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Kontraktstrategi for drift og vedlikehold - Innledning  

 

Statens vegvesen har utarbeidet en kontraktstrategi for drift og vedlikehold av riksveger blant annet på 

grunn av følgende forhold: 

• Endringer i vegsektorens organisering  

• Omorganisering av Statens vegvesen 

• Endringer i markedssituasjonen blant annet med økte priser og lavere marginer  

• Nye målformuleringer, fokus på brukere, trafikant- og samfunnsnytte, og nye 

kvalitetsindikatorer 

• Virksomhetsutviklingsprosjekter i Statens vegvesen med betydning for drift og vedlikehold 

 

Kontraktstrategien skal være en verktøykasse for hvordan divisjon Drift og vedlikehold 

innretter kontraktsporteføljen og bygger opp kontrakter for drifts- og vedlikeholdsoppgaver. 

Drift- og vedlikeholdskontrakter deles i hovedsakelig inn tre kontraktstyper: Driftskontrakter, 

Fagkontrakter og Utbedringskontrakter.  

De ulike element i kontraktstrategien skal anvendes når det utarbeides maler for kontraktene. Videre 

skal elementene vurderes nærmere i den enkelte kontrakt.  

Vurderinger gjøres i en prosess hvor man sentralt har oversikt, og kan bistå med råd og veiledning.  

Kontraktstrategien skal være i kontinuerlig utvikling for å kunne tilpasses optimalt til endrede 

rammebetingelser og erfaringer.  

Endringer besluttes sentralt i Drift- og vedlikeholdsdivisjonen. 

 

Målene for kontraktstrategien er gitt av føringer for arbeidet med NTP 2022-2033: 

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050, herunder: 

• Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet 

• Mer for pengene 

• Effektiv bruk av ny teknologi 

• Nullvisjon for drepte og hardt skadde 

• Bidra til å oppfylle Norges klima- og miljømål  

 

Arbeidet med strategien deles i to faser: 

På kort sikt (1-3 år), vil det være fokus på følgende punkt: 

- Tilpassing og forenkling av kontraktstruktur 

-  Innføre krav og insentiver til miljø og innovasjon 

-  Digitalisering og automatisering av oppfølging og rapportering 

-    Teste ut ulike anskaffelsesformer 

På noe lengre sikt (3-5 år); når hovedmengden av alle felleskontrakter er avsluttet, vil vi ha 

høstet erfaring fra innovasjon og bruk av ulike anskaffelsesformer. Hele verktøykassa for 

utforming av nye kontrakter tas da i bruk.  
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Kontraktstrategi for drift og vedlikehold av riksveger 

 
 
Standardisering og handlingsrom 
Kontraktene standardiseres ved hjelp av maler, både på tvers av de ulike kontraktstypene og innenfor 

hver kontraktstype.  

Kontraktene gis handlingsrom for variasjon i mål, anskaffelsesprosedyre, entrepriseform og kontrakts-

form for tilpassing til lokale forhold og behov, lokal kompetanse, markedssituasjon og budsjett.  

Balanse mellom standardisering og handlingsrom skal etableres slik at kontraktene får den 

nødvendige grad av forutsigbarhet for alle parter. 

Endringer og tilpasninger til gjeldende kontrakts strategi kan gjøres i henhold til fastlagt prosedyre for 

godkjenning av endringer og tilpasninger. 

Byggherreinvolvering skal vurderes i form av støtte til entreprenør, anskaffelse av strategiske 

ressurser og byggherrens utførelse av deloppgaver. 

Grad av byggherrestyring skal vurderes for alle kontraktstyper og enhver kontrakt. 

Kombinasjon av drifts-, vedlikeholds- og utbedringsoppgaver på tvers av kontrakter i de tre kontrakt-

kategoriene driftskontrakter, fagkontrakter og utbedringskontrakter skal vurderes for alle kontraktstyper 

 
Kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier 
Flere kvalifikasjonskriterier skal vurderes for alle kontraktstyper og enhver kontrakt.  

Pris skal alltid inngå som tildelingskriterium. Øvrige tildelingskriterier skal vurderes der de er relevante 

for mål, utfordringer, risikoelementer eller liknende.  

 
Risiko 
Risikoforhold i kontraktene skal vurderes særskilt for hver kontraktstype med sikte på å identifisere 

hvem som skal ta den enkelte type risiko, hvorfor denne parten skal ta denne type risiko, og hvordan 

risikoforholdet skal håndteres i kontrakten. 

Hovedprinsipp for risikofordeling skal være at den parten som er best i stand til å håndtere risikoen, 

skal bære risikoen. 

 
Ledelsessystemer 
Entreprenører skal oppfylle kravene i gjeldende versjon av samtlige tre standarder:  

NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet – Krav 
NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning 
NS-EN ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk 

Kravet kan differensieres ved å stille krav til sertifisering, men godta at sertifiseringsbevis legges fram 

innen en tidsfrist etter kontraktsoppstart. For mindre kontrakter eller når lokale markedsforhold tilsier 

det, kan det gis unntak fra kravene.  

 
Miljø, klima og bærekraft  
Alle kontrakter skal inneholde krav knyttet til miljø, klima og bærekraft i henhold til overordnede mål og 

ut fra kontraktsoppgavenes egenart.  

 
Innovasjon, utvikling og FoU 
Alle kontrakter skal inkludere muligheter for innovasjon, utvikling og/eller FoU. Finansiering og 

rettigheter avklares nærmere. Det skal spesielt vurderes kontraktmekanismer som gjør det mulig å 

implementere nyvinninger i løpet av kontraktsperioden. 
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Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Alle kontrakter skal inneholde krav og bestemmelser for å fremme gode sikkerhetstiltak, god helse og 

godt arbeidsmiljø både for de som jobber med kontrakten og for 3. part. I alle kontrakter skal det være 

nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet. 

 
Kontraktvarighet 
Driftskontrakter: Normal kontraktsperiode skal være 5 år. Kontraktsperioden kan forlenges med inntil 3 

år med gjensidig opsjon. Gjensidig opsjon kan kun tas ut en gang (1,2 eller 3 år). Kontraktsperioden 

skal i alle tilfeller kunne forlenges med 1 år med ensidig opsjon. Kortere kontraktstid kan vurderes når 

det foreligger særskilte grunner.  

Fagkontrakter: Fagkontrakter kan være ett- eller flerårige kontrakter. Opsjon for forlengelse av 

kontraktsperioden skal vurderes. Opsjoner skal normalt være gjensidige. 

 
Kontraktstørrelse 
Kontraktstørrelse, omfang, oppgaveinnhold og eventuelt geografisk avgrensning, skal vurderes for alle 

kontraktstyper og enhver kontrakt med hensyn til måloppnåelse, effektivitet, markeds- og 

konkurransesituasjon, byggherreforhold, budsjett og eventuelt beredskapsforhold. 

 
Kontraktstandard 
Kontraktstandarden NS 8406 skal inntil videre brukes for driftskontrakter og fagkontrakter i 

kombinasjon med spesielle kontraktbestemmelser utarbeidet for kontraktstypen. 

 
Standard beskrivelse/prosesskode 
Statens vegvesens standard for beskrivelsestekster skal benyttes: 

R761 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter 
R762 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier 

For fagområder hvor det ikke er utviklet standard beskrivelsestekster i R761 og R762, skal 

beskrivelsestekst gitt i R763 Konkurransegrunnlag (maler) benyttes.  

Beskrivelse i konkurransegrunnlaget skal utarbeides i ISY Beskrivelse. R610 Standard for drift og 

vedlikehold av riksveger og R760 skal legges til grunn for alle kontraktstyper og enhver kontrakt.  

 
Konkurransegrunnlag 
Konkurransegrunnlag gitt av R763 Konkurransegrunnlag skal benyttes for alle kontraktstyper og 

enhver kontrakt.  

Det skal utarbeides maler for konkurransegrunnlag for hver kontraktstype. 

 
Sanksjonssystem 
Alle kontraktstyper og enhver kontrakt skal ha bestemmelser knyttet til sanksjoner og/eller trekk. 

Bestemmelsene skal tilpasses hver kontraktstype og praktiseres på en enhetlig måte. 

Sanksjonssystemet må gjennomgås og forbedres.  

 
Bonus- og insentivsystem 
Bonus- og insentivsystem kan vurderes for kontraktstyper og enhver kontrakt der leveranse utover 

kravene i kontrakten kan begrunnes særskilt og har miljø- og samfunnsøkonomisk nytteverdi. 
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