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Vinterdrift i de nordiske land
Statusrapport: Vintertjeneste i de nordiske land
«Nordisk gruppe for vintertjeneste» ble etablert i 1987 for å utveksle erfaringer om
vintertjenesten i de Skandinaviske landene da utfordringene stort sett er de samme. Senere ble
gruppen utvidet til å omfatte hele Norden.
I 1991 begynte gruppen å gi ut en årlig statusrapport som beskrev de FoU-prosjektene som
pågikk i de nordiske landene. Hensikten var først og fremst å spre kunnskapen om disse
prosjektene til hele vegmiljøet. Senere kom gruppen fram til at det også var behov for en
samlet oversikt over alle FoU-prosjekter innen vinterdrift som var gjennomført i Norden de
seneste årene. Denne litteraturoversikten ble første gang utarbeidet i 1995 og omfattet aktuelle
prosjekter og forskningsrapporter 20 år bakover i tid. Litteraturoversikten holdes oppdatert
med nye prosjekter med 3 - 5 års mellomrom.
Høsten 2008 ble det besluttet at gruppen skulle legges ned og arbeidet ble da videreført i regi
av NVF Utvalg Drift og Vedlikehold.
Den årlige statusrapporten gir en kort oversikt over og eventuelle erfaringer fra igangværende
prosjekter og prosjekter som er avsluttet i løpet av siste år. Rapporten inneholder også en
temadel der et viktig prosjekt i noen av landene er presentert mer inngående enn i
oversiktsdelen. Videre er det presentert en oversikt over vinterkonferanser som er planlagt
kommende år. I siste rapport (Statusrapport 2011) er det tatt med en oversikt over
vinterdriftskostnader i regnskapsårene 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010. Det er også
laget oversikter over sand- og saltforbruket i de nordiske land gjennom de siste 5
vintersesongene. De siste års rapporter kan finnes på hjemmesiden til landenes
vegmyndigheter samt på NVF´s hjemmeside.
Resten av presentasjonen omhandler korte innlegg fra hvert av de nordiske land. Prosjektene
som her presenteres kan en også finne informasjon om i statusrapporten for 2011.
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