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Mandat - Vedlikeholdsetterslep –
strategifasen NTP 2018-2027 
 
1. Bakgrunn og hensikt 
Oppdraget er en del av Strategifasen NTP 2018-2027 og er basert på oppdrag gitt i Retningslinje 1 
(R1). Arbeidet i strategifasen skal oppsummeres i en hovedrapport og vil legge en vesentlig del av 
grunnlaget for departementets arbeid med stortingsmeldingen og for etatenes arbeid med 
planforslaget.  
 
Følgende er hentet fra R1: «Regjeringen har varslet at den vil innhente vedlikeholdsetterslepet på 
infrastruktur. Samferdselsdepartementet viser til at etatene og Avinor i sitt planforslag for NTP 2014-
2023 la stor vekt på drift og vedlikehold samt fornyelse av infrastrukturen jf. også NTP 2014-2023.  
Det er viktig at arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet innrettes på en kostnadseffektiv 
måte, i den forstand at de tiltakene som gir størst nytte per krone gjennomføres først. Derfor er 
departementet opptatt av at metodeverktøyet1 for å beregne nytten av vedlikehold videreutvikles, 
både som støtte for avveininger mellom ulike tiltak – inklusive avveininger mellom vedlikehold og 
investeringer – og avveininger mellom tiltak i ulike sektorer.»  
 
2. Oppdrag  
«Etatene og Avinor gis derfor i oppdrag å gjennomgå og sammenlikne definisjoner, begrepsapparat 
og metoder som benyttes i de ulike sektorer for å anslå vedlikeholdsetterslepet (og det totale behovet 
for midler til drift og vedlikehold?), for å avdekke mangler generelt samt likheter og forskjeller mellom 
sektorene.   
 
Samferdselsdepartementet ber videre om at grunnlagsmaterialet for vedlikeholdsetterslep på riksveg, 
som ble utarbeidet i forbindelse med NTP 2014-2023, oppdateres for å avdekke evt. vesentlige 
endringer i behovet. Departementet legger i utgangspunktet ikke opp til at det skal gjennomføres ny 
kartlegging, men at oppdatering gjennomføres med grunnlag i tiltak som antas gjennomført ved 
utgangen av 2017 og kunnskap fra inspeksjoner, registreringer med mer etter at endelig 
grunnlagsmateriale for NTP 2014-2023 forelå. Dersom det for enkelte temaer (helt eller delvis) anses 
nødvendig med kvalitetssikring utover oppdateringen, forutsettes det avklart med departementet 
tidligst mulig. Departementet ber spesielt om status for vedlikeholdsetterslep i tunneler og avvik mot 
forskriftskrav.  
 
Vi ber også etatene og Avinor om å oppdatere forfallet på fylkesvegnettet for å avdekke evt. 
vesentlige endringer i behovet. Arbeidet skal skje i samarbeid med fylkeskommunene. 
Samferdselsdepartementet ber om at etatene og Avinor utarbeider et godt grunnlag for beregning av 
vedlikeholdsbehovet for å nå mål om framkommelighet/driftsstabilitet i jernbanetrafikken og 
beregningene av etterslep. Om nødvendig kan etatene og Avinor gjøre en fullstendig revisjon av 
tidligere beregninger av etterslep. Innspillet fra etatene og Avinor om vedlikeholdsetterslep bør 

                                                           
1
 Å videreutvikle metodeverktøy på dette området anses som en oppgave som går ut over rammene til dette 

oppdraget og denne arbeidsgruppen. Metodeverktøy som beskrives her finnes i svært begrenset grad og er 
utviklet etatsvis. Etatene og Avinor må svare på departementets forventning og komme tilbake med en 
konkrets plan for hvordan utviklingen av metodeverktøy skal legges opp. Arbeidsgruppen kvitterer ut dette ved 
å beskrive status og kort skissere behovet for utvikling av dette. Oppdraget er gitt separat i e-post av 
16.05.2014.  



utvikles slik at det blir mulig å vurdere hvilke konsekvenser ny infrastruktur til erstatning av gammel 
infrastruktur har for det samlede etterslepet (jf. bl.a. IC og ERTMS).  
 
I diskusjoner om å hente inn vedlikeholdsetterslepet er det viktig å ha en robust referanse for hvilken 
standard på vedlikehold som skal legges til grunn. Etatene og Avinor bes konkretisere  referansen 
(vedlikeholdsstandard) som er brukt ved beregning av vedlikeholdsetterslepet , og i hvilken grad 
denne er fastsatt ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.  Eventuelle prinsipielle forskjeller mellom 
transportsektorene bør påpekes. 
 
 
Vi ber etatene og Avinor om en egen vurdering av hvordan behovet for drift og vedlikehold påvirkes 
av 1) forventet trafikkutvikling, 2) nye anlegg som tas i bruk (økt anleggsmengde) og forventede 
klimaendringer. Vi ber om at etatene og Avinor vurderer en større grad av korridorinndeling og/eller 
målretting av vedlikeholdsbehovet og/eller –etterslepet.  
 
Etatene og Avinor bør også vurdere om det er behov for oppdateringer og eventuelt nye beregninger 
for de øvrige transportsektorene.  Resultatene må diskuteres i lys av funnene fra 
metodegjennomgangen, jf. over.  
 
Manglende vedlikehold på infrastrukturen kan ha betydelige konsekvenser for samfunnssikkerhet og 
beredskap. Arbeidsgruppen skal i samarbeid med arbeidsgruppen samfunnssikkerhet og beredskap 
vurdere hvordan dette skal behandles og synliggjøres i denne sammenhengen.» 
 
Det skal ikke gjennomføres en fullstendig oppdatering av kartleggingen av etterslepet fra NTP 2014-
2023. Det er imidlertid viktig å vurdere om spennet i kostnader som ble oppgitt den gangen ventes å 
endres vesentlig, alternativt at året da man regner at etterslepet vil være tatt igjen endres.  
Det skal ikke foreslås en revidert vedlikeholdsstandard, men gis en konkret beskrivelse av 
vedlikeholdsstandarden som er lagt til grunn, hvorvidt samfunnsøkonomiske perspektiver er benyttet 
og om det er prinsipielle forskjeller mellom etatene. For Statens vegvesen er det nettopp innført en 
ny vedlikeholdsstandard etter et omfattende forarbeid. 
 
Behovet for drift og vedlikehold må vurderes grovt før en kan si hvordan dette påvirkes av 
trafikkutvikling, nye anlegg og klimaendringer. Behovet for drift og vedlikehold vurderes av den 
enkelte etat som en del av det interne utredningsarbeidet. 
 
3. Mål og suksesskriterier 
 
Mål 

 et beslutningsnotat som besvarer de spørsmålene som er stilt i oppdraget ovenfor 

 et beslutningsnotat som kan anvendes av etatene i arbeidet med hovedrapporten for 
strategifasen og  

 et beslutningsnotat og øvrig dokumentasjon som gir innsikt grunnlagsmaterialet og 
gjennomførte analyser 

 
Suksesskriterier 

 tilgang på oppdaterte data på etterslepet 

 samordning mellom etatene  
 
5. Produkt  
Det utarbeides  



 et beslutningsnotat med tittelen «Vedlikeholdsetterslepet» oppad begrenset til 5 sider 
(eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg) 

 andre delleveranser etter bestilling fra programstyret og/eller styringsgruppen 

 statusrapporter til prosesstyringsmøter 
 
6. Organisering og gjennomføring  
Organisering, ansvar og myndighet 

 Overordnet (oppdragsgiver): styringsgruppen 

 Lederansvar/-myndighet: Even K. Sund (Statens vegvesen) 

 Mandatavklaring, prosess: mot sekretariatet innen 1. april 2014 
 

Styring og rapportering 

 Leder av arbeidsgruppen rapporterer til leder av programstyret, delegert til kontaktperson 
(Rolf-Helge Grønås) 

 Koordinering av arbeidet gjøres gjennom sekretariatet og gjennom de fastlagte 
koordineringsmøtene (se pkt. 7 Tid nedenfor) 

 Avklaring av uklarheter og uoverensstemmelser gjøres mot sekretariatet og programstyret 
 

Ressurser 

 Bemanning: 
o Even K. Sund (Statens vegvesen, leder) 
o Jørn Prestsæter (Oppland/KS)  
o Morten Tanggaard (Jernbaneverket) 
o Martin Sund (Jernbaneverket) 
o Marius Fossen (Jernbaneverket) 
o Heidi Midttun Meyer (Jernbaneverket) 
o Guttorm Tomren (Kystverket) 
o Trine Jacobsen (Statens vegvesen) 
o Arne Gussiås (Statens vegvesen) 

 
7. Tid 

 Sluttprodukt leveres innen 30. september 2014 

 Delleveranser/milepæler – statusrapport om framdrift til 19. juni (halvvegsmøtet) 

 Analyse av oppdraget – kontroll mot oppdragsgiver innen 1. april (oppstartsmøte) 

 Møter: 
o Prosessledermøter:  
o Halvvegsmøte: 19. juni 
o Prosessledermøte 18. august 
o Prosessledermøte primo oktober 

 


