


Driftskontrakter - Beste praksis
Eksempler fra DK Røros, Trøndelag 
fylkeskommune

DOV-konferanse Smartere drift og vedlikehold, Gardermoen 31. oktober 2022
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Martin Myhr, prosjektleder DK Røros, Svevia Norge AS
Morten Aune, byggeleder DK Røros, Trøndelag fylkeskommune



Markedskart
Driftskontrakter
riksveger og fylkesveger

Svevia Norge AS har 11 kontrakter 
som utgjør ca 6% andel av markedet 
for drift og vedlikehold av riks- og 
fylkesveger i Norge.
De største entreprenørene i det 
norske markedet er:
Mesta ca 40%
Veidekke ca 17%
Presis vegdrift ca 17%

I Sverige har Svevia AB 50 av totalt 
107 kontrakter.



Driftskontrakt 
5005 Røros
Oppdrag
Oppdraget omfatter alle drift- og 
vedlikeholdsoppgavene på fylkesveger i 
kommunene Tydal, Røros, Holtålen og deler 
av Midtre Gauldal. 501 km, derav 483 km veg 
og 18 km g/s veg.

Verdi
215 mill. NOK

Kunde
Trøndelag fylkeskommune

Prosjektets varighet
2020 – 2025, 2+1 års opsjon

Kommentar om kontrakten
«Standard driftskontrakt» bygd på Statens 
vegvesens mal.
Strømengder gjøres opp pr tonn.

ÅPNINGSPROTOKOLL

1. Svevia Norge AS: 215.054.650,-
2. Winsnes maskin & tr. AS: 263.104.400,-
3. Veidekke Industri AS: 291.176.329,-
4. Presis vegdrift AS: 314.555.368,-
5. Mesta AS: 424.672.019,-





• Sørge for å levere iht kontrakten

Finner vi alt i kontrakten?
• Samarbeid?
• Tillit?
• Problemløsninger?

Hva er det vi trenger 
å gjøre?



Vekten av 
god ledelse
• Inkludering (BH, leverandør og UE)
• Struktur

• Tydeliggjør, Hvem gjør hva? Ansvarsområder
• Kommunikasjon - Feedback
• Sørge for at alle har rett “verktøy” for å lykkes

• God planlegging 



Eksempler fra 
hverdagen

• Byggemøter – alle er med
• Vi evaluerer i hvert eneste møte
• Tid på veien sammen med BH
• Framdriftsplan neste periode
• Avvikshåndtering, lukke avvik

kjapt
• Arbeide preventivt
• Forarbeid før spesielle

værhendelser



Ekstremværet Gyda

Utklipp fra lokalavis Arbeidets Rett



E6 stengt Stavå bru



Fare for ras busslomme 
Fv30



Fv705 Stuggusjøen



Fv705 Brekken-Stuggudal 



Så, hva er best 
practise?

• Gode resultater hver dag 

• Gode diskusjoner. Høy faglig 
kompetanse

• Praktisk erfaring mht hva som fungerer

• Alle må trives på jobb

• Løsninger i samarbeid 

• Planlegging

• Flinke folk på begge sider av bordet

• ”Passion” for det vi holder på med

• Lokalkunnskap

• Få alle med. Hele laget - hovedentr, byggherre, leverandører

• Kommunikasjon – Feedback – lytte

• Evaulere

• Nytenkende – effektivisering - miljø



TAKK!
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