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Punkt

Sak

1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar/Frist

Godkjent innkalling og saksliste
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Oppfølging av saker fra forrige møte (saksnr fra forrige
referat i parentes)
2.1 SVVs kontraktsmal for totalentreprise (4.1)
I forrige møte ble det avtalt at SVV og RIF skulle ha et
møte og gå igjennom RIFs innspill til den nye
totalentreprisemalen. Møtet er ikke gjennomført og
partene er enige om å gjøre det nytt forsøke før neste

SVV -følger opp i

kontaktgruppemøte.

neste møte.

2.2 Indeksregulering av timepriser (4.4)
Denne saken har pågått en stund uten at partene har
kommet til enighet. RIF har meldt inn ny indeks i
revisjonsarbeidet til Standard Norge, men ønsker ikke å
vente med en avklaring til dette arbeidet er gjennomført.
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Ber derfor SVV vurdere RIFs innspill nå, ref. notat av
10.12.2019.
SVV – Torstein Sundfjord - DoV;
Interessant å se de historiske tallene på RIF indeksen og
indeksen i rammeavtale om vår mal for rådgiverkjøp etter
NS 8402 (delindeks for 09525 Byggeteknisk
konsulentvirksomhet i Statistisk sentralbyrås sin
«Produsentprisindekser for tjenester». Sammenligner
man disse mot hverandre de siste 10 år ser man at det
går begge veier. Indeksen vi justerer etter har også
variasjoner ut fra hvilke av de kvartalsvis tallene vi
beregner fra. Justeringen 01.01.22 var 2,1 %. Det er lavt,
men skyldes trolig at det er stor konkurranse i markedet
om oppdragene. Prisene vi fikk i rammeavtalen tyder på
det samme.
SVV har vurdert innspill fra RIF i notat av 10.12.2019,
men har landet på at man står på dagens modell (dvs.
SSB-Indeks 09525 Byggeteknisk konsulentvirksomhet).
RIF tar SVV’s beslutning til etterretning, men ønsker en
skriftlig tilbakemelding på notatet av 10.12.2019.
SVV: Det vi bli gitt en skriftlig tilbakemelding til notat av
10.12.2019 før neste møte. Videre oppfordres RIF til å
vurdere om det er noen av de andre statlige byggherres
maler for indeksregulering, som RIF mener er bedre
egnet enn den som SVV benytter i dag.

2.3 Dialog om Konkurranser og vilkår (maler) (4.5)
RIF: Ønsker tidlig involvering ved revisjon av SVV’s maler
for rådgiverkontrakter. RIF mener det normalt ikke blir
satt av nok tid til å delta i slike prosesser.
RIF sendte innspill 17.1.22 til pågående revisjonsarbeid
og etterspurte status.
SVV: Mottatte innspill blir tatt med i det pågående
arbeidet. Forventer å ha et høringsutkast klart til 1.4.22
2.4 Markedsinformasjon
RIF ønsker mer informasjon om kommende oppdrag,
som ikke er omfattet av de store entrepriseoppdragene

SVV – føler opp i
neste møte.

eller avrop på rammeavtale. RIF viser til BaneNORs
løsning der slike oppdrag regelmessig oppdateres på
BaneNORs hjemmeside. RIF ønsker at SVV ser på en
tilsvarende løsning.
SVV: Vil se på muligheten til å lage en mer oppdatert

SVV – føler opp i

oversikt over slike oppdrag og få dette lagt ut på

neste møte.

vegvesen.no, sammen med oversikt over
entrepriseoppdrag.
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Statens vegvesen informerer
3.1 HMS
SVV: UTB og DoV sin presentasjon er vedlagt referat
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.
SVV v/ Torstein Sundsfjord fra DoV viste til økt læring av
prosjekterte oppdrag. DoV har en pilot på rammeavtalen
hvor evaluering følges opp og settes i system.
•

Steg 1 – Evaluere ferdig prosjekterte oppdrag.

•

Sted 2 – Gjør ny evaluering etter det prosjekterte
er bygd, involver byggeleder og entreprenør.

•

Steg 3 – Del evalueringen med prosjekterende for
økt læring.

RIF: Når det gjøres avvik fra prosjektering, blir slike avvik
vurdert av prosjekterende? Det vil normalt være lettere
for prosjekterende å se fare når man blir presentert
alternativet.
SVV: I det aktuelle tilfellet ble det ikke laget nye
tegninger, som ble lagt frem for prosjekterende.

3.2 Ny regulering av klimakrav
SVV: Presentasjon er vedlagt referat
SVV: Orientering om nye (forenklede) klimabestemmelser
i utførelsesentrprisemalen. 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.
RIF: Vurdert om malus bør være høyere fordi erfaring
viser at entreprenør normalt ikke bryr seg om slike krav
dersom merkostnaden ikke er store nok. Vurderer
forslaget for å være litt lite ambisiøs. Dersom bidraget
ikke settes høyt nok vil det ikke ha effekt. Videre bør
elektrisitet og drivstofforbruk trekkes inn i
beregningene.
SVV: Enig i at nivå på bidrag ikke er ikke høyt nok.
Modellen(e) er under utvikling, så det jobbes videre med
dette.
RIF: Ønsker at SVV sier mer om hvordan man vil vekte
klima og miljø i rådgiverkontrakter (og totalentrepriser)
fremover.
3.4 Miljøsertifisering (iht. ISO14001:2015)
SVV: Informerte om pågående arbeid med
miljøsertifisering (ISO14001) av utbyggingsdivisjonen.
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Saker og spørsmål fra RIF
Ingen saker og spørsmål
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Eventuelt
5.1 Møteplan for 2022
RIF – ønsker et større markedsfokus i møtene. Gjerne
Kjell Inge Davik i flere av møtene. Ønsker mer info om
oppdrag som ikke går på rammeavtalen. Forsøke om vi
kan legge ut mer informasjon om rådgiveroppdrag på
nettet. Det er viktig at det gis hyppigere mer informasjon

SVV – følger opp i
neste møte.

om nye prosjekter. Viser videre til de møtene Kjell Inge
Davik gjennomførte på teams i 2021 (ca. 30 min på
teams).
SVV –
SVV: Vil vurderer om det er mulig å publisere mer

oppfølgning til

informasjon om rådgiveroppdrag på vegvesen.no

neste møte.

Videre undersøke om Kjell Inge Davik kan delta på møte
til våren.
Neste møte 31.05.2022 – fysisk møte Brynseng

HMS i entreprisedriften

Bransjemøter 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
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

K1

244(6)

260(10)

165(10)

99(2)

97(3)

Totalt

331(7)

333(10)

218(10)

157(3)

154(3)

Antall skader uten fravær

1)

Antall skader med og uten fravær

1)

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.

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

0

7(1)

4,7

16,3

69,5

1316

2

3

6,9

18,6

197,0

1415

2020

2021

Utvikling H1- og H2-verdi i entreprisedriften 2021
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Entreprisedriften 2021

Alvorlige personskader (K4/K5)
25.02.2021 – Drift – HE (K5)
01.06.2021 – Byggekontrakt –HE
(K4)
Forskalingsplate traff
medarbeider i øyet

09.09.2021 – Byggekontrakt –UE
(K4)
Splitting av bord med sirkelsag

24-11-2021

9
Bransjemøte

Entreprisedriften 2021

Alvorlige personskader (K4/K5)
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

24-11-2021

10
Bransjemøte

Entreprisedriften 2021

Alvorlige personskader (K4/K5)
12.11.2021 –
Vegmerkingskontrakt – UE (K4)
Klemte finger mellom kumlokk
og kumramme

24-11-2021

11
Bransjemøte

Tverrbjelke løsnet og veltet
5.oktober 2021 (K4)

Gjennomgang av alvorlig hendelse, tirsdag 5.oktober
2021

Gjennomgang av alvorlig hendelse,
5.oktober 2021
● Tilbakefyllingsplan

Tiltak
Utfordringer
● Kollaps/fallende gjenstander
konstruksjoner/bygninger
● Sikker/riktig bruk av
håndverktøy/personlig
verneutstyr

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

● Gjennomføre egne oppstartmøter for midlertidige
konstruksjoner
● Anbefale morgenmøter

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

•

Asfalt:
•
•

Tilbudt klimagassbudsjett
•

Forbrukte volum og utslippsfaktor med produksjonsstatistikk fra
blandeverket
Utslippsfaktoren for en fasthetsklasse i skal være ett vektet
gjennomsnitt (mengde) av utslippsfaktorene til alle
betongsammensetningene.

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

