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1.  Kort runde for å si hei og sjekke at lyd og bilde fungerer 
Møtet startet med en runde til alle deltakerne for en kort status og sjekk at teknikken fungerte. 
   

2. Referat fra forrige møte v/Øystein 
Referatet ble gjennomgått muntlig.  
Sak 6. Frist for abstract til Piarc kongress 2022 er forlenget til 31. januar 2021. 
 
For øvrig ingen kommentarer til referatet. 
 
3. Organisering av vinterdriften i kontrakter hos Nye Veier v/Tor Alf Høye 
Tor Alf Høye fra Nye Veier (NV) informerte om NV og organisering av vinterdriften. 
 
Stikkord fra innlegget: 

- Standard: kan fravike detaljkrav i R610, krav til vinterdrift redusert til et par sider 
- Strategi driftskontrakt: entreprenør betalt for det han gjør, insitament for felles mål, færre 

detaljkrav og mer funksjon, fleksibilitet i oppgaver og omfang, fokus på samfunnsansvar og 
HMS 

- En driftskontrakt – pilot: 7 strekninger, 116 km veg, 5 år med 1+1 år opsjon, veidrift og 
elektro 

- Åpen bok – ny målsum modell, utjevning over flere år, 60%/40%-fordeling av besparelser 
- Utprøving av bonus: oppetid, saltbruk, sikkerhet, tid med bar veg, CO2 – gitt gode effekter 
- Digitale løsninger: gjenbruk og innsyn (Seekit, Vaisala, felles friksjonsmåler) 
- Utfordringer: optimalisere motorveidrift, strekninger ferdige på ulike tidspunkt, ulike 

vegeiere på strekninger, ressurser med tilstrekkelig kompetent personell 
- Innovasjonsfond på 5 mill. kr, driftsentreprenør kan fremme forslag, stimulere utvikling 
- Strategiske plasserte driftsplasser som NV eier selv 

 
Spørsmål/kommentarer: 

- Svv vurderer også egne driftsplasser i ny kontraktstrategi  
- Bonus knyttes opp mot gjennomsnittlig bruk av tid til å oppnå bar veg fra tidligere 

 
 Presentasjon vedlagt 
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4. Organisering av vinterdriften i fylkeskommuner 
Innlandet 
Arne Fredheim og Trond Røstadstuen informerte om organisering av vinterdriften i Innlandet 
fylkeskommune. 
 
Stikkord fra innlegget: 

- Nest største veieier etter Svv med 7000 km veg 
- Seksjon for tilstand og vedlikehold (asfalt, vegmerking, rekkverk og forsterkning) 
- Drift organisert i to driftsområder vest og øst med hhv. 6 og 7 driftskontrakter  
- Bemanning driftsområdene for hvert område: 1 fagleder/enhets leder + 1 ass. 

fagleder/byggherrestøtte samt 1 byggeleder + 1 kontrollingeniør pr driftskontrakt 
- Kontraktstrategi: samme geografiske inndeling som før, mer samarbeid 
- Driftskostnader øker! 5 nye kontrakter, økt tilskudd fra fylkeskommune 
- Driftskontrakter – endringer mal:  

o Etablert «Operativ standard Innlandet», bygget på R610 
o Kontraktsmal endret på flere punkter ift tidligere felleskontrakter 
o Tilpasset krav til vinterdrift med endret oppgjørsform – oppgjør basert på 

tilgjengelighet (maskiner og utstyr pr mnd) og timepriser for innsats 
o FoU aktiviteter kan avtales inn i kontrakten 
o Fastlagt rodeoppsett og angitt nødvendig utstyr 
o Krav om automatisk dataoppsamling – BH likt innsyn som EN 
o BH innsyn i forhandlinger, kan påvirke avtaler 
o BH kan styre utførelse (konsekvens av endret oppgjørsform) 
o Opplæring: Samme krav som før, test hos Svv 

- Erfaringer med ny mal: økt interesse, prisnivå som forventet, godt samarbeid i samhandling 
 
Spørsmål: 

- Hvordan ivaretas personvernet BH har samme innsyn som EN? 
o Dialog om hva man kan se, ser enhet ikke person, fokus på å unngå 

dobbeltrapportering 
- Hvordan håndtere endringer i ”Operativ standard Innlandet”? 

o Oppgjørsformen innebærer at det ikke får store konsekvenser av å endre standarden, 
entreprenør betales for tilgjengelighet og timer 

- Får EN godtgørelse også når plogen er oppe?  
o Ja, forsøkt å gjøre det enkelt, at EN får betalt for det de gjør 

- Hvem styrer felleskontraktene? 
o Styres ofte av en av BH, i noen tilfeller er begge med. Det kjøres felles møter med 

felles referat selv om møtene kan være delt, fungerer bra, fokus på å løse det uten 
problemer 

- Økt byggherrestyring? Erfaring med om det er nok BH-personell? 
o Ja, EN skal fortsatt ha ansvaret for å planlegge og oppdage ting ute på veien, men BH 

kan bidra i styringen. 
 
Presentasjon vedlagt 
 
 
Møre og Romsdal  
Torgeir Bye informerte om organisering av vinterdriften i Møre og Romsdal fylkeskommune med 
fokus på hvordan de gjør og kva de tenker fremover. 
 
Stikkord fra innlegget: 

- Driftskontrakter: 8 stk hvorav 3 rene FV-kontrakter (1 fra 2019 og 2 fra 2020) og 5 felles 
kontrakter med Svv (2 utgår i 2022 og 3 i 2023). Av de 5 styres 2 fra fylket og 3 fra Svv. Fra 
2021 vil dette endres til at hver veieier styrer sitt vegnett 
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- Kontrakter følger standard mal Svv, tilgang til EN system for datafangst, fokus på å registrere 
avvik 

- Målsetning: balansere risiko mellom BH og EN gjennom mere mengdebasert oppgjør og 
mindre på rundsum 

- Forslag til endringer:  
o beredskap pr mnd pr rode, supplert med enkle oppgaver  
o brøyting – oppgjør pr brøyte km, oppsatte roder som EN priser, vurdere reduserte 

krav natt, veier med lav ÅDT vurderes  overført mot «gammel standard» med egen 
vinterdriftsklasse «DkMR» 

o strøing – oppgjør pr minutt, vurdere variabel del med oppgjør pr tonn 
utstrødd/utlagt mengde for å unngå overdreven salting 

o høvling med veghøvel: timer, beredskap pr mnd 
o snørydding: timer, beredskap på rode 
o vasking av skilt på roder med salting: timer, krav til utstyr i kontrakt 
o friksjonsmåling: mengdeoppgjør, utførelse av hovedentreprenør 
o renhold vinter: ut av RS, oppgjør pr km eller time 
o tining av drens: time for mannskap og utstyr 
o datafangst: EN stiller med utstyr, krav til innsyn 

 
Spørsmål: 

- Er det lik oppgjørsform på brøyting på alle kontrakter? 
o Nei, vil vurderes for de enkelte kontrakter 

- Er det etablert samarbeidsorgan mellom fylkene som ser på felles løsninger? 
o Forslag tatt opp i KS, men ikke etablert 

- Merker dere kortere vei til politikere og beslutninger? 
o Foreløpig lite direkte styring, økende forståelse for behov, økte tildelinger, viktig å 

formidle status, ikke revolusjon fordi man er ute av Svv, lavere kostnader = lavere 
aktivitet 

- Er det samme bemanning på kontrakt som i Innlandet? 
o Ja, samme bemanningen, tatt utgangspunkt i Svv-modell. Har testet byggherrestyring 

i en kontrakt, men ikke gått videre med dette. 
 
 
Presentasjon vedlagt 
 
 
5. NTNU Forskningssenter for vinterdrift v/Alex Klein-Paste 
Alex Klein-Paste informerte om Forskningssenter for vinterdrift  ved NTNU. 
De tilbyr flere videreutdanningskurs. Kurs i drift og vedlikehold starter 8. februar 2021. Søknadsfrist 
er gått ut, men det er fortsatt ledige plasser, se: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv19064 

 
Alex ga smakebiter fra arbeider/prosjekter utført det siste året: 

- Varighet av slitestål (Petter Jakola) på brøyteskjær for to ulike typer stål 
o Mengde snø og is avgjørende for slitasjen  

- Tilstandsregistrering av renhold i veitunneler (Mari Eggan) 
o Optimalt med kalenderstyrt vasking? Eller behovsvasking? Vanskelig 
o Testet bildeteknologi  

- Mikroplast (Ingrid Stokke Jensen) 
o 4400-5350 tonn mikroplast/år som følge av trafikk på veger (sundt et al 2015)  
o Litteratur studie – metode for estimering av produksjon av mikroplast, estimat for 3 

tunneler: 1-2,5 kg/døgn/km basert på litteratur 
o Målt i felt med Risa: vaskekum fra tunnelvask + feiestøv + prøver i vegkant fra ny veg: 

svar fra lab 

https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv19064
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▪ Svært lite mengde mikroplast i vaskevann (milliard ganger lavere enn 
estimat) 

▪ Feiestøv: lite funn også i feiestøv (langt lavere) 
▪ I grøft: samme nivå som i feiestøv 
▪ Lavere enn litteratur, kan være målefeil, systematisk feil? 
▪ Strekning med rette geometri – lite slitasje? – Se på steder med mere slitasje 

av dekk? 
▪ Mikroplast så lite at det forsvinner med tunnelventilasjon? Blåses lengre bort 

- Sykkelrullemotstand på vinterføre (Mathis Dahl Fenre) 
o Metode fantes ikke 
o Rigget sykkel med div utstyr for å måle rullemotstand 
o Spørreundersøkelse (link villighet til å sykle og rullemotstand) 

 
Alex etterspurte bistand til gjennomføring av to kommende studier: 

- Labstudie på slitestyrke av slitestål (eksempler på slitestål) 
- Vinterdrift av enveisregulert sykkelveg (diskusjonspartnere) 
Flere medlemmer meldte seg til tjeneste. 

 
Alex ønsker innspill til nye oppgaver.      Ansvar: Alle 
 
Presentasjon vedlagt 
 
 
6. Organisering og mandat – videreføring av diskusjon fra forrige møte 
Øystein gjennomgikk forslaget til nytt mandat for bransjenettverket. 
 
Organisering av ledelse av nettverket ble tatt opp på forrige møte, og diskusjonen ble videreført på 
møtet. Det er enighet om at ledelsen bør gå på rundgang mellom veieiere.  
 
Statens vegvesen beholder ansvaret for ett år fremover, så overtar en annen vegeier i 2022. Tor Erik 
Saltnes/ViaNova har tilbudt seg å ta ansvar for sekretærrollen, for en periode på 2 år, så kan ansvaret 
også for denne rollen vurderes igjen. Forslaget fikk full støtte. 
 
Forøvrig kom det ingen kommentarer på forslaget til nytt mandat.  
 
Forslag til mandat presenteres på neste møte.    Ansvar: Øystein 
 
7. Begrensninger i lengde på brøytebiler v/Espen Wicken 
Espen informerte om at saken om lengde på brøytebil nå var avklart, saken ble tatt opp på forrige 
møte i bransjenettverket.  
 
Det gis dispensasjon for et generelt unntak fra lengdebegrensningen i forskriften for brøytebiler med 
4 aksler påmontert plog og spreder. Dispensasjonen gjelder lengde opptil 14,0 m, dispensasjonen 
gjelder uten tidsbegrensning. Aksellast, last fra akselkombinasjon og totalvekt skal ikke overskride  
det som er tillatt. 
 
Brev om dispensasjon vedlagt. 
 
8. Prøvefelt for brøytestikk v/Øystein 
Øystein orienterte om 3 prøvefelt for brøytestikk som er etablert på Rv9 i Setesdal, E6 på Dovrefjell 
og E6 ved Fauske. 8 ulike brøytestikk skal testes ut for å sammenligne synlighet og funksjonalitet i 
vinter. Bakgrunn for forsøket er fokus på plastforurensning og at det er kommet nye typer 
brøytestikk på markedet.  
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Spørsmål/kommentarer: 
- Aktuelt med bachelor/masteroppgave om uttesting av brøytestikk: bruddstyrke, elastisitet 

mm? 
- Aktuelt med smarte brøytestikker hvor stikke belyses om det ikke er sikt til neste stikk? 
- Foregår det tilsvarende uttesting andre steder? 

o Nordland: Prøveprosjekt på en strekning ved Mosjøen, test av trestikk 
o Agder: Leverandør av pil til Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, ikke 

innhentet erfaringer ennå 
o Innlandet: stor interesse om hvorfor plast benyttes, går mere over til bambus, 

miljøregnskap ikke kjent 
o Nye Veier: Ikke testet, entreprenøren kan selv velge om man bruker brøytestikk, 

brukte bambus i fjor, mindre behov på motorveier 
 
Presentasjon vedlagt 
 
 
9.Neste møte 
Neste møte blir tirsdag 9. mars kl 10-15. 
Medlemmene bes om å sende inn forslag til saker.  Ansvar: alle 
 
Registrerte saker: 

- Informasjon fra Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark 
- Digital omvisning på NTNU 
- Nytt fag Veidrift på VGS 
- Endelig mandat for nettverket 

 
Innkalling sendes i Teams.     Ansvar: Tor Erik og Øystein 
 
 
10.Eventuelt 
Espen Wicken orienterte om nytt lærlingefag om «Veiddrift og veivedlikehold» som kommer høsten 
2022, og etterspør mulighet for at lærlinger under 18 år kan arbeide i kontraktene.  
Statens vegvesen har startet en dialog med MEF for å se på denne muligheten slik at 16-åringer på 
lærlingekontrakter kan få brøyte med traktorer på egnede steder, under god oppfølging av bedriften. 
Dette ansees som et godt rekrutteringstiltak for bransjen. 
 
Forøvrig ingen saker på eventuelt. 
 
 
VEDLEGG: 
 

- Nye Veier 
- Innlandet fk 
- Møre og Romsdal fk 
- NTNU Forskningssenter vinterdrift 
- Dispensasjon brøytebiler 
- Prøvefelt brøytestikk 





Organisering av vinterdriften

Tor Alf Høye



Nye Veier

• 100 % eid av Samferdselsdepartementet

• Hovedkontor i Kristiansand

• Slank og effektiv byggherre

• 180 ansatte

• Åpnet 85 km trafikksikker motorvei hittil

Utbyggingsportefølje 1

Utbyggingsportefølje 2

Veiens verdi er brukerens nytte

• Våre «kunder» bryr seg om

• Trafikksikkerhet

• Forutsigbarhet

• Lave bompenger



Kontrakt og marked
Bjørn Børseth

Planlegging og drift
Finn Aasmund 

Hobbesland

Økonomi, finans og 
virksomhetsstyring

TBD

HMS, HR og seriøsitet
Asbjørn Aadnevig

Utbyggingsportefølje 1
Johan Arnt Vatnan

Prosjekter i bygging og i  
reguleringsfase 

Utbyggingsportefølje 2
Øyvind Moshagen

Prosjekter i bygging og i  
reguleringsfase 

Adm. Direktør
Anette Aanesland

Nye Veiers organisering 2020

HMS, HR og seriøsitet
Asbjørn Aadnevig



Avtale med samferdselsdepartementet om DV

DV standard:

• basert på formål og funksjoner i R610

• fravike detaljkravene ... etter en faglig vurdering  

• Samfunnssikkerhet og beredskap må ivaretas på en enhetlig måte .. 

• ... Trafikantene må møte tilsvarende standarder for D&V på lengre 
strekninger i riksveinettet



Strategi driftskontrakt

➢ fokus på brukeren - stengt vei koster

➢entreprenør får betalt for det han gjør 

➢ insitament for å jobbe mot samme mål 

➢ færre detaljkrav og mer funksjon

➢frihet for entreprenør til utvikling 

➢forenkle dokumentasjon 

➢fleksibilitet i oppgaver og omfang

➢høyt fokus på samfunnsansvar og HMS 



En driftskontrakt - pilot

• 7 strekninger 

• 116 km motorvei + ramper + opsjoner 

• 5 års varighet med 1+1 år opsjon 

• Veidrift og elektro (oppmerking, automasjon)



Åpen bok - ny målsum modell

• Det skal lønne seg kommersielt å jobbe for 
prosjektets beste (trafikantene)

• Åpenhet om kostnader og besparelser. 

• Betaler entreprenørens selvkost  (operativ kost).  
og ikke oppgjør for saltmengde / brøytekm

• Vi deler besparelser eller merforbruk  40 / 60%.

• Entreprenørens risiko for vær er avgrenset

• Kan utjevnes over flere år



Driftskontrakt – utjevning av resultat



Utprøving av bonus

▪ Leveranse bedre enn “normalen”

▪ Områder

➢ Oppetid

➢ Saltbruk

➢ Sikkerhet

➢ Tid med barveg

➢ CO2 – utslipp pr kjørte km

80 km/t : 2 kr/bil km
50 km/t : 4 kr/bil km

Omkjøring : 6 kr/bil km 

Bonus 



Krav til vinterdriften

• Krav redusert til et par sider 

• Beste praksis i R763 +

• Forbedringer i forhold til beste 
praksis dokumenteres og må 
aksepteres av NV (R763)

• Snødybde



Digitale løsninger – gjenbruk og innsyn

✓ Sjekk inn om morgenen

✓ Velg arbeidsordre

✓ Velg ressurs (PNS)

✓ Dagboknotater

✓ SJA, HMS og Miljø hendelser +

✓ Tilgang arbeidsbeskrivelser,



Innsyn vinterdrift system



Tilstand vinterdrift – friksjon - utprøving



• Fokus har vært å utvikle og optimalisere drift av 
nye motorveier

Motorvei  



Utfordringer

•

•



Trøndelag – drift E6

2020?2023 2027 2026 2022 2024 2026



5 brøytebiler krever nærme 15 personer 
med klasse 2 og helst erfaring

Brøyter og salter på 22 km fire felts motorvei

Norge trenger god nasjonal og lokal kompetanse og leveringskraft!



Innovasjonsfond i driftskontrakten

5 millioner avsatt i et innovasjonsfond 
for driftskontrakt

Systemer som 
snakker sammen



Strategisk plasserte driftsplasser



Takk for 
meg



Bransjenettverk for vinterdrift 

10. desember 2020

Arne Fredheim, seksjonsleder Drift

Trond Røstadstuen, fagleder drift vest.



Innlandet

•Neste 10 000km², 22 % større enn Danmark

• 46 kommuner



Samferdsel

•Nesten 7000 km fylkesveg -
nest største vegeier etter
staten

• Sentrale gjennomfartsårer 
som binder Norge sammen

• Fjelloverganger

• Randsfjordferga

•Nasjonale turistveger



Organisasjon Samferdsel

Samferdselssjef
Aud M. Riseng

Kvalitet og støtte
Anita B. Moshagen

Drift
Arne Fredheim

Trafikk og miljø
Helge Stikbakke

N
iv

å 
2

N
iv

å 
3

Fylkesrådmann
Tron Bamrud

N
iv

å 
1

Utbygging
Lars Alhaug

Strategi og utvikling
Hanne Finstad

Kollektivtransport
Lars Baukhol

Lokasjoner:
• Hamar
• Lillehammer
• Gjøvik
• Kongsvinger
• Tynset
• Otta
• Fagernes
• Folldal



Organisering Drift

Seksjonssjef Drift

Drift vest

(Oppland)

Drift øst

(Hedmark)
Tilstand og vedlikehold Randsfjordferga

6 driftskontrakter 7 driftskontrakter Asfalt

Vegmerking

Rekkverk

Forsterkning



Organisering internt

• En fagleder / enhetsleder på øst / vest.

• En assisterende fagleder / byggherrestøtte på øst / vest.

• En byggeleder, og en kontrollingeniør pr. driftskontrakt



Kontraktstrategi - Drift

• 13 kontraktsområder

•Viderefører den samme geografiske inndelingen som før med 
kun små grensejusteringer

•Mer samarbeid mellom partene  - mindre konflikt – mer fokus 
på optimale løsninger



Illustrasjon fra: pixabay.com

Driftskostnadene øker



Driftskontrakter veg – endringer

• Standard for drift av fylkesveger (Operativ standard Innlandet) –
bygger på SVV’s HB610

• Kontraktsmal skiller seg på flere punkter fra tidligere felles 
driftskontakter for riks- og fylkesveg

• Tilpasset krav til vinterdrift med endret oppgjørsform

• FoU aktiviteter kan avtales i kontraktsperioden



Driftskontrakter veg – endringer mal

•Det er laget et rodeoppsett for vinterdriften og angis nødvendig 
utstyr

•Oppgjørsformen er endret slik at entreprenøren får et oppgjør 
basert på tilgjengelighet og timepriser for den innsatsen som er 
beskrevet



Oppgjørsform

•Godtgjøres med timer maskiner, og mannskap

• Krav om automatisk dataoppsamling. BH har likt innsyn som EN

• Betales for tilgjengelighet for maskiner /utstyr pr. mnd.

•Materiell godtgjøres etter medgått + påslag 2%

• BH skal ha fullt innsyn i forhandlinger, og kan påvirke avtaler



Driftskontrakter veg – endringer mal

•Om nødvendig har byggherren rett til å styre utførelsen av 
kontraktsarbeidet – konsekvens av endret oppgjørsform

• Styringsretten skal utøves gjennom dialog med entreprenøren 



Opplæring

•Opplæring med samme krav som tidligere sams kontrakter, 
med test hos SVV. 



Erfaringer med ny mal

• Økt interesse i markedet

• Prisnivået ble som vi hadde anslått – unngikk de store 
overraskelsene

• Godt samarbeid i samhandlingen, og de første 3 mnd. – mer fokus 
på å finne gode løsninger sammen – åpenhet mellom partene

• Etter  3 mnd. er det for tidlig å si mye om gjennomføringen



Takk for oss!

Arne Fredheim Trond Røstadstuen

arne.fredheim@innlandetfylke.no trond.rostadstuen@innlandetfylke.no

mailto:arne.fredheim@innlandetfylke.no
mailto:trond.rostadstuen@innlandetfylke.no


Organisering av vinterdrift
Torgeir Bye, Møre og Romsdal fylkeskommune
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3000 km veg
200 km gsv
57 tunneler
1000 bruer
54 kaier

Estimert forfall på 8,6 MRD Kr



Hvordan organiserer vi oppfølging av vinterdrift?

• Kontrakter følger standard SVV mal (noe spesiell beskrivelse)
– Krav til friksjonskjøring (entreprenør)
– Datafangst, tilgang til entreprenør sitt system
– God dialog med entreprenør
– Påse at entreprenør registrerer/dokumenterer egne avvik (ikke bare 

tlf/muntlig)

• Byggherre:
– Oppfølging i felt (både byggeleder og kontrollingeniør)
– God dialog, påse at avvik blir registrert og tatt opp med entreprenør. 
– Oppfølging av vintermengder (ikke for mye, ikke for lite)
– Dialog og veiledning



Hvor skal vi? 
Vinterdrift på mengdebasert oppgjør
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Hva ønsker vi?

• MÅL: balansere risiko mellom byggherre og entreprenør
– Vinterdriften er på ca. 75% RS selv på en mengderegulert kontrakt. 

• Hvordan:
– Mer mengdebasert oppgjør, mindre på rundsum



Beredskap:

Beredskap deles inn i utbetaling pr. mnd. pr. rode. 

• Her vil noen enkle oppgaver som, kosting av skilt, rydding av leskur bli lagt inn.

Brøyting:

Oppgjørsform på brøyting bør være som i dag, oppgjør pr. brøytekm. 

• Byggherre setter opp vinterdriftsroder og entreprenør setter pris for oppgaven.

• Vi vurderer å ha reduserte krav på natt på noen veger. Dette må vurderes opp mot fergetrafikk, o.l.

• Veier med veldig lav ÅDT vurderes overført mot «gammel standard». Det vil da bli utarbeidet en 
egen vinterdriftsklasse for disse vegene «DkMR».

Strøing:

• Oppgjørsform på strøing bør være som i dag, oppgjør pr. minutt. 

• Entreprenør setter pris for oppgaven.

Vi vurderer her om vi også bør ha en variabel del med oppgjør pr. tonn utstrødd/utlagt mengde, slik at 
vi unngår overdreven salting (40-60g/m2) eller for lite sand (60-120g/m2) mens krav er 200g/m2.

Forslag til endringer:



Høvling med veghøvel:
• Oppgjørsform timer som i dag. 
• Entreprenør setter pris for oppgaven.
• Høvel bør ha beredskap pr. måned for å dekke faste kostnader.

Snørydding:
Siktrydding, rydding i kryss, generell snørydding, bortkjøring av snø, o.l. 
• Oppgjørsform timer for bruk av maskinelt utstyr. 
• Entreprenør setter timepris.
• Beredskap for maskiner legges inn i beredskap for den enkelte rode.

Vasking av skilt på roder med salting:
• Oppgjørsform timer for bruk av maskinelt utstyr. 
• Det stilles krav til utstyr i kontrakten. 
• Entreprenør setter timepris.

Forslag til endringer:



Forslag til endringer:

Friksjonsmåling:
• Oppgjørsform på mengde. 
• Det blir stilt krav til at oppgaven utføres av HE.

Renhold vinter (kosting/feiing mv):
• Ut av rundsum, oppgjør pr km eller på time

Tining av drens:
• Oppgjørsform timer for mannskap og utstyr.

Datafangst:
• Vi tror det mest gunstig at entreprenør stiller med dette utstyret. De er da ansvarlig for 

oppetid på utstyret.
• Vi vil stille krav til hva vi vil se i entreprenørs dataprogram for oppfølging



Forskningssenter vinterdrift
Bransjenettverk vinterdrift
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Jeg starter med litt reklame

• https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv19064
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Bakgrunn

• Aktiv forskningsgruppe på NTNU innen vinterdrift siden 
2013

• 41 MSc og 6 PhD studier
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MSc avhandlinger

År Navn Tittel link
2013Johan Kristian Kvernland Føreres fartsvalg under ulike friksjonsforhold https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/232507
2013Marte Granden Rekkverk – påvirkninger for drift og vedlikehold av veger https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/232416
2013Halvard Aaby Hansen Universell utforming og Vinterdrift - Et målesystem for gangareal https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/232444
2014Linda Betten Measuring melting capacity with calorimetry https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/233023
2014Wibeke Lende Improving the Performance of Road Salt on Anti-Icing https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/233026

2014Kai-Arne Riersen
Vinterdrift av sykkelruter - En evaluering av planlegging, gjennomføring og utført vinterdriftsstandard i 
Trondheim

2014Katja Rekila Bicycle braking friction measurements on winter roads https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17782
2015Bjørn Øystein Kroken Evaluering av ny vinterstandard på E136 på utvalgte strekninger https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2356399
2015Jette Wisløff Nilssen Historisk utvikling av drift og vedlikeholdskontrakter - Analyse av Vestfold i tidsrommet 1999-2014 https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2356396
2015Frank Lüdke Drift og vedlikehold av bussholdeplasser

2015Michele Ann Delapaz
Measuring melting capacity with calorimetry - Low temperature testing with mixtures of sodium chloride 
and magnesium chloride solutions https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2349858

2015Roger Berge Ebersten Effect of Sugar as an Additive on the Longevity of Salt on Pavements https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2349760
2016Mathis Dahl Fenre Development of a Linear Tribometer https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2390836
2016Mats Andre Lied Vurdering av ventilasjonsanleggene i Hitra- og Frøyatunnelen https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2440388
2016Odd-Einar Hjellen Bruk av droner (RPAS) til vurdering av fare for skred, flom og steinsprang på veg https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2433653
2016Andrea Liereng Iskjøving i grøfter og skjæringer langs veg og jernbane - Prosesser, årsaker og forebyggende tiltak https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2408406
2017Veronika Husa The Effect of Pavement Texture on Need for Salt in Winter Maintenance of Bicycle Roads https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2452280
2017Aurora Myhre Dupuy Model for dimensioning required area for snow banks - A study of snow bank parameters https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2452102

2017Knut Stian Horverak
Studie av byggherrestyrte kontrakter - Analyse av kostnad og bruk av midler ved forsøkskontrakt 0901 
Setesdal https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2442680

2017Kirster Skjærbekk
Varighet av salttiltak med befuktet salt - Effekt av ulike befuktningsvæsker og kornstørrelse på salttap fra 
vegbanen https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2457581

2018Martin Kjøglum Utvikling og testing av en ny restsaltmåler https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2560138

2019
Therese Lie 
Fundingsland Bruksverdien til frysepunktsensorer benyttet til vinterdrift på flyplass https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2624721

2019Martin Folkedal Hjelle Self-driving Sign for Mobile Road Work https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2627519
2019Mateusz Poitr Tzarkos Effects of temperature and prewetting on deicing performance of sodium formate https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2627515
2019Oda Berg Aspevold Modelltesting av snøplog https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2624705
2019Sliva Khalaf Rom for innovasjon i veidriftskontrakter https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2624715
2019Håvard Eggen Kristensen Cycling Comfort on Different Winter Road Conditions https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2624711
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PhD avhandinger

Period Candidate Thesis title / project title

2009-2014 Johan Wåhlin
The effect of aqueous solutions on compacted snow 
hardness

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-
xmlui/handle/11250/276412

2013-2017 Kine Nilssen
Ice melting Capacity of Deicing Chemicals in Cold 
Temperatures

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-
xmlui/handle/11250/2460362

2014-2019 Henri Giudici
Salting during snowfalls - how little is enough to 
prevent snow compaction?

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-
xmlui/handle/11250/2589390

2015-2020
Janne Siren 
Fjærestad Hoar frost formation on a salted road surfaces

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-
xmlui/handle/11250/2672630
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Noen smakebiter
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Varighet av slitestål (Petter Jakola)
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Varighet av slitestål (Petter Jakola)
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Varighet av slitestål (Petter Jakola)

Set Total 
Wear
[mm] 

Total 
Plowing 
dist-ance 

Total wear rate Utiliz-
ation 
degree

Theoretical 
distance if 100 
% utilization 

Unused 
mileage

Reason for replacement

[mm/
km]

[inch/ mile]

Nordic Combi Double 
A1 54.72 1804 km 0.030 1.92 E-03 88.3 % 2044 km 240 km

(11.7 %)
Blade 3 and 5 worn out. 
Blades could not be 
reversed, see section 
4.4.2. 

C1 20.52 598 km 0.034 2.18 E-03 33.1 % 1806 km 1208 km
(66.9 %)

Blade 3 worn in an 
improper way due to 
broken blade holders, see 
section 4.4.5 

C2 55.76 1801 km 0.031 1.96 E-03 89.9 % 2003 km 202 km 
(10.1 %)

Blade 3, 4 and 6 worn 
out.

D1 39.94 981 km 0.041 2.58 E-03 64.4 % 1523 km 542 km 
(35.6 %)

Data collection on wear 
stopped before reversing/ 
change was needed.

Avg. 55.24 1803 km 0.034* 2.09 E-03* 89.1 % 2023 km
(1844 km**)

221 km 
(10.9 %)

Steel/polyurethane
B1 47.72 931 km 0.051 3.25 E-03 78.0 % 1210 km 279 km 

(23.0 %)
Blade 5 and 6 worn out 

B2 36.68 645 km 0.057 3.60 E-03 59.9 % 1090 km 445 km 
(40.8 %)

Blade 5 worn out 

Avg. 40.20 788 km 0.054 3.39 E-03 69.0 % 1150 km 362 km 
(31.5 %)

* C1 and D1 values are included in the average calculation of total wear rate for Nordic Combi Double.
** Calculated by using the total wear rate where C1 and D1 is included.   
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Tilstandsregistrering av renhold i 
veitunneller (Mari Eggan)
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Mikroplast (Ingrid Stokke Jensen)

4400-5350 tonn mikroplast / år som følge av trafikk på veger (Sundt, et al., 2014)
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Mikroplast (Ingrid Stokke Jensen)
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Mikroplast (Ingrid Stokke Jensen)
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Vaskevann

Vann til 
rense-
basseng

Forurens-
ning til 
rense-
basseng

Sum 
polymere, 
analyse

Total 
mengde 
MP

Utslipps-
mengde MP 
pr. døgn

Utslipps-
mengde MP 
pr. km

Prosent-
andel MP i 
vaske-
vannet

l kg µg/l mg kg/døgn kg/døgn/km %

Torsbuåsen 
tunnel

85,6 27,1 49,26 4,22 6,69 ∙ 10-8 9,1 ∙ 10-8 1,56 ∙ 10-5

Fløyheia 
tunnel

57,6 22,9 5,77 0,33 1,07 ∙ 10-8 1,98 ∙ 10-8 1,44 ∙ 10-6



feiestøv

Feiestøv

Feiestøv Mengde 
feiestøv 

Sum 
polymere, 
analysen

Total 
mengde 
MP

Akkumul-
eringstid

Mengde MP 
pr. døgn

Mengde MP 
pr. km

Prosent-
andel MP i 
feiestøv

kg mg g døgn kg/døgn kg/døgn/km %

Prøve 1 1630 35

Prøve 2 1630 66,61

Snitt av 
prøvene

50,81 82,82 31 0,00267 0,00494 0,0051
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feiestøv

Sum polymere, 
analysen

Areal 
prøve-
takning

Tverr-
profil

Total mengde 
MP 

Akkumul-
eringstid

Mengde MP 
pr. døgn 

mg m2 m kg døgn kg/døgn/km

Vegkant 33,22 0,5 x 3 0,75 4,98 ∙ 10-5 2,22 ∙ 10-7

Grøft 1 x 3

Innerst 4,09 4,15 1,7 ∙ 10-5 7,59 ∙ 10-8

Ytterst 8,11 2,85 2,31 ∙ 10-5 1,03 ∙ 10-7

Sum grøft 12,2 7 4,01 ∙ 10-5 1,79 ∙ 10-7

Total sum 45,42 7,75 8,99 ∙ 10-5 224 4,01 ∙ 10-7

Grøft
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Sykkelrullemotstand på vinterføre 
(Mathis Dahl Fenre)
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Sykkelrullemotstand på vinterføre 
(Mathis Dahl Fenre)

Dahl Fenre and Klein-Paste (in press) Measurements on Cycleways Using an Instrumented
Bicycle, Journal of Cold Regions Engineering
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Sykkelrullemotstand på vinterføre 
(Mathis Dahl Fenre)

Fenre and Klein-Paste (under review) Measured bicycle rolling resistance in winter conditions
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Sykkelrullemotstand på vinterføre 
(Mathis Dahl Fenre)
• Siste studie……

Spørreundersøkelse

(link mellom villighet til å sykle og rullemotstand)
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To kommende studier
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Labstudie på slitestyrke av slitestål

Ønsker gjerne (delvis slitt) slitestål

1 element per type
Spek av type

Dagfinn Brotnow (Mesta)
Jan Erik Børstad (Veidekke)

Ole Eftang Rø
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Vinterdrift  av enveisregulert sykkelveg 

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig-
transport/sykkeltrafikk/pilotprosjekt-for-sykkel/enveisregulert-sykkelvei

Johanne Sunde Eriksen

Kurt?
Veidekke – Jan Erik
Mesta Dagfinn
Øyvind – Mæhle 
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Innspill nye oppgaver 

• Gjerne tar kontakt alex.klein-paste@ntnu.no



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Brynsengfaret 6A Statens vegvesen 

     0667 OSLO Regnskap 

      Postboks 702 

  Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Entreprenørforeningen for bygg og anlegg 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Vegdirektoratet Haaken Gran  20/179837-6    27.11.2020 

     

      

Søknad om dispensasjon for 4 akslede brøytebiler - Vegdirektoratets vedtak 

  

Vi viser til søknad i e-post datert 30. oktober 2020 fra Entreprenørforeningen-Bygg og 

Anlegg (EBA) hvor det søkes om generell dispensasjon fra lengdebegrensning for 4-akslede 

brøytebiler. Vi viser også til tidligere korrespondanse samt møte i sakens anledning. 

 

Sakens bakgrunn 

I søknaden opplyses at drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene i Norge blir utført av 

entreprenører som har kontrakt med enten Statens vegvesen eller fylkeskommunene. 

Vinterdriften av riks- og fylkesveiene består av brøyting, salting, strøing og snørydding og 

utgjør en stor del av arbeidet og kostnadene ved drift av vegnettet i Norge. 

 

Noen biler som brukes til brøyting i dag er helt på grensen til hva som er tillatt etter 

regelverket om vekter og dimensjoner. Både entreprenør og bestiller ønsker å benytte det 

utstyret som er best egnet til oppgavene, men som med gitte konfigurasjoner er utenfor den 

forskriftsfestede lengdebegrensningen på 12 meter for disse kjøretøyene. 

 

EBA ønsker å benytte 4-akslede brøytebiler til vinterdrift. EBA viser til at det i kontraktene 

med Statens vegvesen og fylkeskommuner er inntatt krav om at det skal benyttet 4-akslede 

brøytebiler med brøyteplogfeste. Kontrakter kan også inneholde krav om at biler skal ha 

fastsandstrøer med underliggende skjær. Det er kun 4-akslede biler som har plass til 

montering av midtmontert/underliggende skjær. Enkelte kontrakter har også krav om at 

salting skal skje samtidig med brøyting ved snøvær. 

 

EBA viser til at det er forskriftsfestede unntak for betongpumpebil, mobilkraner og liftbiler 

som kan ha en lengde opp til 14 meter. Felles for disse kjøretøyene innbefattet de omsøkte 
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brøytebilene, er at ingen av dem er bygget for å transportere gods på offentlig vei. Sjåfør er 

ikke påkrevet å inneha yrkessjåførbevis (YSK) for å kjøre disse kjøretøyene. 

 

EBA viser til at bruk av 4-akslede brøytebiler vil ha sikkerhetsmessig fordel ved at det med 

fordeling av vekt på flere aksler vil være enklere å holde seg innenfor vektbegrensningen på 

framaksel når det er samtidig strøing. 4 aksler gir bedre lastekapasitet og reduserer 

muligheten for utilsiktet overlast. Det vil også være behov for færre brøytebiler på vegen for 

å gjøre samme jobb. EBA påpeker også miljømessige og økonomiske fordeler ved bruk av 4-

akslede brøytebiler. 

 

EBA søker om tidsubegrenset generell dispensasjon til å benytte 4-akslede brøytebiler med 

saltspreder og påmontert plog etter bruksforskriften § 6-2 annet ledd slik at 

lengdebegrensningen er 14 meter. 

 

Rettslig grunnlag 

Reglene om tillatte vekter og dimensjoner på norske veger står i forskrift om bruk av 

kjøretøy 25. januar 1990 nr. 92 (bruksforskriften). 

 

De alminnelige bestemmelsene om tillatte vekter, lengde og bredde er gitt i forskriftens § 5-

4. Ifølge § 5-4 nr. 4 er største tillatte lengde på offentlig veg for enkeltkjøretøy 12,00 meter. 

§ 5-4 nr. 4 bokstav b stiller dessuten krav til kjøretøyets sporingsegenskaper, beskrevet 

som at kjøretøyet skal kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 

12,50 og 5,20 meter. 

 

De største tillatte lengder og vekter for kjøretøy og vogntog på den enkelte vegstrekning er 

gitt i de til enhver tid gjeldende veglistene. Hvilken klassifisering vegene skal ha i de 

forskjellige veglistene, bestemmes av vegeier, det vil si Statens vegvesen for riksveger, 

fylkeskommunen for fylkesveger og kommunen for kommunale veger. I bruksforskriften § 

5-7 gis det bestemmelser som, avhengig av vegens veggruppe i vegliste for 

spesialtransport, tillater maksimal lengede for betongpumpebiler, mobilkraner og liftbil på 

14 meter. 

 

Bruksforskriften har en unntaksbestemmelse i § 6-2. Etter bestemmelsen 2. ledd kan 

Vegdirektoratet gjøre generelle unntak fra bestemmelsene i kapittel 5 dersom det foreligger 

særlig tungtveiende grunner. Bestemmelsen får anvendelse på generelle unntak. I vår sak er 

det søkt om generelt unntak for 4 akslede brøytebiler fra lengdebegrensningen i forskriften 

§ 5-4 nr. 4. Vegdirektoratet anser på dette grunnlag at søknaden skal behandles etter 

bruksforskriften § 6-2 annet ledd. 

 

Vegdirektoratets vurdering 

Bruksforskriften § 6-2 annet ledd er en unntaksbestemmelse og utgjør en sikkerhetsventil 

for hele bruksforskriften kapittel 5. Ettersom unntaksbestemmelsen gjelder for hele kapittel 

5, er det noe variasjon hvor høyt terskelen legges. Det er i utgangspunktet en svært 

restriktiv praksis for å innvilge unntak fra bestemmelsene om vekter og dimensjoner. 

Årsaken til den strenge praksisen er for å unngå en uthuling av regelverket. Unntak kan 
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derfor bare gjelde i særlige tilfeller der samfunnets interesser tilsier innvilgelse. Det 

avgjørende spørsmålet i saken som Vegdirektoratet har tatt stilling til, er om det foreligger 

«særlige tungtveiende grunner» til å tillate unntak fra lengdebegrensningen for 4-akslede 

brøytebiler fra lengdebegrensningen i bruksforskriften § 5-4 nr. 4.   

 

EBA viser til at det i vinterdriftskontrakter av riksveier og fylkesveier med henholdsvis 

Statens vegvesen og fylkeskommuner er inntatt krav om at 4-akslede brøytebiler med 

brøyteplogfeste skal være i førstelinjeutstyret som skal disponeres og betjenes av 

hovedentreprenøren. Som en del av utstyret i førstelinjen skal det i enkelte kontrakter også 

være bil med fastsandspreder. Det er videre krav om at biler med fastsandspreder skal ha 

midtmontert skjær. Midtmontert skjær kan bare monteres på 4-akslede biler da lengden på 

disse bilene gir tilstrekkelig plass til at dette er mulig. Det er også i enkelte kontrakter et 

krav om at salting skal skje samtidig med brøyting. Slike samtidige tiltak skal etter 

kontraktene skje ved snøvær. Saksbehandler har vært i kontakt Arne Aakre hos EBA per 

telefon som opplyste at dette er særlig aktuelt på motorveger hvor det skal være helt fritt for 

snø og is. På disse vegene er tiden av betydning ved at det må saltes umiddelbart etter 

brøyting for å forhindre tilfrysing. EBA opplyser at det i noen av disse kontraktene er krav 

om «samtidige tiltak» som innebærer at brøyting og salting skal skje med samme bil. 

 

Vegdirektoratet ser at det i kontraktene er lagt opp til bruk av 4-akslede biler for å få en 

mest mulig effektiv vinterdrift av veiene med det utstyret som er best egnet for å løse de 

ulike vinterværtypene. Problemet gjør seg gjeldende ved at brøytebilene med påmontert plog 

og spreder faller utenfor lengdebegrensningen på 12 meter. Etter tegninger vedlagt 

søknaden vil 4-akslet brøytebil med påmontert plog og spreder være 13,30 meter. Til 

sammenlikning vil 3-akslet brøytebil være 12,30 meter påmontert plog og spreder. 

Vegdirektoratet ser at også 3-akslede biler faller utenfor lengdebegrensningen med 

påmontert utsyr for samtidig brøyting og strøing. Vegdirektoratet ser videre at 3-akslede 

brøytebiler med påmontert plog og spreder har lite marginer å gå på for å komme innenfor 

maksimalt tillate totalvekt på framaksel ved samtidig salting og strøing. EBA opplyser som 

eksempel i noen tilfeller at det vil være utslagsgivende hvis plogen er hevet eller nedfelt om 

man er innenfor eller utenfor vektbegrensningen. 4-akslede biler har vekten fordel på flere 

aksler slik at man unngår slike problemer og dermed reduserer risiko for overlast. Det er 

opplyst at bilene oppfyller bruksforskriftens krav til sporing. 

 

Vegdirektoratet finner ikke å utelukkende legge vekt på at bruk av 4-akslede brøytebiler vil 

medføre en kostnadsbesparelse og redusere utslipp. Bedriftsøkonomiske hensyn er allerede 

hensyntatt i en totalvurdering som har resultert i det forskriftsfestede regelverket om vekter 

og dimensjoner. Vegdirektoratet ser det imidlertid slik at effektiv vinterdrift samsvarer med 

ivaretakelse av hensynet til fremkommelighet og ivaretakelse av infrastruktur. At man får 

problemer med å holde seg innenfor lengdebegrensingene og til dels vektbegrensningene 

selv med 3-akslede biler som er det vanligste utstyret som benyttes til vinterdrift, er etter 

Vegdirektoratets syn et vektig argument for å innvilge dispensasjon i saken. Det legges 

videre vekt på at det i driftskontraktene er satt krav til bruk av 4-akslede kjøretøy og krav til 

samtidig brøyting og salting.  Det er også sett hen til at bilene som er oppsatt med plog og 
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spreder ikke kan benyttes for transport av gods. Vegdirektoratet anser at det er i samfunnets 

interesse at det best egnete utstyret kan benyttes til vinterdrift av vegene.  

 

Konklusjon 

Vegdirektoratet har etter en helhetsvurdering på bakgrunn av ovennevnte konkludert med at 

det foreligger «særlig tungtveiende grunner» til å innvilge dispensasjon i denne saken. 

 

Det gis, som omsøkt, dispensasjon etter § 6-2 annet ledd et generelt unntak fra 

lengdebegrensningen i forskriften § 5-4 nr. 4 for brøytebiler med 4 aksler med påmontert 

plog og spreder. Dispensasjonen gjelder lengde opptil 14,00 meter. Dispensasjonen gjelder 

uten tidsbegrensning. Aksellast, last fra akselkombinasjon og totalvekt skal ikke overskride 

det som er tillatt etter § 5-4 og veglister gitt i henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a og gjeldende 

veglister. 

 

 

 

 

Veg- og trafikkjuridisk 

Med hilsen 

 

 

 

Ingrid M. Heggebø Lutnæs 

Avdelingsdirektør Haaken H. Gran 

 Seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Øystein Larsen 
Teknologi/Drift og vedlikehold - Statens vegvesen



Krav til brøytestikk
R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger 

10.12.2020



Statistikk
Brøytestikk på riks- og fylkesveger

Basert på data fra 98 driftskontrakter høsten 2019.

Tilbakemeldinger fra byggeledelse/entreprenør.

Antall brøytestikk som settes ut hver høst:

● 2,0 millioner plaststikk

● 0,5 millioner bambusstikk

● 2,5 millioner brøytestikk totalt

Antall brøytestikk som settes ut i løpet av høsten og vinteren:

● 2,3 millioner plaststikk inkl. suppleringer

● 0,6 millioner bambusstikk inkl. suppleringer

● 2,9 millioner brøytestikk totalt inkl suppleringer

I tillegg brukes en del «staur» og spesielle stikk på høyfjellsveger
Noe stikk står fastmontert på rekkverk hele året
Kantstolper fungerer på noen strekninger som brøytestikk

10.12.2020



Fordeling mellom plast og bambus på Rv+Fv

● 80% av brøytestikkene er av plast

● 20% av brøytestikkene er av bambus

● 60% av kontraktene bruker bare plast

● 8% av kontraktene bruker bare bambus

● 32% av kontraktene bruker både plast og bambus
bambus brukes mest på lavtrafikkveger

● Fra Møre og Romsdal og nordover brukes hovedsakelig plast

● 80% av de som bruker plaststikk bruker rød plast

10.12.2020



Bakgrunn:

Mye fokus og kritikk for at plastbrøytestikk bidrar til plastforurensning.

Nye miljøvennlige brøytestikk markedsført som alternativ til bruk av plast.

Hensikt med prøvefeltene: undersøke synlighet og funksjonalitet på ulike typer brøytestikk 
under mest mulig like forhold på 3 forskjellige steder/kontrakter.

Typer brøytestikk:

● Plast svart

● Plast rød

● Bambus tykk

● Bambus tynn

● Trestikk av furu

● Pil fra Danmark

● Plast svart av resirkulert plast

● Skrubrøytestikk rød (kun på Dovrefjell)    

Prøvefelt for brøytestikk vinteren 2020/21



Strekninger:

● Rv9 Setesdal

● E6 Dovrefjell

● E6 Fauske

Organisering av prøvefelt:

● Sammenhengende parvis 20 stikk av hver type på hver side, dvs 40 stikk totalt på hvert prøvefelt

● Avstand mellom stikk: 25 meter. Strekning hver type: 500 meter

● Lengde prøvefelt med 7 typer: 3,5 km. Lengde prøvefelt Dovrefjell: 4 km

I tillegg er det satt ut en del stikk på Bjorli flyplass for kontrollerte tester

Prøvefeltene følges opp som en del av driftskontraktene. 
- synlighet
- funksjonalitet
Konsulent bistår med å samle, analysere og rapportere erfaringene.

Prøvefelt:



Forhold som vurderes

● Synlighet under ulike forhold (eget skjema for registrering)

● Funksjonalitet
holdbarhet, stabilitet, styrke, behov for supplering i løpet av vinteren

● Mulighet for gjenbruk

● Effektiv utsetting og inntaking

● Miljøhensyn
- nedbrytbar 
- ikke farlig for folk og fe (spisse, kvasse ender)
- lette å finne igjen
- klima- og miljøpåvirkning ved produksjon, transport, nedsetting, supplering, opptak, …
- …. 

● Pris

Ønsker å vite om det foregår liknende utprøving andre steder i for eksempel fylkeskommunene.
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