
Klima- og miljømål innen vinterdrift
Statens vegvesen

55% 
reduksjon av 
klimagass-
utslipp innen 
2030



Drift og vedlikehold i tall

6 190
brukonstruksjoner

15
mrd. kr 

580
tunneler

16
ferjesamband

300
kontrakter

23
fjelloverganger

10 600
km riksveger

860
ansatte

1 500
km gang- og sykkelveger



Vinterdrift skal gjennomføres og vegnettet skal framstå på en slik måte at Statens vegvesens 
overordnede mål ivaretas:

Hva er målet med vinterdrift?



● 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



Nye og grønnere driftskontrakter fra 1. september  
Slik jobber vi for å bidra til det grønne skiftet  



Slik gjør vi det innen vegdriften

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Foto: Henriette Erken Busterud

Fra ord til handling: Vegdriftskontrakter

Alle driftskontrakter:
• Krav om lavutslippskjøretøy og CO2-regnskap.
• Insentiver for å ta i bruk ny teknologi og mer miljøvennlige løsninger.
• Flere tildelingskriterier enn pris: oppdragsforståelse, klima, gjenbruk, 

sosial bærekraft

Erfaringer så langt:
• Det er mulig med store klimagassreduksjoner i driftskontraktene
• Entreprenørene overgår våre forventninger til utslippskutt.
• Anskaffelsesprosessen og kontrakten har gitt oss kunnskap og innsikt vi 

ikke hadde tidligere.
• Når tilbyderne bestemmer løsninger, får entreprenøren større eierskap til 

prosjektet.

Presis Vegdrift skal kutte 85 prosent - les hva de tre store 
andre entreprenørene klarer – Tungt

https://www.tungt.no/article/view/818226/presis_vegdrift_skal_kutte_85_prosent_les_hva_de_tre_store_andre_entreprenorene_klarer


Eksempler på mer klimavennlig vegdrift

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Foto: Henriette Erken Busterud

Eksempel  – forts. 

• Økt bruk av elektriske maskiner og kjøretøy
• Strøsand som er varmet med varmt vann tappet fra fjernevarmeanlegg (tidligere 

varmet med diesel)
• Gjenbruk av strøsand
• Oppsamling av tunnelstøv
• Bruk av værdata for å redusere salting
• Utbedring av brøyteprofiler
• Økt bruk av sideploger på veger som er egnet for det (færre kjørt killometer)
• Gjenbruk av brøytestikker, skiltplater med mer
• Bruk av damp i stedet for kjemikalier for å bekjempe ugress.

• Mange små skritt, noen kan realiseres raskt!

Forskning og utvikling
• I tillegg jobber vi strategisk, taktisk og operasjonelt med å optimalisere vegdriften.

Foto: Statens vegvesen



● Klar bestilling fra «eier»
● Standard og retningslinjer (R610)
● Mer presis vinterdrift (rett tiltak på rett måte til rett tid)
● Opplæring og kompetansebygging
● Ledelsesfokus
● Tydelige framtidsmål – Miljø- og klimafokuset går ikke over!
● Forutsigbarhet

– Krav
– Tildelingskriterier

● Fungerende marked
– Fokus på marked og markedsutvikling
– Utlysninger – fokus på tilbyders risiko og forutsigbarhet

Suksesskriterier



Dagens krav
● Klimaavtrykk (CO2-utslipp)
 Drivstoffrapportering
Utstyr (maskiner) – rensenivå

avgasser - drivstofforbruk

● Forurensing (vann, luft og jord)
 Smart strøing og brøyting
 Saltmengder
 Saltprotokoll – behov for/bruk av 

salt skal begrunnes og 
dokumenteres

 Krav til snødeponering

● Gjenbruk
 Brøytestikker 
 Strøsand
Gjenbruksrapportering

Klima- og miljøkrav innen vinterdrift - minimumskravene

Foto; Hanne Mørch



● Dialog med bransjen for å løse utfordringer 
– at krav i kontrakten er realiserbare, men 
at muligheter også benyttes. 

● Beslutningsstøttesystemer – Uttesting av 
AHEAD og WRIPS(?)

● FoUI (bl.a. pågående PhD VinterSim -
simuleringsmetodikk for vinterdrift av 
norske riksveier og anvende dette for å 
predikere potensialet av ulike CO2-
reduserende tiltak)

● EPD salt
● Overvåking av sårbare objekter 

(saltinnhold i vassdrag) – rammeavtaler på 
utstyr

● Forenkling rapportering av drivstofforbruk 
(ila 2023)

● Rapportering av avfall samlet opp langs veg 
(kommer som rapportering i Elrapp)

● Finne gode løsninger på håndtering av  
snødeponi/snøbehandling

Det holder ikke med minimumskravene



Fra 2022 til 2030 – det går ikke over

Ill: Colourbox.com

Fra ord til handling

Hva kan du 
gjøre? Hva 
skal til?



Salt-, sandsandforbruk og brøyting på europa- og riksveger pr sesong fra og med sesongen 2012/13 til og med sesongen 2021/22.
Hentet fra SVV-rapport 866 ( https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/3037216 )

https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/3037216
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