Haukeberg, MRFK 
Øyvind Mæhle, Trøndelag FK 
Trond Røstadstuen, Innlandet FK  
Lars Petter Kaski, Nordland FK 
Jonas Hansen Fagerli, Nordland FK 
Yvonne Johannesen, Troms og Finnmark FK  
Arne Iversen, Statens vegvesen DoV Kontrakt og marknad  
Øystein Larsen, Statens vegvesen  
Terje Nergård, Avinor (innlegg) 
Torgeir Strand, Statens vegvesen DoV Kontrakt og marknad (innlegg) 
Tor-Erik Saltnes (sekretær), ViaNova 
Kai Rune Lysbakken (leder), Sintef  
 

Forfall: Rune Pettersen, Viatech; Dagfinn Brotnow, Mesta AS; Stig Jone Nevland, Avinor; Turid Åsen, 
VBT; Arne Fredheim, Innlandet FK Arne Larsen Island, Statens vegvesen TK; Kurt Bøystad, 
Bærum kommune ; Ola P. Skott, Skotts Maskin AS; Ole Saltvik, Saltvik Mekaniske AS; 
Karsten Stenersen, NCC; Alex Klein-Paste, NTNU; Olav Korsaksel, Statens vegvesen DoV nord; 
Tor Ivar Johnsen, Troms og Finnmark FK; Torgeir Bye, Møre og Romsdal FK 
 

Kopi til:  
 
 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Kai Rune/Tor Erik 

Vår dato: 03.02.22 

Vår referanse:  
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Saksliste: 
Program 
1  Velkommen 
2  Referat fra forrige møte 
3  Autonome brøytebiler – status fra Gardermoen v/John Haavet 
4  SmartKjemi – bærekraftig kjemikaliebruk på flyplasser v/Terje Nergård 
5  Opplæringsprogram for byggeledelse for driftskontrakter v/Øystein Larsen 
6  Returordning for brøytestikk av plast v/Øystein Larsen 
7  Ny forskrift for bredder på plog v/Arne Iversen og Torgeir Strand 
8  Hva vil vi med bransjenettverket – oppstart på en diskusjon om vegen videre 
9  Forslag til tema for neste møte og neste møte 
10  Avslutning 
 
 
Referat: 
1.  Velkommen v/Kai Rune   
Kai Rune ønsket velkommen til møte. 
 
To nye medlemmer:  

- Jonas Hansen Fagerli, Nordland fylkeskommune (byggeleder driftskontrakt Mosjøen) 
- Kjell Haukeberg, Møre og Romsdal fylkeskommune (beredskapsrådgiver MRFK) 

 
Asbjørn Stensrud, Statens vegvesen trer ut av nettverket. 
  
 
2. Referat fra forrige møte v/Kai Rune 
Kai Rune gikk kort gjennom referatet. Det var ingen kommentarer til referatet. 
 
3. Autonome brøytebiler – status fra Gardermoen v/John Haavet 
John orienterte om prosjektet ASR med automatisk snørydding i Avinor. 
 
Arbeidet startet opp allerede i 2015 med visjoner om autonome kjøretøy, i samarbeid med flere 
aktører bl.a Sintef. Første test av maskin på Hovin i 2017, og i 2018/2019 testing på Gardermoen av 2 
kjøretøyer i brøytetog med 40 testrunder. I 2021 ble det investert 80 mill. kr i ny maskinpark ASR. 
Totalt anskaffet 12 maskiner samt 2 i reserve. 3600 m rullebanen ryddes nå på 11 min. 
 

 
John orienterte kort om organiseringen av prosjektet som har hatt stort fokus på prosess, menneske 
og teknologi, og med god samhandling og teamarbeid med involverte leverandører som en viktig 
premissgiver for et godt resultat. Prosjektet er gått fra å være en anskaffelsesprosess til å bli et 
implementeringsprosjekt.  
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Nytt utstyr ble levert desember 2021, av type RS600 (tidligere versjon RS 400) med trekkvogn fra 
Mercedes Benz. Lengde på utstyret er 27,6 m, plogbredde 10,3 m med en arbeidsbredde på 8,4 m. 
Kosten har en arbeidsbredde på 7,5 m. Vekt ca. 40 tonn.  
 
Frem til nå er det benyttet 8 stk sweepere RS 400 med 5,5 m ryddebredde samt 1 snøfreser, som gir 
samlet brøytebrede på 45 m bredde. Med RS 600 skal det benyttes 6 stk sweepere med ryddebredde 
7,5 m med samme totale brøytebredde. 
 
Færre maskiner gir færre motorer i drift, mindre tomgangskjøring, mindre vedlikehold, samt kortere 
brøytetog, men vil samtidig kreve mere presisjon i utførelsen (førerstøttesystemer og autonome 
løsninger). Det er bla. montert ekstra utstyr for å bedre nøyaktigheten (antenner GM for å forsterke 
signal). 
 
Systemet benytter YASP (Yeti Autonomy Service Plattform) om styringsplattform for autonomi. 
 
Utvikling fremover: det er planer for å se på autonome løsninger for bl.a. gressklipping, 
renhold/feiing, bagasjekjøretøy mm.  
 
Spørsmål/kommentarer: 

- God sikkerhet mot hacking? Svar: Dette er godt ivaretatt. 
- Hvordan håndterer personellet denne utviklingen hvor arbeidsplasser forsvinner? Svar: Det 

skal kuttes i antall personer i hvert lag og det arbeides med skiftplaner. Mange ulike 
reaksjoner, men mange positive til utviklingen av maskiner. Det skal tas en avgjørelse på 
vårparten om hva som skjer videre, men det skal sitte sjåfører i alle enheter også neste år. 
Det er behov for personell til drift og vedlikehold av maskinparken inkl plog og kost.  

- Det er behov for å klargjøre begrepsbruk ift autonom kjøring («selvkjøring») eller «kjøring 
med bruk av førerstøttesystemer»  
 

Innlegg vedlagt (fil: 3 ARS Avinor Haavet.pdf) 
 
 
4. SmartKjemi – bærekraftig kjemikaliebruk på flyplasser v/Terje Nergård 
Terje orienterte kort om prosjektet som går over 3 år med støtte fra Norsk forskningsråd, og i nært 
samarbeid med NTNU, SINTEF og MET.   
 
Bakteppe: Nytt EU-regelverk vil kunne øke kjemikaliebruket med 30% på norske flyplasser (det 
brukes i dag ca 3 mill. liter pr år). Det ønskes derfor mere presis kunnskap om bruken av kjemikalier.  
 
Målsetning med prosjektet er å kunne dokumentere når og hvor mye kjemikalier som skal legges på 
rullebanen samt utvikle verktøy (IRIS) til beslutningsstøtte. Dette skal bidra til redusert 
miljøbelastning ved bruk av mindre mengder kjemikalier og reduserte kostnader på vinterdrift. 
 
Det skal gjennomføres forsøk på Værnes og i Bergen med innsamling av data som grunnlag for den 
videre modellutviklingen 
 
Prosjektorganisasjon er snart på plass, og prosjektet kan rapportere mere resultater senere. 
 
Innlegg vedlagt (fil: 4 SmartKjemi Nergård.pdf) 
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5. Opplæringsprogram for byggeledelse for driftskontrakter v/Øystein Larsen 
Øystein orienterte om prosjektet med å utvikle et opplæringsprogram for byggeledelse av 
driftskontrakter veg for å styrke kompetanse hos byggeledelse (byggeledere og kontrollingeniører) 
samt for å bli en mere ensartet og kompetent byggherre. 
 
Opplegget består av 3 moduler: 

- modul 1 Rammebetingelser og grunnlag (vår 2021) 
- modul 2 Kontrakt (høst 2021) 
- modul 3 Drift og vedlikehold i driftskontrakter 

 
Spørsmål/kommentarer: 

1) Kun for SVV eller også aktuelle for fylkeskommunene? Svar: Oppdraget var å lage opplegg for 
SVV, diskutert om deler av dette grunnlaget kan være for også andre, men foreløpig 
tilrettelagt kun for SVV. Et felles initiativ fra fylkeskommunene om å kunne få tilgang til 
kurset bør vurderes.  

2) Er mediehåndtering med i kurset? Svar: Ja, en naturlig del av opplegget, det kjøres i tillegg 
mediehåndteringskurs (utenom dette kurset). 

3) Det er behov for samarbeid innenfor flere områder: asfalt, vegoppmerking, driftskontraker. 
Har fylkene samlet seg under en paraply (f.eks. KS) for å være mere enhetlige? Svar: Det er 
ikke kjent at dette skjer, men Trond R. sjekker det ut mot representant i KS.  Ansvar: Trond R 

 
Innlegg vedlagt (fil: 5 Opplæringsprogram Larsen.pdf) 
 
6 Returordning for brøytestikk av plast v/Øystein Larsen 
Øystein orienterte om returordning for brøytestikk. 
 
Det settes ut i løpet av høst og vinter: 

- 2,3 mill plaststikk inkl supplering hvorav ca 70% gjenbrukes 
- 0,6 mill bambusstikk inkl supplering hvorav ca 20% gjenbrukes 
- + kommunale og private (ukjent antall) 

 
Det gjenbrukes en del plaststikk på trafikkøyer (kappes).  
 
Men dårlig oversikt over resten:  

- Samles inn og sendes til gjenvinning 
- Samles inn sammen med avfall og kastes 
- Rester blir liggende igjen i naturen (mye fokus på disse i media) 
- «tas vare på» av naboer for bruk på gårdsveier. 

 
Det ønskes bedre kontroll på dette, derfor nye krav i driftskontrakt veg (SVV) i C3, pkt. 43.13 
Brøytestikk – årlig volum som settes ut og samles inn med krav om årlig rapportering av utsatte og 
innsamlede brøytestikk, samt andel som lagres for gjenbruk og andel som leveres til gjenvinning. 
 
Aktører i bransjen har begynt å se på brøytestikkrester som en ressurs og Øystein orienterte om to 
slike initiativ: 

- Samarbeid om innsamling og gjenvinning av plast til produksjon av stoler 
- Utvikling av system for utsetting, innsamling og håndtering av skru-stikk med produksjon av 

stikk av resirkulert plast fra gamle stikk med en digital plattform som kan registrere hva som 
settes ut og hva som samles inn og dermed angi hvor stikk forsvinner. 

 
Innlegg vedlagt (6 Brøytestikk returordning Larsen.pdf) 
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7 Ny forskrift for bredder på plog v/Torgeir Strand 
Torgeir orienterte om endring i «Forskrift om bruk av kjøretøy» med virkning fra 15.12.2021. 
 
Ny ordlyd i § 5-5; Kjøring som er tillatt uten dispensasjon på offentlig veg; nr. 9b: 

- Motorvogn N2 og N3, hjullaster og traktor kan ved påmontering av utstyr for vinterdrift av 
veg ha bredde inntil 3,50 meter.  

- Største tillatte transportbredde er 3,00 meter. 
 
 
«Forskrift om bruk av kjøretøy» har fått nye særlige bestemmelser om motorvogn påmontert utstyr 
for vinterdrift av veg. 
 
For store bredder gjelder fortsatt dispensasjonsregime, for mindre bredder gjelder annet regime, 
herunder i form av at kontrakten kan stille strengere breddekrav enn forskriftens generelle krav og  
forskriftens særlige bestemmelser. 
 
Som følge av dette er det gjort vesentlige endringer i kap. D2-ID9100a, som er tilpasset forskrifts-
endringen, og som inneholder flere krav enn tidligere (kravene er ikke nye, men det er snakk om krav 
som tidligere ble håndtert gjennom forskriften). 
 
Endringer i kap. D2-ID9100a: 

- Nytt pkt. 3 Veger med spesielle begrensninger på bredde av vinterdriftsutstyr, hvor man kan 
liste de delstrekninger der det ikke kan godtas arbeidsbredder på så mye som 3,5m eller 
transportbredde på 3m. 

 
Konsekvenser for løpende kontrakter: 

- Hensikt var ikke å øke faktiske bredder på vinterdriftsutstyr, men å forenkle 
saksbehandlingen slik at byggherren kan gi tillatelse til de smaleste breddene 

- Strekningsvurderinger må fortsatt gjøres ift risiko og fremkommelighet 
- Dersom entreprenør ønsker større bredder må dette avklares med og godkjennes av 

byggherren 
 
Spørsmål/kommentarer: 

- Hva gjør fylkeskommunene? Svar: Flere legger seg på samme linje som SVV 
- Hva gjelder når EU-regelverk innføres NS-betegnelse i Norge; hvilke juridiske krav gjelder da i 

Norge? Svar: Det var usikkerhet om dette forholdet, det sjekkes ut mot Arne Larsen 
Island/SVV og tas evt. opp som tema på kommende møte.. 

 
Innlegg vedlagt (7 Bredderpavinterdriftsutstyr Strand.pdf) 
 
 
8 Hva vil vi med bransjenettverket – oppstart på en diskusjon om vegen videre 
Kai Rune og Tor Erik ønsket å starte en diskusjon på vegen videre med følgende stikkord: 
 

- Erfaringer med bransjenettverket de siste årene 
- Hva ønsker medlemmene at nettverket skal være 
- Hvor store kan vi bli? 
- Hvilket ansvar har medlemmer av nettverket – bringe tema til bords  
- Ansvarlige personer i programkomite (går på rundgang, dugnad) fra hver del av bransje?  

SVV – Fk – NV- Avinor - Entreprenører – leverandører – rådgiver  
- Hvilken møteform ønsker vi? Teams-møter, fysiske møter «hjemme hos», kombinerte 

løsninger, .. 
- Hvor ofte skal vi møtes?  
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- Hvor lenge skal møtene være? 
 
 
Følgende umiddelbare kommentarer/innspill ble gitt: 

- Bransjenettverket er en viktig arena for mange av aktørene for kontakt med andre miljøer, 
informasjons- og erfaringsutveksling samt kunnskapsspredning, og fylkeskommunene vil 
gjerne være med 

- Mange tema med innretning for og fra SVV, fylkeskommunene kan derfor bli mere aktive til å 
løfte opp egne saker, behov, problemstillinger og få diskusjon og innspill på 

 
Temaet følges opp på kommende møte. 
 
9  Forslag til tema for neste møte og neste møte 
 
Det ble ikke tid til å diskutere tema for neste møte. 
 
Avtalt dato for neste møte (12.mai) krasjer med «Vei og Anlegg 2022» som er flyttet til 11-14.mai. 
 
Det ble vurdert å avholde møte ifm med messen, men flere leverandører meldte at de da ikke fikk til 
å være med pga. messen. Alternativ dato for neste møte ble satt til torsdag 19.mai 2022. 
 
Etterskrift: 
Risa og Rogaland fylkeskommune har invitert oss til fysisk møte på Nærbø den 19.mai 2022, med 
foreløpig tidsramme fra kl 09.00-15.30 (tilpasses flytider mm, egen innkalling kommer). 
 
Generelt: Vi ber alle sier ifra om man skal delta på møter eller ikke. 
 
Link til tidligere møter/referater:  
https://www.vegvesen.no/fag/leverandor/bransjekontakt-og-nettverk/nettverk/bransjenettverk-for-vinterdrift/ 
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VEDLEGG: 

- 3 ASR Avinor Haavet.pdf 
- 4 SmartKjemi Nergård.pdf 
- 5 Opplæringsprogram Larsen.pdf 
- 6 Brøytestikk returordning Larsen.pdf 
- 7 Breddepavinterdriftsutstyr Strand.pdf 

 
 



ASR
Autonomous Snow Removal

Automatisk Snø Rydding
Bransjenettverk Vinterdrift TEAMS Møte 3. februar 2022

John Haavet – Rådgiver Driftsplanlegging – Plasstjenester Oslo Lufthavn



Innhold

Autonome kjøretøy- prosjektet

Fremtidens  maskiner og lufthavndrift

1

2



2010



OSLO LUFTHAVN

THINK BIG 
–
START 
SMALL!

2015



OSLO LUFTHAVN

2017

Samferdelsdepartementet: 
«Norge kan bli pioner på 
fremtidens snørydding –
med selvkjørende 
brøytebiler» 
(24. aug 2017)



OSLO LUFTHAVN

2018

Demo @ Fagernes 
lufthavn, Leirin

Samferdselsminister Ketil Solvik-
Olsen og tidligere konsernsjef 
Dag Falk-Petersen fikk være 
passasjerer på en av de aller 
første testturene på Fagernes 
lufthavn, Leirin



OSLO LUFTHAVN

2018/2019

Tester autonome brøytekjøretøy på 
Avinor Oslo Lufthavn

Til vinteren får Plasstjenesten på Oslo lufthavn selskap av to 
autonome kjøretøy i brøytetoget når Avinor skal videreutvikle sitt 
innovasjonsprosjekt. 

Hensikten med dette prosjektet er å modernisere 
vintervedlikeholdet i Avinor, men like fullt å unngå uønskede 
hendelser. Avinor er i front når det gjelder å teste ut denne 
teknologien, men det er essensielt at sikkerheten er ivaretatt ved 
all slik testing. Jeg er trygg på at dette vil OSL sikre opp på beste 
måte, sier Margrethe Snekkerbakken, konserndirektør sikkerhet, 
miljø og strategi, som også leder prosjektet.

https://intranett.avinor.no/nyheter/Sider/Tester-autonome-brøytekjøretøy-på-Avinor-Oslo-lufthavn.aspx



OSLO LUFTHAVN

2021



OSLO LUFTHAVN

Ryddegruppe 1 13

01R
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Fra manuell til «autonom» drift – Målbilde

Etter ferdig implementering av autonome brøytekjøretøy på Oslo Lufthavn vil 
inntil 11 posisjoner kunne fristilles fra ryddegruppe 1 og 2.    
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OSLO LUFTHAVN

ASR Kick Off: 1. september 2021



Fremtidens vinterdrift og operative konsepter
Sikkerhet og risikoanalyser

Prosedyrer og myndighetstillatelser

Organisasjonstilpasning OSL
Vernetjeneste og tillitsvalgte

Rullende materiell: sope/blås maskiner
IT systemer, nettverk og sikkerhet

Autonome kjøretøy prosjektorganisering i Avinor



Samhandling og teamarbeid er kritisk for å lykkes

Menneske

Prosess

Teknologi



OSLO LUFTHAVN

Første maskinleveranse av RS600 i Desember 2021

Foto: Catchligt



OSLO LUFTHAVN



OSLO LUFTHAVN

Første snøen og brøyteoppdraget

7,6 meter bar asfalt



OSLO LUFTHAVN

Mål for ny maskin RS 600:

Dagens situasjon med RS 400:

• 8 sweepere + 1 snøfreser = 45 m ryddet bredde

• 5,5 m ryddebredde

Mål for RS 600:

• Redusere antall sweepere til 6 stk. pr. brøytetog

• 7,5 m ryddebredde pr. maskin. 



OSLO LUFTHAVN

Hva vinner vi med det? 

Færre maskiner gir…
 Færre motorer i drift

 Mindre tomgangskjøring

 Mindre vedlikehold

 Kortere brøytetog

…men krever også mer 
presisjon
 Førerstøttesystemer

 Autonome løsninger  



OSLO LUFTHAVN

YASP styringsplattform for Autonomi

 Planlegging

 Simulering

 Logging

 Kontroll og styring

 Geo fencing

 Fleet Cloud løsning for 
oppkobling og overvåkning av 
maskin



ASR åpner for mange muligheter innenfor Lufthavndrift

2022 2023

2024



OSLO LUFTHAVN

Tusen takk 
Vinteren er en fin årstid



SmartKjemi



SmartKjemi – Smartere kjemikaliebruk på rullebaner

• Et prosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd 

• Et Avinor prosjekt over 3 år i samarbeid med:
• NTNU

• SINTEF

• MET

• Hva ønsker vi oss?
• Dokumentert kunnskap på når og hvor mye kjemikalier som skal legges på rullebanen.

• Verktøy til støtte for beslutninger i prosessen rundt kjemikalieutlegg.

IRIS



• Resultat:
• Riktigere bruk av kjemikalier

• Mindre miljøbelastning ved bruk av mindre mengde kjemikalier

• Reduserte kostnader

Redusert miljøbelastning ved bruk av mindre mengder kjemikalier.

SmartKjemi – Smartere kjemikaliebruk på rullebaner



Opplæringsprogram byggeledelse driftskontrakt veg
Bransjenettverkmøte 3. februar 2022

Øystein Larsen

Teknologi Drift og vedlikehold



Bakgrunn: Driftskontrakter er utfordrende og kompliserte kontrakter med bredt faglig innhold.

Mye rom for tolkinger, konflikter, kritikk, sjelden ros fra trafikanter og media, feil kan gi store konsekvenser.

Manglet et spesifikt tilbud om opplæring for byggeledere og kontrollingeniører.

Hensikt: Styrke kompetansen hos byggeledelsen på driftskontrakter for å bli en mer ensartet og kompetent byggherre

Målgruppe: Byggeledere og kontrollingeniører på driftskontrakt veg. 

Kurset også være nyttig for kontraktansvarlige, prosjektledere, byggherrestøtter, ledere og andre som har oppgaver knyttet 
til driftskontrakt veg.

Startet i 2019 som del av Virksomhetsuviklingsprosjekt Vinterdrift

Avsluttes i 2022, men opplæringstiltak må videreføres.

Opplæringsprogram byggeledelse driftskontrakt veg



● Gi byggeledelsen et godt grunnlag for gjennomføring av driftskontraktene på en effektiv og profesjonell måte:

– Styrke kompetanse på styring, organisering og mål, og skape gode holdninger og forståelse for byggeledelsens rolle

– Styrke kompetanse og ferdigheter på håndtering av kontrakter og verktøy for planlegging og gjennomføring

– Styrke faglig kompetanse på oppgaver som inngår i driftskontraktene samt nødvendig 
basiskunnskap om infrastruktur og tilgrensende aktiviteter

● Være en arena for motivasjon, 
kulturbygging og faglige diskusjoner
– Erfaringsutveksling 
– Nettverksbygging

Mål og effekt av opplæringsprogrammet



Modul 1

Rammebetingelser 
og grunnlag

Våren 2021

Modul 2

Kontrakt

Høsten 2021

Modul 3 

Drift og vedlikehold 
i driftskontrakter

Opplæringsprogram – inndeling i moduler

Styring og ledelse, 
trafikksikkerhet, 
framkommelighet, 
beredskap, HMS

Konkurranseutsetting og gjennomføring 
av driftskontrakt veg

Basiskunnskap om dv og hovedfokus på fag 
og oppgaver i driftskontraktene



Modul 1 Rammebetingelser og grunnlag

Mål: Gi deltakerne en innføring i Vegvesenets organisering og mål 
og byggeledelsens rolle for å nå målene

Gjennomført i form av selvstudium og 5 webinarer i vår (8. mars – 17. juni)

Ca 20 timer totalt

1. Åpning og info

2. Styring og ledelse

3. Samfunnssikkerhet og beredskap

4. Helse miljø og sikkerhet (SHA og YM/Klima)

5. Trafikksikkerhet og Framkommelighet

Gjennomført i 2 puljer,  80 på pulje 1 og 72 på pulje 2 
Totalt 152 deltaker, herav ca 90 fra vegsiden.  

03.02.2022

Toppmål



Mål: Gi deltakerne kunnskap om oppbygging, innhold og utførelse av driftskontrakt veg, 
hele prosessen fra forberedelse til oppstart, gjennomføring og avslutning av kontrakten

Bidra til å utvikle en profesjonell og ensartet byggherre.

Læringsformer, kombinasjon av:

● Selvstudium

● Webinar

● Fysiske samlinger

Opplegg:

Kurset er inndelt i 30 tema, omfang ca 50 studietimer

● 3 webinarer, med 5 tema

● 3 bolker med selvstudium, med 8 tema

● 2 fysiske samlinger, med 17 tema på 2 og 3 dager

Fysiske samlinger sentralt, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

43 deltakere i pulje 1 og 46 deltakere i pulje 2

Modul 2 Kontrakt



Program

Pulje 1 Fysiske samlinger holdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Pulje 2
Dato Kl Tema timer Ansvar/Foreleser Dato

23.sep 12-15 Åpningswebinar, velkommen+info 1 Øystein+Mona 26.okt

Webinar 1 Byggherre/kontraktstrategi/R760 2 Bente Aase+Rigmor Thorsteinsen

Selvstudium Ledelsessystemer - ISO-standarder - Videoforelesning 7 Torgeir Leland

Selvstudium R763 - E-læringskurs-kurs 0,5 Task

Selvstudium R610 - E-læringskurs-kurs 0,5 Task

Selvstudium Introduksjon til kvalitetssystemet - E-læringskurs 0,5 Kilden

Selvstudium KS-Drifte vegnett gjennom driftskontrakter - Videoforelesning 0,5 Audun Vognild

19.okt 10-17 Info + kort presentasjon 1 Øystein/alle 23.nov

Fysisk saml. 1 R763 Konkurransegrunnlag og kontraktforståelse + R761 5 Torgeir Strand

20.okt 8-16 Markedsundersøkelse 1 Rune Skår 24.nov

R760 - Prosjektets og kontraktens styrende dokumenter 1 Audun Vognild

Dokumentstyringsrutiner 1 Audun Vognild

Grunnlagsdata og objektregistrering 2 Rune Skår+Jan Vidar Strømsvold

Byggherreoverslag 1 Audun Vognild

Kvalitetssikring og godkjenning 1 Audun Vognild

21.okt 8-14 Utlysing, tilbudskonferanse og spørsmål om konkurransen 1 Audun Vognild 25.nov

Motta og behandle tilbud 2 Audun Vognild

Beslutte, inngå kontrakt, kunngjøre resultat 1 Audun Vognild

Byggemøter 1 Audun Vognild

Selvstudium Interne styringsverktøy, ELRAPP+ISY PØ - Videoforelesning 1 Audun Vognild

Plania - Videoforelesning 1 Inge Holdhus

28.okt 12-15 Avlevering til entreprenør 1 Audun Vognild 02.des

Webinar 2 Overtakelse fra entreprenør 1 Audun Vognild

Selvstudium Kommunikasjonstrategi  m.m. 1

04.nov 12-15 Mediehåndtering 2 Kari Karstensen + Torgeir Strand09.des

Webinar 3 Håndtering av publikum, trafikanter, andre vegeiere 1 Arne Iversen

09.nov 8-16 Samhandling 1 Kristin Aandal 14.des

Fysisk saml. 2 Konflikthåndtering 1 Olav Korsaksel

SHA - kontrakt 2 Tore Hansen + Jan Arne Danielsen

Ytremiljø og klima - kontrakt 2 Hanne Mørch

Kommunikasjon VTS 1 Therese Søilen Thowsen

Besøk VTS Therese ++

1900 Middag Jensens bøfhus?? Øystein Larsen

10.nov 8-14 Oppfølging og rapportering inkl vintermengder 3 Torstein Isaksen 15.des

Sluttoppgjør, slutattest, sluttrapport 1 Audun Vognild

Avslutning, spørretime 1 Audun+Torgeir Strand
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Pulje 1     Oppstart 23. September     Avslutning 10. November Noen fulgte de fysiske samlingene på Teams
Pulje 2     Oppstart 26. November      Avslutning 15. Desember Siste fysiske samling endret til Teams-samling

Slutt-test etter fullført kurs. 20 spørsmål, krav 75 % riktig svar



Mål med opplæringen er å gi byggeledelsen:

● faglig kompetanse på oppgaver som inngår i driftskontraktene; 
beskrivelser, standardkrav, inspeksjoner, utførelse, metoder, utstyr og materialer

● grunnleggende kunnskap om vegoverbygning og annen infrastruktur; 
oppbygging, belastning, skader, skadeårsaker og drift og vedlikeholdsbehov 

● kunnskap om trafikantgrupper, trafikkavvikling

● meteorologi og beslutningsstøttesystemer 

● oversikt over oppgaver som ikke inngår i driftskontraktene, 
men som krever samarbeid og kommunikasjon med andre fageksperter og kontrakter

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av Webinar, selvstudium og fysiske samlinger

Omfang ca 50 timer

Modul 3 Drift- og vedlikeholdsfaget



Delt i 4 uavhengige deler:

1. Drift og vedlikehold generelt (webinar 2. februar 2022)
Drift og vedlikehold generelt, R610, Inspeksjoner, Trafikkavvikling under utførelse

2. Vinterdrift (2 puljer mars 2022) 
Vinteroppgaver, brøyting, strøing, andre vinteroppgaver, meteorologi og beslutningsstøtte, GS-veger spesielt
Demo av brøyte/strøutstyr, friksjonsmåler, saltets virkning på snø og is, besøk på vinterlaboratoriet på NTNU

3. Vedlikehold inklusiv vegkonstruksjon (2 puljer april/mai 2022)
Vegoverbygning, belastninger og skader, bruer og kaier og andre konstruksjoner, skred og skredsikring, rekkverk

4. Driftsoppgaver (høsten 2022)
Vegetasjon, renhold, rasteplasser, skilt, vegmerking, signalanlegg, tunnel, elektro, annet vegutstyr ………

Utarbeide opplæringsmateriell som også kan brukes til senere kurs

Kontinuerlig behov for nye kurs for oppfrisking og for nye medarbeidere.

Modul 3 Drift- og vedlikeholdsfaget



Brøytestikk - Returordning
Bransjenettverkmøte 3. februar 2022

Øystein Larsen

Teknologi Drift og vedlikehold



Oversikt over brøytestikk på riks- og fylkesveger

Antall som settes ut i løpet av høsten og vinteren:

● 2,3 millioner plaststikk inklusiv supplering

● 0,6 millioner bambusstikk  inklusiv supplering

● 2,9 millioner brøytestikk totalt  inklusiv supplering

+ kommunale og private veger, ukjent antall

Gjenbruk av stikk, anslag:

● Ca 70% av plaststikkene gjenbrukes

● Ca 20% av bambusstikkene gjenbrukes

En del plaststikk kappes og brukes på trafikkøyer

Har dårlig oversikt over resten:
- samles inn og sendes til gjennvinning

- samles inn sammen med avfall og kastes

- rester blir liggende igjen i naturen

- «tas vare på» av naboer for bruk på gårdsveier 
03.02.2022



Ønsker bedre kontroll på brøytestikk

Nytt C3 pkt. 43.13 i driftskontraktsmalen



Innsamling og gjenvinning av plast i brøytestikk

● Våler Vekst og Flokk / Håg Capisko
samarbeid om innsamling og gjenvinning av plast til produksjon av stoler
Veidekke deltar også i samarbeid med Våler Vekst 

● RoadTech
System for utsetting, innsamling og håndtering av skru-brøytestikk
Produksjon av brøytestikk av resirkulert plast fra gamle stikk

Brøytestikkrester som ressurs - Initiativ fra stikkeleverandører



Europas største produsent av sittemøbler for arbeidsplassen. 

Norsk, og med miljø som største konkurransefortrinn.



HÅG Capisco mest kjent og mest solgte produkt. 10 Års garanti, full 

tilgang på reservedeler, ikke en dråpe lim og laget av 53% avfall.
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Storsekker for innsamling av plastrester

9

Spesialtilpassede storsekker er under produksjon og 
vi forventer å få disse levert i løpet av februar.

Ca. 2200 lang og 1000 bred og 1000 høy, med 2 stropper som 
går under sekken med 1000mm mellomrom 



Produsent av skrubrøytestikk og utstyr for utsetting og innsamling av brøytestikk

RoadTech



2021; 7480 kg stikker returnert fra vårens innsamling, for industriell pilot. Så langt svært vellyket.

Samlet utgjør brøytestikker i plast en årlig fraksjon på ca 190 tonn, det meste går til energigjenvinning eller landfill. 

Sammen med våre partnere i Våler Vekst, Statens Vegvesen & Veidekke ønsker vi å sette dette i system. Potensialet er å 
spare naturen for cirka 800 tonn CO2 utslipp årlig. Flokk lager gjerne møbler av hele volumet.
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Prisverdig initiativ og tiltak fra leverandører

Forventer at entreprenørene følger opp
- bidrar til at det ikke blir liggende brøytestikkrester igjen langs vegen

- leverer inn rester til gjenvinning

Effekt:

Mindre plastrester i naturen

Bedre utnyttelse av ressursene



Om bredder på 
vinterdriftsutstyr

Endring i «Forskrift om bruk 
av kjøretøy», med virkning 
fra 15. desember 2021



OBS: Også lengdebestemmelsen er endret, men 
uten at jeg kommer nærmere inn på det her:

§ 5-5; nr. 9; Særlige bestemmelser om motorvogn påmontert 
utstyr for vinterdrift av veg

● a)
3- og 4-akslet motorvogn N3 kan ved påmontering av 
utstyr for vinterdrift av veg ha lengde inntil 14,00 meter.



Ny ordlyd i § 5-5; Kjøring som er tillatt 
uten dispensasjon på offentlig veg; nr. 9b:

● Motorvogn N2 og N3, hjullaster og traktor kan 
ved påmontering av utstyr for vinterdrift av 
veg ha bredde inntil 3,50 meter. 

● Største tillatte transportbredde er 3,00 meter.



Korresponderende malendringer
i kap. D2-ID9100a

«Forskrift om bruk av kjøretøy» 
(§5-5; Kjøring som er tillatt uten dispensasjon på offentlig veg; 
og §5-10; Dispensasjon med tidsbegrensning til særlige transporter) 
har fått nye særlige bestemmelser om motorvogn påmontert utstyr for 
vinterdrift av veg.

For store bredder gjelder fortsatt dispensasjonsregime, for mindre 
bredder gjelder annet regime, herunder i form av at kontrakten kan 
stille strengere breddekrav enn forskriftens generelle krav og 
forskriftens særlige bestemmelser.

Som følge av dette er det gjort vesentlige endringer i kap. D2-ID9100a, 
som er tilpasset forskriftsendringen, og som inneholder flere krav enn 
tidligere (kravene er ikke nye, men det er snakk om krav som tidligere 
ble håndtert gjennom forskriften).

Konsekvens for nye kontrakter:



Nytt delpunkt i kontraktsmalens 
kap. D2-ID9100a:



Konsekvens for løpende kontrakter

● Hensikten med forskriftsendringen er ikke å øke faktiske bredder på 
vinterdriftsutstyret som brukes, men å forenkle saksbehandlingen, slik 
at tillatelse til de smaleste breddene heretter gis av byggherren. 

● Et unntak kan gjelde for evt. veger som ikke er g/s-veger, og der tillatt 
bruksbredde har vært mindre enn 3,00 meter. 
Dersom vi har slike riksveger, må disse vurderes særskilt.

● Det må fortsatt gjøres konkrete strekningsvurderinger, også hos 
entreprenøren, knyttet til både risiko og framkommelighet, jf. også 
gjeldende breddekrav og –beskrivelser i kontraktene.

● Dersom entreprenøren ønsker større bredder enn det som er angitt som 
tillatt eller påregnelig i aktuell kontrakt (i kap. D2-ID9100a, eller annet 
sted i vedkommende kontrakt), må dette avklares med og godkjennes 
av byggherren før evt. effektuering.
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