
Hva har vi lykkes best med?
Digital, kompetent og profesjonell vegeier

EBA 5. mai 2021 
Direktør Bjørn Laksforsmo, Statens vegvesen Drift og vedlikehold



Drift og vedlikehold har fått sin egen divisjon

Myndighet og regelverk
Økonomi og virksomhetsstyring
Kommunikasjon
HR og HMS

Trafikant og kjøretøy Transport og samfunn Utbygging Drift og vedlikehold ITFellesfunksjoner

Ved omorganiseringen fra 01.01.20 gikk 
Statens vegvesen over fra regioner til 
nasjonale fagdivisjoner.



VG 26.04.21 Samferdselsdepartementet 24.04.21



Vegens livsløp i 100-årsperspektiv



Måling og inspeksjoner



● Ikke for tidlig, ikke for sent
● Riktig kompetanse og metode
● Ressursbruk vs. resultat

Riktig aktivitet til riktig tid

Konstruksjon – måling/inspeksjon – kompetanse 



Utbedring og fornying





● divisjonsmålene



● 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



Klimaoppfølging og klimasatsing i driften

Vi følger flere spor:
- Krav til rapportering i nye kontrakter –

Oppfølgingssystem under utvikling
- Tildeling etter miljøkriterier ( DK Hallingdal og 

Valdres, asfaltkontrakter)
- Uttesting av utstyr og metoder i ulike kontrakter 

(eks elektrisk hjullaster i Trondheim, 
asfaltkontrakter)

- FOU og samarbeid med NTNU – Muligheter for 
utvikling av en Vintersimulering – DK Sunnfjord



●Å ta vare på det vi har er noe av det fineste vi kan gjøre for 
samfunnet. 

●Vi er alle på jobb for brukeren – næringslivet og privatpersonen. 
Felles målsetting gir bedre resultat for brukeren. 

● Flere verktøy i verktøykisten – det er et sammensatt og ulikt land. 
●Teknologi løser ikke alt, vi må også ha kompetanse og 

rammebetingelser. 

Oppsummering
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