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Oppfølging av saker fra forrige møte (saksnr. fra forrige
referat i parentes)
2.1 HMS (3.1)
SVV: MEF har deltatt på en granskning av ulykken i
Nesbyen. Granskningen ble utført i regi av Safetec.
Rapporten endte opp med 29 tiltak. Cato Løken hos SVV
skal følge opp denne saken videre og vil kalle MEF inn til
et møte i løpet av høsten.
2.2 Revisjon av prosesskoden
Arbeid med revisjon er påbegynt. Dagens versjon er fra
2018. Viktig endring er SVV at nå benytter mer
totalentreprise og dette må tilpasse dagens modell.
Jobber også med digitalisering.
Tidsmessig, faglig del bør være ferdig 2022. Publisere
vinteren 2023.
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Oppfordrer til bruk av fellespostkasse for å kunne
komme med innspill til revisjonen. Ønsker tilbakemelding
fra bransjen på prosesser som det ikke er mulig å levere
på eller forstyrre konkurransesituasjonen.
Det kommer snart en høringsportal som man kan legge
inn innspill.
Når den nye versjonen er klar, vil det bli gitt tilbud om
opplæring. Først internt, men etter hvert også eksternt.
MEF: Ønsker at man ser på utforming av hovedprosesser
knyttet til HMS (for eksempel trafikkdirigering). Dette bør
man ikke konkurrere på. (Ta bort rundsum). Alle poster
som er vanskelig å prise bør man ikke ha rundsum på.
Må være målbart før man benytter rundsum.

Det vil
kunne bidra til mindre konflikter dersom en velger en slik
tilnærming. Ha søkelys på de delene av prosesskoden
som er konfliktskapende.
MEF: SVV bør involvere bransjen i selve revisjonsarbeidet.
Gjerne i en tidligfase. Det kan etableres
referansegruppe(r) der brukerne delta. Videre ønsker MEF
en felles arena for gjennomgang av prosesskoden der
alle parter deltar. Dette for å sikre en felles forståelse.
MEF ønsker også at det gis føringer om at beskrivelse
plasseres på laveste nivå, ikke overordnet nivå, slik
tilfellet er i dag.
VV: SSV-DoV hadde en prat med leverandørene (i
forbindelse med kontraktstrategi) og fikk tilbakemelding
om ønsker om en felles kurs for prosesskoden. SVV vil
vurdere et undervisningsopplegg når ny prosesskode er
på plass.

2.3 Likviditet i store prosjekter, modell for
nedtrapping av garanti (4.5))
2.3.1 Ønske om mnd. avregning av LPS i stedet for
kvartalsvis.
I driftskontraktene er det kvartalsvis LPS. UE har andre
reguleringer enn HE. Avtalen for Vegdriftskontraktene var
en a-kontoutbetaling utbetalt hvert mnd. i stedet for på
kvartalet. Kravet var at dette gikk direkte til UE. DoV har
gjort en evaluering nå og ingen har benyttet denne
modellen. Entreprenørene oppfattet dette som et lån.

Mnd. LPS er en utfordring da dagens indeks ikke er per
mnd., men på kvartal. Dette gjør

det vanskelig å avregne

rett beløp.
MEF – Bransjen står i en svær utfordrende situasjon. Det
er store likvidtetsutfordringer i flere bedrifter en
utfordrende for situasjon. MEFs Entreprenørenes
utfordringer med prisøkniner har vart siden 01.21. Risiko
for at prisene også kan gå ned. Noen medlemmer står i
en ekstrem kostnadsskvis og dette utløser et ønske om å
komme bransjen i møte med tiltak som kan bedre
likviditeten på kort sikt. justere ned garantirammene.
Indeks speiler heller ikke det faktiske kostnadsbilde for
den enkelte leverandør. Særlig utfordring knyttet til
enkelte varer. I planlegging av fremtidige prosjekter bør
man vurdere hvor man kan bruke en del-indekser der det
er store leveranser av enkelte prissensitive varer (ex
spunt, mye sprengning).
Ønsker at SVV vurderer om dette kan være aktuelt for
enkelte prosjekt. Det ble laget en rapport 2014
(Vistaanalyse) som viste hvordan veganlegg i alt dekker

anleggsdiesel.
SVV: Det er ikke aktuelt å innføre en mnd. regulering på
LPS per nå.
2.3.2 Nedtrapping av garanti.
MEF - mener behovet for sikkerstillelse er mindre på
slutten og man derfor krever det bør være så strengt. Pris
på garanti bidrar til økte kostnader pga. usikkerhet i
markedet.
SVV – det er vanskelig å trappe ned garanti som foreslått
da dette er en sentral del av SVVs sikkerhet for
kontraktsmessig oppfyllelse. Behovet for slik sikker vil
vedvare inntil kontraktsarbeidene er ferdigstilt.

2.4 Erfaringer fra SVV’s bruk av prekvalifisering, og
kvalifikasjonskravet «relevant erfaring» som
utvelgelseskriterium (3.1)

MEF: De små og mellomstore kan ha vansker med å nå
ikke opp, dersom de store deltar.

Spørsmål om det bør
brukes andre utvelgelseskriterier en «relevant erfaring»
SVV: Vi har erfaring med at også lokale og mindre
entreprenører når opp i konkurranse. Et eksempel er
krabbefelt på Ørskogfjellet.
I en utvelgelsesvurdering basert på kvalifikasjonskravet
«relevant erfaring» er ikke størrelse på
leverandør/referanseprosjekt avgjørende, men hvor
relevant/god erfaring entreprenør har i forhold til
kontraktsarbeidene konkurransen gjelder. SVV
oppfordrer MEF til å komme med eksempler på at små og
mellomstore ikke har nådd opp.
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Statens vegvesen informerer
3.1 HMS
SVV: UTB la fram HMS-status for entreprisedriften ved T1
2022. Det er gledelig å registrere at de fleste HMSindikatorene nå har oppnådd grønne verdier, bortsett fra
K4-hendelser som er rød pga. to skader med mulig varig
mén.
Det ble også orientert om at SVV er med i delprosjektet
uttesting av G-verdier som erstatning for H-verdier i regi
av NTNU og Samarbeid for sikkerhet innen bygg og
anlegg, SfS BA. Både UTB og DoV deltar i uttestingen som
tar for klassifisering av historiske hendelser og på
utvalgte prosjekter som er i gang.
Presentasjonen følger vedlagt.
SVV: DoV orienterte litt om status for drift og
vedlikehold. Det var 2 dødsulykker i forbindelse med
drift- og vedlikeholdsarbeid langs eksisterende veg i
2021. Den ene i forbindelse med inspeksjon av
skredområde, den andre i forbindelse med
trafikkdirigering. Det har vært flere alvorlige hendelser
knyttet til trafikkdirigering også i år. Divisjonen har en
dialog med entreprenørene (MEF/EBA) for å se nærmere
på hvordan det jobbes med HMS ute på anleggene. Det er
registrert en økende trend med hensyn til H1- og H2hendelser.

MEF følger opp til
neste møtet.

Drift og vedlikehold har 2 fokusområder i 2022
1. Ansvar og oppfølging mellom byggherre,
hovedentreprenører og underentreprenører
2. Varslingsplaner og trafikkdirigering
Presentasjon følger vedlagt
Ny beregningsmodell skal testes ut sammen med
bransjen i tiden som kommer. (G0-hendelser).
SVV-DoV skal ha en gjennomgang av læringsark med
MEF. Ønske å prøve ut nye metoder for arbeidsvarsling
sammen med MEF. Stopper litt opp pga. interne forhold.
SVV ønsker å kjøre en felles opplæring med MEF mht.
arbeidsvarsling og trafikkdirigering.
3.2 Ny kontraktsbestemmelser knyttet til situasjonen i
Ukraina
SVV: Endringene er i hovedsak:
-Etablering av nullpunktet for prising. De konsekvenser
av krigen som forelå på tilbudstidspunktet eller var kjent
at innføres, skal prises inn i tilbudssummen.
- Ivaretakelse av byggherrens behov for forutsigbarhet.
Det er regler med krav til løpende orientering,
rapportering og varsling, der gjennomføringen påvirkes
av konsekvenser av krigen.
- Entreprenørene konkurrerer på risikoreduserende tiltak
i anskaffelsen. Entreprenørens konkrete grep for å
redusere risiko knyttet til konsekvenser av krigen i
Ukraina, gir uttelling under tildelingskriteriet
«Gjennomføring av oppdraget».
- Rett til fristforlengelse. Der entreprenørens fremdrift
hindres pga. konsekvenser av krigen, vil entreprenør på
nærmere vilkår ha krav på fristforlengelse.
- Kompensasjon for drift av rigg. Entreprenør har krav på
dekning av 50 % av drift av rigg ved fristforlengelse gitt
pga. krigen i Ukraina.
Ikke videreført rett til kompensasjon ved vesentlig økte
materialkostnader (fra korona-malene). Bestemmelsen
ble ikke brukt. Reglen har en uheldig side mot
indeksreguleringer. Heller søkelys på å velge den av de 4
byggekostnadsindeksene, som omhandler veganlegg, der

den vektede sammensetningen av innsatsfaktorene er
mest representativ for kontraktsarbeidene kontrakten
gjelder.
Unntaksvis har vi ikke indeks som passer, f. eks mye stål.
SVV vil da vurdere behovet for særskilt regulering.
MEF - nå kunne det vært aktuelt at man videreførte
bestemmelsen om vesentlig endring i materialkostnader.
Det er et større problem nå enn under pandemien.
•

MEF mener denne bestemmelsen må

beholdes. Kan holde de meste volatile varene
utenfor LPS-reguleringen. Entreprenør må
lage det oppsette. Man bør bli enig om
metode.
•

SVV bør vøre med åpne for alternative

materiall valg. Her kan man f.eks. kostreist
stein bør vurderes. Dette bør vurderes i en
tidlig fase.
•

Bør vurdere å bruke delindeks på særlig

volatile varer.

3.3 Tilbakemelding på epost av 04.05.2022 - reduksjon i
entreprenørenes likviditetsbelastning.
Besvart under pkt. 2.3 over.
3.4 Rådgiverhabilitet i totalentrepriser
Gitt flere totalentrepriser, har SVV oftere spørsmål om
rådgiverhabilitet. Problemstillingen oppstår der rådgiver
har vært med SVV i forberedelse av konkurranse. Enten
direkte i utarbeidelse av vårt konkurransegrunnlag eller
det bakenforliggende grunnlaget, som reguleringsplan
eller grunnundersøkelser.
Etter forskrift om offentlige anskaffelse vil
rådgiverinhabilitet gi avvisningsplikt.
Om det foreligger inhabilitet beror på en konkret
helhetsvurdering, og kan innebære vanskelige
grensedragninger.

SVV ønsker tilbakemelding på om dette er en utfordring
bransjen også ser, og om vi i så fall kunne samarbeidet
om tiltak, for å unngå en unødig begrensning i
konkurransen om oppdrag.
MEF – Har erfaring med at leverandører er ekskludert
pga. konkurransefortrinn. Oppdragsgiver må kunne
avklare dette før kontrakten lyses ut. Utfordring at det
kan være få rådgiver tilgjengelig i markedet. Det bør
opplyses i konkurransegrunnlaget hvem som har vært
bruk og om de er vurdert habil i den enkelte sak.
SVV – Fint om MEF kan undersøke litt hvilke erfaringer
medlemmene har med totalentrepriser? Sliter
medlemmene å få tilgang til gode konsulenter? Er det
nok konsulentfirma der ute? Vrir formatet totalentreprise
markedet, mht. hvem som kan delta? Bør byggherre
prosjektere litt mer, og overlate mer data til
entreprenøren?
SVV -er totalentreprise egnet for de små og mellomstore
prosjekt?
MEF – ja, på noen type jobber. Må være et handlingsrom
både i planlegging og handlingsrom.
(MEF – Riggkostnader øker fordi man bygger store rigger
som det kanskje ikke er behov.)
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Saker og spørsmål fra MEF
Ingen saker meldt før møtet. To meldt i møtet. Omtalt
over.
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Eventuelt
5.1 Status- UTB / DoV
DoV invitere bransjen til dialog om kontrakt og
tildelinger. DoV får mindre midler og er bekymret for at
man ikke har nok penger til komme rundt. Reduksjon på
asfalt.
5.2 Markedsundersøkelsen til MEF
Optimisme ved forrige undersøkelse (desember). Man var
lettet av å komme ut av pandemien. Nå i mars er det stor
usikkerhet og mye pessimisme hos medlemmene til MEF.

MEF følger opp til
neste møtet.

Ca. 5% av medlemmene frykter konkurs. Økt kostnader
på maskiner og materiell. Lang leveringstid på viktig
utstyr, som påvirker fleksibilitet i markedet. Varslet at det
kommer lavere aktivitetsnivå fremover.
5.3 Bærekraft
Forslag om at bærekraft blir et fast punkt i disse møtene.
Dette tas opp igjen i neste møtet.
5.4 Laboratorieundersøkelser (Kommer opp på neste
møte)
5.5 Ekstra møte
Da det neste møte er i november vil SVV ta initiativ til et
teamsmøte over sommeren (medio september) for å ta en
rask status på markedet. Innkalling kommer over
sommerferien.
Neste møte 30.11.2022 - Fysisk møte Brynseng

HMS i entreprisedriften

Bransjemøte med MEF, 1. juni 2022
Jan Erik Lien, Utbygging

HMS-indikatorer i entreprisedriften, 2018 – 2022
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2022 T1

30. april 2022

Utvikling H1- og H2-verdi i entreprisedriften, T1 2022
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Utklipp fra resultatbanken 30. mai 2022
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Entreprisedriften T1 2022
Alvorlige personskader (K4/K5)

24.02.2022 – Byggekontrakt –HE (K4)
Fikk hånd inn i den roterende delen av
boltevisp og skade på flere fingre.
30.03.2022 – Byggekontrakt –UE (K4)
Ved lossing av spunt fikk håndmann
finger i klem under spunt / løftekrok.
Læringsark ble utarbeidet.

24-11-2021

6
Bransjemøte

Læringsark fra K4 uhell 30. mars 2022
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FORSLAG TIL NYE INDIKATORER

Kategorisering
Beregning
c

Vurdering av tapspotensial

Kategorisering

c

Beregning

G0-verdi

G1-verdi

G2-verdi

c
G3-verdi

G4-verdi

=

Antall G1 hendelser + G2 + G3 skader med høyt tapspotensial
∗ 1 000 000
Antall arbeidstimer
=

Antall G1 hendelser + G2 skader + G3 skader + G4 skader
∗ 1 000 000
Antall arbeidstimer
=

Antall G2 skader + G3 skader + G4 skader
∗ 1 000 000
Antall arbeidstimer
=

Antall G3 skader + G4 skader
∗ 1 000 000
Antall arbeidstimer
=

Antall G4 skader
∗ 1 000 000
Antall arbeidstimer

G0-hendelser

c

Hendelsene som faller i det skraverte området regnes som G0-hendelser (hendelser med høyt tapspotensial)

Vurdering av tapspotensial
• Ved både faktiske skader og nestenulykker med høypotensial tap
• «Risikovurdering»
• Realistisk ‘worst-case’

• Må referere til sammenlignbare forhold og hendelser

• Tenk barrierer; var det barrierer på plass som forhindret skade?

c

• ‘Runde av oppover’ i grenseland ved usikkerhet
• Bør utføres av flere personer med faglig kunnskap og/eller
erfaring

HMS
- Drift og Vedlikehold
Rigmor Thorsteinsen

Entreprenørhendelser

Rapportering og oppfølging pr april

Entreprenørhendelser

Mnd rapportering pr april

Alle skal komme trygt hjem !

HMS
– Helse
– Miljø
– Sikkerhet

TRENDER OVER TID - Hendelser ( K1-K5)

Fokusområder 2022 - Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
Revisjoner
- Kontroll og gjennomgang av arbeidsforhold
Bruk og oppfølging av UE/UUE
Justert inntakskontrollskjema

- ANSVAR HE/UE !!

Fokusområde 2022 - Arbeidsvarsling og opplæring
- Verdistrømsanalyse – TOS/DoV
- Piloter/forsøksprosjekt
- Leverandørutvikling/WS ??

Intensivbelysning av arbeidssted – Rv 7

Koordinering av ulike forslag (Teknologistab)
Smart arbeidsvarsling – Mesta /
NordicWay 3 m.fl
Digital arbeidsvarsling/Trafikkdirigering

Intern opplæring - Byggherreopplæring, ISO, Samhandling mm – Felles opplæring ??

