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Referat 

Dato: 08.03.2022 Saksbehandler: Bodil Wigdel 

Tid: 10.00-12.20 Tlf saksbeh.  45662115 

Referent: Bodil Wigdel Vår dato: 25.03.2022 

 

Kontaktgruppemøte EBA og Statens vegvesen  

Møtenr: 1/2022 

Sted: Teams 

Møteleder: John Atle Haugland 

Til stede: EBA: Arne Aakre, Olav Siljehaug, Snorre Fuhr, Anders Haukedalen,  

Ane Kari Vestre, Siw Linderud, Stein Windfeldt 

SVV: John Atle Haugland, Jan Erik Lien, Jan Egil Eilertsen,  Linn H. Haukeberg, 

Kjersti N. Haugen, Stina Kiil, Bodil Wigdel 

Mekling.no: Morten Tveten 

Forfall: EBA:  

SVV: Rigmor G. Thorsteinsen 

Kopi til: Fyll inn 

 

Punkt Sak Ansvar/Frist 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent innkalling og saksliste 

 

 

2 Oppfølging av saker fra forrige møte (saksnummer fra 

forrige referat i parentes) 

 

2.1 Marked- og konkurranseform – tidliginvolvering av 

entreprenør (2.3) 

Saken skal behandles i EBAs anleggsutvalg, den 23.3. 

Kommer tilbake til saken i neste møtet.  

 

2.2 Erfaring med bruk av ekspert og ekspertråd (2.3) 

Morten Tveten orienterer om status mht. arbeidet i Norsk 

meklingssenter. Hvordan skal vi ta dette videre? Spre det 

glade budskap.  

 

Forenkling mht. utvelgelse av ekspert og mekler. 

Ressursene spisses mer mot bygg og anlegg. Omlegging 

av organisasjonsmodell til en medlemsbasert forening, 

der større entreprenører kan delta direkte. Har laget en 

 

 

 

 

 

 

EBA – følger opp i 

neste møte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



presentasjonsvideo sammen med BaneNOR, som ble 

presentert på nettet i forrige uke.  

 

Det blir etablert ekspertråd på flere prosjekt, også i SVV. 

Prosessen for etablering av slike ekspertråd, som bygger 

på en «mal» som er utarbeidet etter bestilling av 

samferdselsrådet.   

 

Mekling.no opplever at partene har et behov for 

veiledning når de skal bli enig om å ta i bruk ekspertråd, 

samt bistå med å velge rett «ekspert». Videre har 

Standard Norge lenket til mekling.no, mht. for å 

kvalitetssikre hvilke fag og hvilke personer, som skal stå 

på listene. Det avholdes ekspert kurs om 2 uker. Her 

stilles det krav til å avklare forventing til rollen. Ønsker å 

teste bruk av ekspertråd på prosjekt. (Gjerne på 

Vestkorridoren.)  

 

2.2 Arbeid foran bomfeste (3.2) 

SVV har hatt en dialog med BaneNOR og planen var at 

møte skulle vært gjennomført i forkant av dette møtet, 

men er utsatt pga. sykdom.  

 

2.3 Orientering om prisindekser i kontrakt ved SSB (4.1) 

EBA har sett på dagens maler og mener de bør gjøres 

endringer i disse for å bedre fange opp volatile varer 

(som stål, trevirke og asfalt). De foreslår følgende 

alternativer for slike tilfeller;  

 

Alt. A - Gjøre prosjektbasert tilpasning av vektingen i 

«veganlegg i alt» 

 

Alt. B – Gjøre prosjektbasert tilpasning av vektingen i 

prosjekter med mye stål.  

 

SVV: Ønsker å se en beregning som viser hvordan de 

ulike alternativene evt. slår ut økonomisk, i relasjon til 

dagens maler.  

 

EBA: vil følge dette opp i neste møte.  

2.4 Ny totalentreprise - status (5.1) 

Partene vil avholde et særmøte der bransjens innspill til 

malen bli behandlet 17.3.22.  

 

2.5 Møteplan (5.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV -følger opp i 

neste møte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBA følger opp i 

neste møte.  



Det var ingen kommentarer til denne.  

3 Statens vegvesen informerer 

 

3.1 HMS  

SVV: SVV gikk igjennom HMS-resultater fra 2021 og trakk 

frem et eksempel som kunne illustrere hvordan plan og 

gjennomføring fravek og medførte en alvorlig 

arbeidsulykke. Det er foreslått konkrete tiltak for å unngå 

gjentakelse av arbeidsulykker ved arbeid på ustabile 

konstruksjoner. Slik risiko bør framgå av tegninger.  

Utfordringer – mange arbeidsulykker med personskade 

knyttet til fallende gjenstander og bruk av håndholdt 

verktøy.  Daglige morgenmøter (toolbox) der risiko knyttet 

til arbeid som skal utføres blir diskutert, anbefales som et 

enkelt tiltak med god skadeforebyggende effekt.    

 

EBA: Arbeider med å etablere en bransjeanbefaling for 

verneutstyr. Resultater fra dette arbeidet blir presentert 

for SVV om kort tid.  

 

 

3.2 Ny regulering av klimakrav i utførelsesentreprise 

Orientering om nye (forenklede) klimabestemmelser i 

utførelsesentremalen. Forenkling medfører at VegLCA 

utgår fra regulering av tildeling og bonus/trekk 

regulering. I stedet benyttes nå forenklet 

klimagassbudsjett og regnskap.   

  

Det jobbes også en ny metode (påslagsmetoden), der 

man priser leverandørens klimautslipp (Co2-prising), 

basert på tilbud klimabudsjett. Skal testes ut i et 

pilotprosjekt i løpet av våren 2022.   

 

Vurdering av merverdi på tildelingskriteriet ligger til 

prosjektet. SVV jobber med å se på rutiner for vekting og 

evaluering av klimakrav.  

 

EBA ønsker nytt møte for å ta en gjennomgang av Co2 -

prising, med tanke på erfaring fra asfaltprosjektet. Trolig 

en tilbakemelding etter 23.3.2022.  

 

3.3 Biodiesel 

SVV: Følger departementets tilrådning mht. bruk av 

biodiesel. Som hovedregel skal det i nye kontrakter ikke 

stilles krav til bruk av flytende biodrivstoff, og det skal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



heller ikke inngå i grunnlag for tildelingsprosedyrer og 

ikke være grunnlag for bonusordninger. Dette medfører 

imidlertid ikke noen endring mht. løpende kontrakter.  

 

EBA: Er beslutningen delt til markedet på annen måte enn 

i dette møtet? Følger DOV Utbygging på dette punktet? Er 

kravet tatt inn i de pågående DoV-kontraktene?   

 

SVV: Føringen mht. biodiesel gjelder hele Statens 

vegvesen. Ettersom representanter fra DoV ikke deltar i 

dette møte, så vil nevnte spørsmål rettet mot 

driftskontrakter videresendes DoV.  

 

3.4 Krav knyttet til økning i avgifter 

SVV: det er mottatt krav i det siste knyttet til Co2-avgift.  

SVV mener at slike krav ikke dekkes av kontrakten. Det 

vises her til kontraktens ordlyd om at justering av 

vederlaget forutsetter at det er tale om en endring av 

offentlige gebyrer og avgifter som entreprenøren «etter 

kontrakten skal betale». Det er her et krav om direkte 

tilknytning til kontraktsarbeidet. Krav om ikke dekkes av 

denne ordlyden dekkes av indeksen i kontrakten.  

 

EBA: Har kommet til motsatt konklusjon og ønsker et eget 

møte på dette.  

 

3.5 Miljøsertifisering (iht. ISO14001:2015) 

SVV informerte om miljøsertifisering (ISO14001) av 

utbyggingsdivisjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBA – Kaller inn 

til et eget møte.   

 

 

 

 

4 Saker og spørsmål fra EBA 

Ingen saker meldt inn.  

 

 

 

  

5 Eventuelt 

 
5.1 Leveringsproblemer – pga. situasjonen i Ukraina.  

EBA har sendt ut generell informasjon mht. situasjonen i 

Ukraina. Dette for å komme inn tidlig mht. 

varslingsplikten.  

 

Bransjen er bekymret for store svingninger i pris og økt 

usikkerhet mht. leveringer. Dette påvirke kommende 

konkurranser dersom dette blir langvarig.  

  

 

 

 

Neste møte 14.6.2022 – fysisk møte Brynseng 



HMS i entreprisedriften

Bransjemøte EBA 8. mars 2022

Jan Erik Lien, Utbygging



Dødsulykker i norsk arbeidsliv 2003-2021
Kilde: Arbeidstilsynet og Statens vegvesen
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Personskader i entreprisedriften 2017-2021 

1) Tall i parentes angir skade påført 3. part (publikum, trafikanter, leverandører osv.) Tall utenfor parentes angir summen av skade påført entreprenør og 3. part.

Beskrivelse Konsekvens 2017 2018 2019 2020 2021

Dødsulykke 1) K5 1 0 0 0 2

Personskade med mulig varig 
mèn1)

K4 4 6 3 7(1) 4

Personskade med > 10 
fraværsdager

K3 30(1) 39 22 24 18

Personskade med <10
fraværsdager 1)

K2 52 34 28 27 33

Antall skader uten fravær 1) K1 244(6) 260(10) 165(10) 99(2) 97(3)

Antall skader med og uten fravær 1) Totalt 331(7) 333(10) 218(10) 157(3) 154(3)



HMS-indikatorer i entreprisedriften  
2017 – 2021

År K5 K4 H1 H2 F N

2017 1 4 4,5 17,3 473 1206

2018 0 6 4,1 17,8 92,5 1230

2019 0 3 3,6 14,7 48,1 1250

2020 

0 7(1) 4,7 16,3 69,5 1316

2021 
2 4 6,9 18,6 197,0 1415



Utvikling H1- og H2-verdi i entreprisedriften 2021
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H1-verdi i entreprisedriften 2021 
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H2-verdi i entreprisedriften 2021 
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N-verdi i entreprisedriften 2021
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Arbeid i skredfarlig område

Læring etter dødsulykke 25.02.2021



Alvorlige personskader (K4/K5)

Entreprisedriften 2021

01.06.2021 – Byggekontrakt –HE 
(K4) 

Forskalingsplate traff 
arbeidstaker i øyet

09.09.2021 – Byggekontrakt –UE 
(K4) 

Splitting av bord med sirkelsag



Alvorlige personskader (K4/K5)

Entreprisedriften 2021 

20.09.2021 –
Vegmerkingskontrakt – UUE (K5)

Trafikkdirigering i forbindelse 
med vegoppmerking

05.10.2021 – Byggekontrakt – UE 
(K4)

Tverrbjelke løsnet fra fundament 
under riving av forskaling 



Alvorlige personskader (K4/K5)

Entreprisedriften 2021 

12.11.2021 –
Vegmerkingskontrakt – UE (K4)

Klemte finger mellom kumlokk 
og kumramme



Tverrbjelke løsnet og veltet
5.oktober 2021 (K4)



Gjennomgang av alvorlig hendelse, tirsdag 5.oktober 
2021



● Tilbakefyllingsplan

Gjennomgang av alvorlig hendelse,      
5.oktober 2021
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Utfordringer

● Kollaps/fallende gjenstander  
konstruksjoner/bygninger

● Sikker/riktig bruk av 
håndverktøy/personlig 
verneutstyr

Tiltak

● Prosjekterende må angi i klartekst hva som er risikofylt på 
tegninger

● Gjennomføre egne oppstartmøter for midlertidige 
konstruksjoner

● Anbefale morgenmøter

● Gjennomføre kampanje i samarbeid med bransjen for bruk 
av personlig verneutstyr 



Nye klimagasskrav i kontraktsmal for 
utførelsesentreprise



Hva er nytt?

Nytt forenklet klimagassbudsjett i tildelingskriterie

Oppdaterte basiskrav i kap. C2

Klimagassbudsjett i VegLCA i tildelingskriterie utgår



1. Klimagassbudsjett iht. mal «Forenklet klimagassbudsjett». 

o Leveres i tilbudet

o Danner grunnlag for merverdivurdering i tildelingskriterie, samt bonus og trekk.

2. Klimagassregnskap iht. mal «Forenklet klimagassbudsjett»

o Leveres ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. Danner grunnlag for bonus og trekk.

3. Klimagassbudsjett i senfasemodulen til VegLCA

o Leveres etter kontraktssignering.

4. Klimagassregnskap iht. regnskapsmodulen til VegLCA

o Leveres ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidene.

Det er ikke knyttet bonus og trekk til klimagassbudsjett og -regnskap i VegLCA.

Leverandørens leveranser for klimagassbudsjett- og regnskap



● Leverandøren vil bli evaluert ut fra reduksjon av klimagassutslipp

• Kriterie 1: Forenklet klimagassbudsjett iht. mal

– Byggherre oppgir mengder, mengder er låst ut kontraktsarbeidet

– Entreprenør konkurrerer på utslippsfaktorer som et vektet gjennomsnitt for

• Kriterie 2: Klimagassreduserende tiltak utover klimagassbudsjett.

– Her kan entreprenøren foreslå andre klimagassreduserende tiltak. Disse må dokumenteres.

Tildelingskriterium for klimagassbudsjett

• Konstruksjonsbetong
• Armering
• Asfalt



Tilbudt klimagassbudsjett

Klimagassregnskap
Klimagassregnskap lavere enn tilbudt klimagassbudsjett = BONUS

Klimagassregnskap lavere enn tilbudt klimagassbudsjett = TREKK

Bonus: 1500 NOK pr. tonn CO2-ekv. 

Malus: 5000 NOK pr. tonn CO2-ekv. 

Bonus og trekk

Dokumentasjon for klimagassregnskap

• Konstruksjonsbetong:
• Forbrukte volum og utslippsfaktor med produksjonsstatistikk fra 

blandeverket 
• Utslippsfaktoren for en fasthetsklasse i skal være ett vektet 

gjennomsnitt (mengde) av utslippsfaktorene til alle 
betongsammensetningene. 

• Asfalt: 
• Prosjektspesifikk EPD for hver massetype
• Utslippsfaktoren for en asfaltblanding i klimagassregnskapet skal 

være ett vektet gjennomsnitt (mengde) av utslippsfaktorene til alle 
massetypene.

• Armering:
• Prosjektspesifikk EPD



Oppfølging av sak 4.1 Orientering om 
prisindekser i kontrakt ved SSB

Dagens vektgrunnlag er fra 2004 og det jobbes nå med en revisjon av vektgrunnlag. Gjennomfører jevnlig 
kostnadsundersøkelse og ønsker å komme tettere på bransjen. Vil gjerne etablere en arbeidsgruppe der bransje og 
oppdragsgiver deltar 

▪ EBA: Utfordringen i kontrakter der det er noen varer som utgjør en større andel av kostnadene og den vanlige indeksen 
ikke dekker det. F.eks. kontrakter med mye stål. De indekser som i dag benyttes reflekterer i liten grad volatile varer som 
stål, betong og petroleumsbaserte produkt. 

▪ SSB: Nevnte produkter vektes ikke på noe annen måte enn andre produkter i byggekostnadsindeks for veganlegg. Det er 
mulig publisering av indeks på lavere nivå. Publiserer   armeringsstål, betong og konstruksjonsstål, men det er ikke mulig å 
publisere på hvert enkelt produkt.

▪ EBA: Vektgrunnlag er fra 2004, så det bør revideres. Ønsker indekser som bedre er passet særtrekkene i det enkelte  
prosjektet.

▪ EBA: Vil komme tilbake med forslag til en mer prosjekttilpasset indeksmodell i neste møte. 



Vekter for materialbruk i ulike typer veganlegg
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SSB: 08662

59 %

19 %

22 %



Forslag til en mer prosjekttilpasset 
indeksmodell

A. Gjøre prosjektbasert tilpasning av vektingen i 
«veganlegg i alt» 

▪ Veganlegg i alt (standard):
• Veganlegg i dagen (59 %)

• Fjelltunnel (19 %)

• Betongbru (22 %)

▪ Veganlegg i alt (tilpasset):
• Veganlegg i dagen (xx %)

• Fjelltunnel (xx %)

• Betongbru (xx %)

B. Gjøre prosjektbasert tilpasning av vektingen i 
prosjekter med mye stål

▪ Etablere en prosjektspesifikk indeks for et 
konkret prosjekt:

• Betongbru (xx %) *

• Armeringsstål (xx %)

* I Betongbru-indeksen er armeringsstål vektet med 8,3 %
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