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1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar/Frist

Godkjent innkalling og saksliste
2

Oppfølging av saker fra forrige møte (saksnr. fra forrige
referat i parentes)
2.1 Konfliktreduksjon/rigging av «kompetanseløft» i regi
av mekling.no (2.1)
MEF: MEF ønsker at arbeidet som ble utført i
arbeidsgruppen for reduksjon av konflikter i mindre
prosjekter får sin avslutning og konklusjon. MEF
oversender utkastet til rapport fra utvalgets arbeid.
Revisjon av prosesskoden kommer.
Se også pkt. 4 under, samt vedlagt notat fra MEF, datert
2.3.22
2.2 Behov for endringer/revisjon av deler av prosess
k0oden (2.2)
Se pkt. 4 under, samt vedlagt notat fra MEF.
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2.3 Status tilbudsplan for utbyggingsdivisjon høsten
2021 og vår 2022 (2.3)
tilbudsplanrapport-statens-vegvesen-utbygging-juli2021.pdf
2.4 Gjennomgang av temaer fra Orientering fra
Divisjonsdirektør Kjell Inge Davik i forrige møte (3.1)
2.4.1 Foreldelse – partene er enig om problemet og anser
denne saken for lukket.
2.4.2 MEF – markedsundersøkelser hver 6 mnd.
MEF presenterte deler av sin halvårlige undersøkelse om
forventninger og ordrereserver blant sine medlemmer.
MEF: Savner info fra SVV mht. informasjon fra
tilbudsåpningene, der blant annet antall deltakere og
kontraktstørrelse fremgår. Slike data er ikke systematisk
delt med bransjen etter 2016. MEF håper SVV kan dele
mer informasjon om egne konkurranser, slik at MEF kan
lage bedre analyser av anleggsmarkedet.
Videre lager MEF en forventningsindeks som tar pulsen
på bransjen i de kommende 6 mnd. (utarbeidet siden fra
2018). Siste analyse fra des. 2021. Siste presentasjon vil
bli oversendt.
SVV: Ønsker å bli orientert (Kan sendes til John Atle
Haugland og Geir Saxebøl). SVV Ønsker konkurranse og
det er viktig at det legges til rette for dette. MEF må
derfor være flink til å gi tilbakemelding der slik
informasjon deles med markedet.
MEF: Det uttrykkes en bekymring blant noen av MEFs
medlemmer hva gjelder utvelgelsen av leverandører i
konkurranser med prekvalifisering, der antall tilbydere
skal reduseres før tilbudsinnlevering/videre
forhandlinger. Se nærmere om temaet i notat fra MEF, pkt
2 siste avsnitt. MEF mener å se en tendens til at det ofte
er de største eller mest erfarende firma som blir valgt ut.
Er dette en trend eller en tilfeldig observasjon. SVV vil

SVV – følge opp

undersøke dette nærmere.

til neste møte

2.5 Erfaring med SVV’s kvalifikasjonskrav knyttet til
referanser og erfaring. (3.1)

MEF: Viser til gjennomgått notat datert 2.3.22, pkt 2. Det
er en utfordring knyttet til praktiseringen av kravet til
«tilsvarende erfaring». Må ikke tolkes for snevert slik at
det i realiteten stilles krav om «identisk» erfaring. Ved
spesielle arbeider, enten størrelsesmessig eller faglig,
kan det være en utfordring med referansenes
gyldighetstid.
SVV: viser til malen og hvordan SVV har forsøkt å
tydeliggjøre kravene. Videre blir dette også tatt i
markedsmøtene. SVV forsøker å legge opp til en
individuell vurdering mht. hvilke referanseprosjekt som
kan benyttes (mht. alder og omfang).
MEF: Positivt med endringene som er gjort i malen, og vi
håper endringene medfører færre avvisninger og
klagesaker.
2.6 Bærekraft og Miljø (3.3)
Se pkt. 4 under

3

Statens vegvesen informerer
3.1 HMS
Dagens informasjon om status på HMS går ut. DoV ved

SVV – følger opp

Rigmor G. Thorsteinsen vil kalle inn til et eget møte vedr.

til neste møte

dødsulykken på en trafikkdirigent mellom Gol og
Nesbyen, og i dette møtet vil også status for HMS bli
gjennomgått. Her ønsker også SVV at også at
arbeidsvarsling være tema.
3.2 Ny regulering av klimakrav
SVV: Presentasjon ligger ved referat.
Orientering om nye (forenklede) klimabestemmelser i
utførelsesentremalen. Forenkling medfører at VegLCA
utgår fra regulering av tildeling og bonus/trekk. 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.

MEF: Det skjer mye på området, blant annet innenfor
arbeid med en EPD-generator. MEF vil utvikle et verktøy
som inneholder flere komponenter enn i dag (hele
verdikjeden). MEF mener man må bruke EPD-generatoren
som MEF nå utvikler i klimaregnskapet i SVV’s
konkurranser. Viktig å standardisere og ta i bruk
eksisterende verktøy.
MEF’s klimagruppe ønsker en tettere dialog med de som
jobber med disse spørsmålene i SVV, for å se om hvordan
man kan få til et bedre samarbeid.
SVV: Naomi Paulsen i kontrakt og marked kan bistå her.)
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.
MEF: Kritisk til Miljødirektoratet og
Samferdselsdepartementets innkjøpsråd for flytende
biodriftstoff. MEF har laget et forslag til en egen
løsningsmodell, som blir presentert i den pågående
høringen fra miljødirektoratet. Ønsker at man benyttet et
eget drivstoff regnskap, som legger vekt på avansert
biodrivstoff. Skjønner at SVV må følge departementet,
men mener man går glipp av et godt tiltak i påvente av
teknologi som først kommer om noen år.
Skal SVV gi egen høringsuttalelse? Dersom SVV ønsker å
drøfte saken med MEF så gi beskjed og ta kontakt med
Stein Gunnes. Se gjerne på lenken som er vedlagt
innkallingen hva gjelder MEFs syn på klima og
miljøkrav.
MEF - Klima- og miljøarbeid by Sindland... - Flipsnack

3.4 Krav knyttet til økning i avgifter
SVV: det er mottatt krav i det siste knyttet til Co2avgift. SVV mener at slike krav ikke dekkes av
kontrakten. Det vises her til kontraktens ordlyd som

angir at slike krav må ha direkte tilknytning til

kontraktsarbeidet. Krav som ikke dekkes av denne
ordlyden dekkes av indeksen i kontrakten.
MEF: deler ikke SVV syn på saken og mener det er rom
for flere tolkninger her mht. kontrakter som ikke er
indeksregulert. MEF vil derfor komme tilbake til denne
saken. Ber SVV legge ved vurderingen til referatet.
3.5 Miljøsertifisering (iht. ISO 14001:2015)
SVV informerte om miljøsertifisering (ISO14001) av
utbyggingsdivisjonen.
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Saker og spørsmål fra MEF
4.1 Arbeidsvarsling – MEF ønsker et bransjesamarbeid på
området.
Trafikkdirigering – ønsker en bransjegjennomgang av
14-prosessen, etter hendelsen i ved Nesbyen. Se notat
fra MEF vedlagt referat.
SVV: Arbeidsvarsling vil bli tatt opp som tema på samme
møte som omtalt under pkt. 3.1 HMS.

4.3 og 4.4 Revisjon av prosesskoden – tidligere innsendte
innspill om prosesser det er behov for å revisjon.
MEF: Vi viser til flere tidligere innspill og ønske om at
bransjen kan bidra i arbeidet med revisjon av
prosesskoden. Vi ber om tilbakemelding på om

SVV melder

deltakelse i arbeidsgruppe eller referansegruppe er

tilbake snarest

mulig, og også om navn til kontaktperson hos SVV for
det videre arbeidet.
Ønsker videre å gjennomføre en fellessamling med SVV
høsten 2022. Målet bør være å få til en felles forståelse
av de prosesser i prosesskoden som volder partene størst
utfordringer. MEF vil sende invitasjon til et slik felles
planleggingsmøte, og ber om navn til kontaktperson hos

MEF – følger opp

SVV.

til neste møte

4.5 Likviditet i store prosjekter, modell for nedtrapping
av garanti

MEF: Ønsker at SVV kan vurdere endringer i kravene

MEF oversender

rundt garantistillelsen under gjennomføring av

notat om teamet

prosjektet. MEF vil ta opp teamet i forbindelse med
revisjoner av standardkontraktene, men ønsker også at
SVV kan vurdere endringer i sine maler før den tid. MEF
oversender eget notat som belyser saken til SVV.
4.6 Erfaringer fra ramme- og samlekontrakter.
Temaet ble behandlet under pkt 4.8.
4.7 Prisøkninger: Store prisøkninger er varslet som følge
av situasjonen i Europa.
MEF: Vi er urolige for situasjonen i Europa og hvilke
følger dette får for tilgangen på enkelte råvarer og
materialer og prisene i markedet. Det er varslet kraftig
prisøkning på sprengstoff. Opp mot 20%. Da dette er et
nisjemarked med leverandører, vil det kunne påvirke
mange av MEFs medlemmer hardt. MEF er bekymret for
at nåværende prisregulering i kontrakt, ikke vil fange
dette opp og ønsker en tett dialog med SVV om
utfordringer knyttet til dette.
4.8 Markedstilgang – særlig om samlekontrakter
MEF ønsker at SVV skal bidra til å opprettholde et marked
også for de mindre leverandørene. Når SVV slår sammen
kontrakter (samlekontrakter) vil dette få negativ effekt for
de mindre entreprenørene. Særlig i enkelte områder i
Innlandet (eksempelvis i Hemsedal) har bedriftenes
mulighet til å være hovedentreprenør blitt kraftig
redusert som følge av at mindre tiltak og oppdrag slåes
sammen i samle/rammekontrakter. Bedriftene har
betenkeligheter til samarbeid, for eksempel i form av
arbeidsfellesskap, grunnet konkurranselovgivningen.
Hvordan klare det regionale markedet på en god måte?
Gjennomføringsmodell og entrepriseform må tilpasses
det regionale markedet. Særlig samlekontrakter mener
MEF er ødeleggende for markedet. En annen utfordring er
etter MEFs syn at det i samlekontraktene er for stor
geografisk spredning på oppdragene/tiltakene. MEF har
pekt på utfordringene med samlekontraktene i
innspillene som er gitt til arbeidet med DoV’s strategi for
marked under 200 MNOK. MEF ønsker at SVV har mer
fokus på regional markedsdialog.

4.9 Konkurransefasen
Differensiere kravene slik at de minste konkurransene
(under terskel) gjennomføres på en enklere måte.
Se notat fra MEF for utdyping. Saken

diskutert under 2.5.

SVV: kjenner ikke til at dette er et stort problem og
ønsker derfor mer dokumentasjon om forholdet.)
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Eventuelt
5.1 Møteplan for 2022
•

1.6.22 Fysisk møte på Brynseng

•

3.11.22 Fysisk møte på Brynseng, (Kjell Inge
Davik deltar)

Neste møte 01.06.2022 – Fysisk møte Brynseng

Nye klimagasskrav i kontraktsmal for
utførelsesentreprise

Hva er nytt?

Klimagassbudsjett i VegLCA i tildelingskriterie utgår

Nytt forenklet klimagassbudsjett i tildelingskriterie

Oppdaterte basiskrav i kap. C2

Leverandørens leveranser for klimagassbudsjett- og regnskap
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.

Tildelingskriterium for klimagassbudsjett
● 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

• Konstruksjonsbetong
• Armering
• Asfalt

• Kriterie 2: Klimagassreduserende tiltak utover klimagassbudsjett.
– Her kan entreprenøren foreslå andre klimagassreduserende tiltak. Disse må dokumenteres.

Bonus og trekk
Klimagassregnskap lavere enn tilbudt klimagassbudsjett = BONUS

Klimagassregnskap

Klimagassregnskap lavere enn tilbudt klimagassbudsjett = TREKK
Bonus: 1500 NOK pr. tonn CO2-ekv.
Malus: 5000 NOK pr. tonn CO2-ekv.
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:

•

Armering:
•
Prosjektspesifikk EPD

Tilbudt klimagassbudsjett

•
•

Prosjektspesifikk EPD for hver massetype
Utslippsfaktoren for en asfaltblanding i klimagassregnskapet skal
være ett vektet gjennomsnitt (mengde) av utslippsfaktorene til alle
massetypene.
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Dato: 2. mars 2022
Til: Kontaktgruppen SVV-MEF
Fra: MEF, v/Tone Gulliksen

MEFs synspunkter til temaer innen anskaffelse og marked – oppsummering av tidligere
innspill
1. Markedstilgang – særlig om samlekontrakter
MEF er opptatt av å sikre mindre, mellomstore og større anleggsentreprenører tilgang til
veimarkedet. Prosjekt- og kontraktstørrelser oppleves å ha økt til dels betydelig siste 5 års
periode, og modellen med ramme- og samlekontrakter oppleves å ha redusert muligheten for
deltakelse for mange av de mindre firmaene.
Bare en entreprenør var interessert i trippeloppdrag i Hemsedal - Veier24.no
14 interesserte i oppdrag på riksvei 13 mellom Kinsarvik og Kyrkjenes - Veier24.no
Svært store regionale og lokale markedsforskjeller.
De mindre entreprenørene i Innlandet opplever at vegvesenet ikke lenger er oppdragsgiver
de har mulighet til å få oppdrag hos.
Samlekontrakter/rammeavtaler er videre vanskelig å prise, det er i mange tilfeller stor
usikkerhet i omfang og innretning. Store prisforskjeller kan være et tegn på at oppgavene blir
forstått svært ulikt.
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SVV bør føre statistikk over konkurransene og antall tilbydere. Viktig for å vurdere
gjennomføringsmetode og entrepriseform i de ulike regionene.
MEF har gitt omfattende innspill til HR Prosjekt og DOV i forbindelse med utviklingen av ny
kontraktstrategi for divisjonen.
2. Konkurransefasen
MEF mener SVV bør:
•
•

Forenkle konkurransefasen, egen-erklære kvalifikasjonskrav. ESPD kun over terskel
Differensierte krav, særlig bør konkurransene under terskelverdi kunne gjennomføres
på en enklere måte.
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Krav til ISO-sertifiserte system kun over terskel.

Særlig om kvalifikasjonskravene knyttet til referanser og erfaring:
MEF ønsker tydeligere krav hva gjelder «tilsvarende erfaring og kompetanse».
«Tilsvarende erfaring» bør presiseres i den enkelte konkurranse: Hvilke fag og hvilke
arbeidsområder etterspørres. Hindrer unødvendige avvisninger. I enkelte konkurranser blir
kravet tolket mer som «identisk erfaring». Mange klagesaker som omhandler avvisning fra
konkurranser, for eksempel på grunn av manglende forpliktelseserklæringer.
Spesielt om totalentrepriser og kravene til tidligere erfaring - Fra referatet fra
kontaktgruppemøte 1/21:
Ønsker SVV flere tilbydere på totalentrepriser, må de gjøre det mulig for potensielle nye tilbydere å lære seg
totalentrepriser gjennom erfaring. Dagens regime gjør dette bortimot umulig: Hvis det er de tilbyderne med
størst (relevant) prosjektportefølje som alltid når opp i konkurransen, blir det i realiteten umulig for mindre,
men høykompetente aktører, å komme seg inn på dette markedet.
En annen utfordring vi ser, er de kriteriene som legges til grunn når antall kvalifiserte tilbydere skal
reduseres. Altså at man er kvalifisert, men likevel ikke får levere tilbud. Dersom utvelgelsen kun går på hvem
av de kvalifiserte som har «best/mest» referanseprosjekter, vil veldig ofte de største gå videre i konkurransen.
Vi tror SVV i mange tilfeller går glipp av svært gode tilbud ved en slik utvelgelse. Dilemmaet er selvsagt
kostnadene man pådrar seg ved å kalkulere oppdrag der det er mange med, og mindre sjanse for å vinne
konkurransen. MEFs innspill her er at SVV vurderer hvilke kriterier som skal benyttes i utvelgelsen, og
sørger for at disse kriteriene på best mulig måte fører til en god konkurransedynamikk med ulike aktører,
både store og mindre.
•

Utvide gyldighetstiden for referanseprosjekter der det er mulig.

•

Anskaffelsesprotokoll bør sendes ut umiddelbart etter tilbudsåpning. Kan være uten
tilbudssum og kun foreløpig rekkefølge i konkurranser med forhandlinger.

3. Bærekraft, klima og miljøkrav
Eget tema
4. Sikkerhet og HMS
MEFs grunnleggende synspunkt er at HMS-tiltak ikke bør være gjenstand for konkurranse.
Det bør velges annet prisformat enn rundsum for arbeidsvarsling og andre 14-prosesser.
5. Revisjon av prosesskoden
MEF har gjentatte ganger påpekt behovet for å revidere deler av prosesskoden, og anmodet
om at bransjen tas med i arbeidet. Uklare og eller vanskelig tilgjengelige prosesser,
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måleregler og/eller dokumentasjonskrav kan lede til unødvendige uenigheter og konflikter i
prosjektene. Fra referatet til møte 3/21:

MEF ønsker at vegvesenet tar med bransjen på revisjonsarbeidet, enten i form av en
arbeidsgruppe eller i det minste i en referansegruppe. Vedlagt ligger også notat utarbeidet i
forbindelse med arbeidet for konfliktreduksjon (se under pkt 6) der MEF redegjør for konkrete
prosesser vi har erfart at det oppstår tolkningsproblemer rundt.
6. Arbeid for konfliktreduksjon og konflikthåndtering
Arbeidsgruppe fra MEF-SVV som mellom 2019-2020 diskutert årsaker og tiltak for
konfliktreduksjon og konflikthåndtering i de mindre entreprisene. Blant annet som en følge av
omorganiseringen hos SVV har arbeidet ikke fått en endelig avslutning.
Deltakere fra SVV: Bettina Sandvin (erstattet av Bente Aase høsten 2020), Jan Egil Eilertsen,
Brage Heimly (fra våren 2020),
Fra MEF: Tone Gulliksen, Øyvind Langemyr (Berthelsen & Garpestad AS) og Jon Selløg
(Røstad AS)
Gruppens primære anbefalinger:
- Revisjon av prosesskoden på områder der det erfaringsmessig oppstår tolkningstvil og
tvister.
- Forbedre samhandlingsfasen, gjennomgå i forkant det som erfaringsmessig kan bli
vanskelig.
- Avklare uenigheter tidligst mulig, på lavest mulig nivå og raskest mulig. Ekspertordning.
- Felles arenaer for kompetanseheving.
MEF ønsker at vegvesenet gjennomgår utkastet til rapport og gir tilbakemelding på hvilke
punkter som vil følges opp videre.

Revidert: Februar 2022

Arbeidsdokument – Prosesser der det er behov for revisjon.
Utarbeidet av MEF og gjennomgått i arbeidsgruppen for konfliktreduksjon i mindre prosjekter i
2020.

I Hindre at uenighet og tvist oppstår
MEFs erfaring:
De fleste tvistene springer ut av samme «hovedproblem»: Det oppstår uenighet om noe er omfattet
av kontrakten eller ikke. Det handler altså om ulik tolkning av kontraktsomfanget er (hva er med i
«scopet»).

Hvordan kan uklarheter avklares og tolkingen bli likere?
1. Redusere bruken og omfanget av spesiell beskrivelse
MEFs erfaring er at svært mange tolkningsspørsmål springer ut av en spesiell beskrivelse.
Det er åpenbart behov for spesielle beskrivelse i en viss utstrekning, men vår påstand er at det likevel
benyttes spesiell beskrivelse også i mange tilfeller der prosesskoden i seg selv er tilstrekkelig og ville
ha dekket behovet, gitt riktig bruk. Manglende kunnskap om «systemet»

Mulige årsaker til denne praksisen?
Manglende kunnskap om prosesskoden og hvorledes «bygge opp» den konkrete
mengdebeskrivelsen.
Klipp og lim fra tidligere prosjekter?

Mulige tiltak:
Kompetanseheving. Felles arenaer for kompetanseheving for konsulenter, byggeledere og
kalkulatører/anleggsledere.

2. Bedre kvaliteten på prosjekteringsgrunnlaget





Dårlig forarbeid – upresis og mangelfull prosjektering og beskrivelse.
Intern motstrid mellom dokumenter
Mengdebeskrivelsen må være reelle og kvalitetssikret (ikke taktisk beskrivelse)
Tydeliggjøre sentrale og prinsipielle tolkningsregler (se pkt B) – «systemet» må forstås. I dag
er praksis svært sprikende:
- Konsekvent nivåbruk
1

-

Undernivå, er det snakk om delprodukter eller alternativ utførelse?

Mulige tiltak: Felles opplærling og kompetanseheving for alle aktører i bransjen.
Bransjen inviteres med i arbeidet med revisjon av prosesskoden etter samme modell som NS 3420.
Tilby mentorordning, kollegial avsjekk av beskrivelsetekster før kunngjøring

Nærmere om sprikende praksis som skaper uklarheter i tolkningen – eksempler
Det henvises i varierende grad til krav til utførelsen som fremgår av håndbøkene. Dette medfører at
det i ett prosjekt blir stilt konkrete krav til utførelsen i de prisbærende postene, men ikke
konsekvent. Hva innebærer en «presisering» av gjeldende krav? Må da tolkes.
Eksempel 1: I mange grunnlag blir kravene til komprimering delvis tatt inn i selve posten:
26.1 Komprimering: 5 eller 10 overfarter – bør enten ta alle krav eller ingen (kun henvise til
håndboken der det står)
Eksempel 2: «overordnet nivå» systematikken følges ikke i praksis – sammenhengen mellom poster
Prosess 42 og dens underprosesser: 42.11 omfatter ikke opplasting FRA mellomlagring?
Mangler post for opplasting og returtransport fra mellomlager (til gjenfylling i grøfter).
•
•

42.11: Utgraving + transport til mellomlager.
42.15: Kun gjenfylling

Interne sammenhenger mellom prosesser:
Eksempel 3: Sammenhengen mellom prosess 26.3 og 51.21 (Opplasting og transport av masser fra
linjen).
Eksempel 4: Sammenhengen mellom 26.1 og 2: Innkjøp av masser vs bruk av masser fra linja.
Eksempel 5: Massebalansen mellom eks. 25/26 og 53/54.

3. Prosesskoden i seg selv bidrar til uenighet
A Bruk av Rundsumposter:
Et stadig tilbakevendende diskusjonstema er RS-postene og hva som ligger i disse. Bør i minst mulig
grad finnes RS-poster. Dersom RS-poster skal benyttes, må det i større grad enn i dag klargjøres hva
som skal omfattes.
HMS-arbeid bør ikke prises i RS-poster, det er en allmenn oppfatning om at det å konkurrere på
sikkerhet ikke er en ønsket løsning.
Der grunnlaget for å prise er dårlig, altså ved stor usikkerhet, bør arbeidene utføres på regning
eller ved mengdeoppgjør.
Dette gjelder særlig:
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13 Provisorisk omlegging (Bør legges inn som del av mengdebeskrivelse for «hovedprosessen»)
13.4 Eksisterende veger
14 Midlertidig trafikkavvikling: Særlig konfliktområde, og ofte en stor og usikker post. Kravene til
arbeidsvarsling er strengt regulert og svært kostbart. I mange tilfeller er ikke grunnlaget tilstrekkelig
klart på hva som må påregnes. Prosessen bør deles opp nærmere, og bygges opp etter enhetspriser
(skilt, skilttavler, trafikklys, trafikkdirigering, merking/fjerning av vegmarkering osv.
Arbeidsvarsling og langsgående sikring (14.12) bør bli endret til oppgjør ut fra utført mengde. SVV er
byggherre og stiller krav til arbeidsvarsling/sikring og er samtidig den som skal godkjenner den.
«Vegvesenet legger for mye risiko over på entreprenøren. Det bør være enhetspriser for
trafikkavvikling og sikkerhetstiltak hvor oppgjøret er etter medgått meter, stk. time etc. I dag er det
for mange sekkeposter hvor oppgjøret er rund sum. Her hviler ansvaret på byggherren, det er fullt
mulig å beskrive dette arbeidet ned på et mer detaljert nivå. Slik det er i dag konkurrerer vi på
sikkerhet til oss selv og trafikantene, den som tar med minst i prisen vinner jobben.»
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16 Flytting og omlegging
16.2/3 Flytting og omlegging Det er stor forskjell på flytting eller omlegging. Dårlige kartgrunnlag der
for eksempel flytting av kabler (med skjøting) står på samme tegning over kabler som skal fjernes.
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Prosesskodens måle/oppgjørsregel er upraktisk/ikke i samsvar med utførelsen
Eksempler:
53.2 og 53.3 Bør gis oppgjør for faktisk medgått mengde til forkiling.
21.3 Vegetasjonsfjerning: Henvisning til kart der det angis et klart areal som igjen danner grunnlaget
for hva som måles.

4. Bruk av tilbudskonferanser og befaringer
Brukes ikke optimalt for å avdekke risiko og uklarheter. Spørsmål noteres ned – fravær av
avklarende, faglige diskusjoner under møtet.

5. Kompetanse hos prosjektets deltakere og byggemøte som arena for avklaringer
Kompetanse byggeleder og entreprenørens representant er i en del tilfeller for dårlig. Særlig
for byggelederne har rollen har endret seg fra aktive deltakere til å «sitte på tribunen» og
kommentere det som skjer – etter hvert er det færre og færre byggeleder som har erfaring
fra drift og operativ utførelse.
Byggemøter – endret seg – et registreringsmøte av RUH, SJA, timeverk og bemanning - tar
ikke avgjørelser vedr utførelse – må «ta det med seg».

6. Riktig og forsvarlig byggetid
Sammenheng mellom sluttfrist, faktisk oppstartstidspunkt og prosess 12.12. Ukene som er oppgitt
for drift av rigg må samsvare og være utgangspunktet. «automatisk» fristforlengelse der oppstart er
forsinket som følge av BH-forhold.
Riktig gjennomføringstid: Er tidsplanene for stramme vil dette i seg selv kunne lede til uenighet.

7. Måling og kontroll:
Målebrev for avdragsnota pr. post:
Uenighet oppstår ofte på grunn av måleregelen.
Det følger av standardene at byggherren skal varsles og ha mulighet til å delta på målinger.
Med dagens teknologi skjer måling via GPS daglig med maskinstyring. Skal representanter fra SVV
være til stede hele tiden og sitte i maskinene?

Mulige tiltak:
Hvordan sikre korrekt betaling for korrekt mengde på en enklere måte? Hva kan digitaliseringen
bidra med?
5
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2. Oppfølging av saker fra forrige møte
● 2.3 Status tilbudsplan for utbyggingsdivisjonen høsten 2021 og
våren 2022
– Oppdatert tilbudsplan finnes på
«vegvesen.no/fag/leverandør»
– Denne oppdateres siste uke i hver mnd.

Oppfølgning fra forrige møte
● 2.4 Orientering fra divisjonsdirektør Kjell Inge Davik
– Foreldelse av fordringer?
• Er dette noe som skal følges opp?
– Markedsinformasjon fra MEF?
• Regionale og nasjonale analyser mht. medlemmenes kapasitet og oppdragsmengde.
– Erfaringer mht. bruk av referanseprosjekt i SVV’s konkurranser
• Krav til referanseprosjekt som er yngre enn 5 år.
• Tilbakemelding fra MEF?

3. Statens vegvesen informerer
● 3.1 HMS
– Dagens informasjon om status på HMS i UTB og DoV går ut.
– DoV ved Rigmor G. Thorsteinsen vil kalle inn til et eget møte vedr. dødsulykken på en trafikkdirigent mellom Gol og
Nesbyen, og i dette møtet vil også status for HMS bli gjennomgått.
– Vedr. pkt. 4.1 – Arbeidsvarsling
• Dette ønsker SVV å ta opp som tema på samme møte.

3.4 Miljøsertifisering (ISO 14001)
● Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen har vedtatt en miljøpolicy for å nå
målet om miljøsertifisering.
• drive aktiv styring og kontinuerlig forbedring av klima- og
miljøprestasjonene i alle faser til utbyggingsprosjektene. Vi skal ha
livsløpsperspektiv i dette arbeidet.
• være en forutsigbar markedsaktør og stille ambisiøse klima- og
miljøkrav ved tildeling av kontrakter og innkjøp av produkt og materiell.
• være pådriver til utvikling og deling av ny kunnskap og teknologisk
utvikling innen klima og miljø.
• føre en åpen og proaktiv dialog med samarbeidsparter, lokalsamfunn,
styresmakter og andre interessenter for å redusere klima- og
miljøpåverknader.
• utvikle høy oppmerksomhet rundt miljøkompetanse i hele divisjonen.

Evt.
● 5.1 Møteplan 2022
– 3 møter i 2022
• 2.3.22 – Teams
• 1.6.22 – Fysisk (Brynseng)
• 30.11.22 – Fysisk / Kjell Inge (Brynseng)

