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Kontaktgruppemøte EBA og Statens vegvesen  

Møtenr: 3/2022 

Sted: Teams 

Møteleder: John Atle Haugland 

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

Ane Kari Vestre, Ole H. Davik, Stein Windfeldt 

SVV: John Atle Haugland, Jan Erik Lien, Jan Egil Eilertsen, Kjersti N. Haugen, 

Rigmor G. Thorsteinsen, Erlend Ballangrud Borgli (for Linn Haukeberg), 

Håvard Hjermstad-Sollerud, Bodil Wigdel  

Forfall: EBA: Siw Linderud 

SVV: Linn Haukeberg 

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 (Saksnr. fra forrige 

referat i parentes) 

 

2.1 Marked- og konkurranseform – tidliginvolvering av 

entreprenør (2.1) EBA 

Behandlet i anleggsutvalget. Hvordan jobbe videre med dette. 

Konkurranse og entrepriseform må tilpasses prosjektet. Alle 

kontraktsformer kan brukes. Ønsker at SVV beveger seg mer 

mot samspill, som gjennomføringsmodell slik at EN kan 

påvirke prosjektet og få bedre kontroll på risiko. på prosjekter 

over 100 MNOK.   

Innspill: EBA foreslår en fellessamling for å dele erfaringer 

rundt ulike kontraktformater herunder samspillsmodell. 

   

 

2.2 Ny totalentreprise – status (2.5) EBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partene er enig om å vente til arbeidet med store 

totalentrepriser før vi jobber videre med listen fra særmøtet 

den 17.2.2022  

 

2.3 Konsekvenser av krigen i Ukraina (4.1) EBA 

Indekser og nye metoder for prisregulering.  

Presentasjon er vedlagt referatet.   

 

Fortsatt en krevende situasjon for markedet i inn- og utland. 

Situasjonen vil vedvare og 2023 vil bli tøff. Kostnadsbilde nå 

og hvordan vil markedet utvikle seg fremover. I 2022 har ting 

stabilisert, dvs. har flatet seg ut. Særlig pris på strøm skiller 

seg ut og er og forventes å bli svært høy. Pris på diesel (og 

asfalt) er fortsatt høy.   

Fanger indeksene fortsatt opp prisutviklingen i markedet? Mer 

enn før har det stor betydning hvilken indeks man bruker. 

Betongbru øker mer enn de andre. Indeksen gir bra bildet av 

samlet utvikling. Utfordringer mht. det enkelte prosjekt. Behov 

for flere finmaskede indekser fremover?    

I 

EBA: Hvordan regulere de store prissvingningene? Bør SSB lage 

flere (del)indekser?  

EBA mener SVV ta på seg større risiko, dvs. forlate dagens 

modell om å bruke samme indeks som man har mot 

departementet.   

Videre ber om tilbakemelding på brevet til Vestre 16.9 og 

særlig punktet om tiltak i inngåtte kontrakter.   

EBA ønsker en tilbakemelding på Vestres brev innen møte i 

begynnelsen av oktober.   

 

2.4 Reduksjon i volum i Asfaltkontrakter (DoV) (5.2) 

Gjennomført et møte 1.7.2022 med DoV og EBA / MEF. Behov 

for mer innspill?   

Nedgang på 14,9% i volum. Svært uheldig for bransjen 

 

2.5 Oppfølgingssak - rådgiverhabilitet (3.4) EBA 

Behandlet i anleggsutvalget. EBA vurdert, men ikke ansett, som 

et stort problem. Bransjen trenger de som er der. Viktig med 

en tidlig avklaring. Frigi rådgiverne tidlig. Bruke 

prekvalifisering for å unngå «binding».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV følger 

opp.  

3 Statens vegvesen informerer  

3.1 HMS   

Gjennomgang av HMS-tall for DoV og UTB. Presentasjonene er 

vedlagt referatet.   

  

 



3.2 Ulykkesutvikling ved T2  

Presentasjon er vedlagt referatet.  

  

3.3 Orientering av raset på E39 Betna-Stormyra   

Presentasjon er vedlagt referatet.  

  

3.4 Sanksjonslovgivningen – orientering om implementering i 

mal  

Orientering om de nye bestemmelser om sanksjoner knyttet til 

situasjonen i Ukraina.   

Presentasjon er vedlagt referatet. 

  

3.5 Transportkriminalitet – orientering om regulering og videre 

prosess med høring.  

Presentasjon er vedlagt referatet. 

   

3.6 Forslag om nye bestemmelser på rapportering av 

arealbeslag – Håvard Hjermstad – Sollerud.   

Intro – ISO sertifisering 14001. Styring av arealbruk knyttet til 

areal med høy forvaltningsverdi. Ledd i intern porteføljestyring. 

Rapportering på et format tilsvarende klimagassutslipp. 

Presenterte forslag til kontrakt tekst, som blir vedlagt referatet. 

Foreslår at leverandør lager et arealbudsjett innen 6 mnd. (3 

mnd. ved utførelsesentreprise). Vurderer at denne oppgaven vil 

ta ca. 1 dag.   

EBA: Bransjen etterspør hvorfor dette ikke legges inn som et 

tildelingskriterium med kompensasjon. Videre bør vel SVV gjøre 

dette selv?  

SVV: P.t. er ikke det aktuelt. Vil ta dette trinnvis, dvs. SVV 

begynner med rapportering først. Mulig dette utvikles videre til 

tildelingskriterium etter hvert.   

 

4 Saker og spørsmål fra EBA  

5 Eventuelt  

5.1 NTK vs. NS. Ny mal for store prosjekt – SVV  

  

5.2 Referatets pkt. 3.2 tilbakemelding på brev av 31.3.2022. 

Forventes det en tilbakemelding fra SVV?   

EBA ber om at SVV svarer på brevet til Vestre av 16.9. Dette vil 

også svare ut brevet fra Vestre av 31.3.2022.    

  

5.3 Status Statens vegvesens portefølje  

  

5.4 Behov for et kort teamsmøte før 6.12.2022? (6 eller 

7.10?).   

 

 

 

 

 

SVV følger 

opp.  



  

5.5 Veidekkesaken  

Tatt opp i anleggsutvalget. Ønsker et særmøte med Kjell Inge. 

Møtes fysisk for å diskutere hva vi kan gjøre videre. Tiltak for 

riktig byggetid. EBA mener det kan gjøres mere. EBA tar 

kontakt med Arbeidstilsynet for å avklare hvilken rolle de skal 

ha knyttet til spørsmål om byggetid.   

  

5.6 Mekling (PRIME)  

Under primeseminar ble det observert flere deltkarer fra blant 

annet SVV. Planlegger SVV å bruke mer PRIME fremover?   

SVV ønske å videreutvikle dagens modell med ekspert og 

ekspertråd og ser for seg å fortsette utprøving av PRIME på 

noen flere prosjekt.   

 

Neste møte er 6.12.2022, fysisk på Brynseng.  



Kontaktmøte EBA –SVV 
20.09.2022

Rigmor Thorsteinsen, Drift og vedlikehold, SVV



Byggherre – HMS , Dov sept 2022

Siste mnd :  
K4/K5 hendelser med 48 timers-rapporter : Tre.  ( 2 
av disse påkjøring 3.part,  en hendelse med 
strømførende ledninger) 
Ingen K1 hendelser ?
Personskader: Ingen. 
RUH: 272

Fokus nå: 
- Arbeidsvarsling/trafikkdirigering
- Hendelser med el.biler

H1 Fraværsskadefrekvens. Antall fraværsskader pr en million utførte arbeidstimer.

H2: Personskadefrekvens: Antall personskader med og uten fravær pr en million utførte arbeidstimer.

N: Nestenulykkefrekvens: Antall nestenulykker/farlige forhold pr en million utførte arbeidstimer.

https://vegvesen-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jon_molnes_vegvesen_no/ESn9SoAHz7pMrypznQcaXLYBLK5vcLewfs_fbxtPQH0xFg?e=fW75J8


Hva var bra?

• Positiv til kontroller 

• Etterspurt dokumentasjon foreligger innen gitt frist

• Bedring mhp gyldige HMS–kort og kompetansebevis

• Bedring i kvalitet på byggemøtereferat

• Gjennomføring av kontroller av arbeidsvarsling er også tema på 
byggemøter

• Gjennomføring av samhandling før oppstart

Lønns- og arbeidsvilkår
Område nord har siden 2017 gjennomført målrettede kontroller av lønns- og arbeidsvilkår, og opparbeidet 
seg god kompetanse blant annet hva gjelder kravene til "reelle" kontroller og påfølgende etterarbeid. Våren 
2022 gjennomførte område nye målrettede kontroller. Nedenfor gjengis noen kulepunkter om erfaringer. 
Regelmessig og kvalitetsriktig kontroll gir resultater, og er en av flere grunnleggende premisser for å sikre et 
sunt marked.  

Hva kan bedres?
• Manglende føring av start- og sluttidspunkt på timelister
• Ikke daglig føring av timelister  
• Ikke samsvar mellom føring av oversiktslister og timelister 
• Brudd på daglig arbeidstid, ukentlig arbeidstid, ukehvile
• For lite utbetalt overtid
• Arbeidsavtaler er mangelfulle UE
• Kontraktsmalene må kvalitetssikres 



HMS i entreprisedriften

Bransjemøte med EBA, 20. september 2022

Jan Erik Lien, Utbygging



HMS-indikatorer i entreprisedriften, 2018 – 2022

År K5 K4 H1 H2 F N

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

2022 T2 
31. aug 2022

0 4 6,6 13,1 67 1457



Status HMS-indikatorer i entreprisedriften T2-

2022

07.01.2019

Frekvensverdi
Siste 12 

måneder Hittil i år Hittil i fjor
Denne måned 

(august)

H1-verdi 7,1 6,6 6,3
3,4

H2-verdi 15,7 13,1 17,6 10,1

N-verdi 1 448 1 457 1 413 1612

F-verdi 124 67 214 0



Utvikling H1- og H2-verdi i entreprisedriften siste 24 måneder
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Status HMS-indikatorer for Utbygging T2-2022

07.01.2019

Frekvensverdi
Siste 12 

måneder Hittil i år Hittil i fjor
Denne måned 

(august)

H1-verdi 5,6 5,1 6,1 6,2

H2-verdi 16,9 13,7 20,3 18,6

N-verdi 1593 1600 1 800 1455

F-verdi 84 27 260 0
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Utklipp fra Resultatbanken H2 for UTB - 31.08.2022



Alvorlige personskader (K4/K5)

Entreprisedriften 2022

28.01.2022 – Vedlikeholdskontrakt – HE 
(K4) 

Ved trefelling spratt bunnen opp etter å 
ha truffet bakken og traff hjelpemann i 
siden og beinet. Fikk skader på milten.

24.02.2022 – Byggekontrakt – HE (K4) 

Fikk hånd inn i den roterende delen av 
boltevisp og skade på flere fingre.

Bransjemøte

7

24-11-2021



Alvorlige personskader (K4/K5)

Entreprisedriften 2022

30.03.2022 – Byggekontrakt – UE (K4) 

Ved lossing av spunt fikk håndmann 
finger i klem under spunt / løftekrok.

Læringsark ble utarbeidet.

29.04.2022 – Driftskontrakt – UE (K4) 

Brøytebil/strøbil rygget ut på kanten for 
å slippe fram vogntog, vegskulderen ga 
etter og brøytebilen/strøbilen veltet 
utfor veiskråning og rullet rundt 2-3 
ganger før den ble liggende på siden.

Bransjemøte

8

24-11-2021
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Læringsark fra K4 uhell 30. mars 2022



Dødsulykke pga jordskred 2. september 2022



Arealrapportering i 
kontraktsmaler for utførelses-
og totalentrepriser 





Miljøpolicy

Divisjonsbaserte klima og miljømål

Klimagass-
reduksjon Arealbruk

Miljøverdi 
byggefase

Klima og miljømål i prosjekter 

Styringsmodell 
klimagassreduksjon

Divisjonsmål

Prosjektmål

Styringsmodell 
arealbruk

Styringsmodell 
M-verdi indikator

Etatsmål Virksomhetsstrategien

V
eg

di
re

kt
or

at
et

U
tb

yg
gi

ng
sd

iv
is

jo
ne

n



Styring og rapportering på inngrep i «areal med høy 
forvaltningsverdi»

Areal med høy forvaltningsverdi etter T-2/16 og som er tilgjengelig i digitale databaser



Beslutningspunkter Regjeringens 
føringer etter 
KS1

SSD og anslag for KDP SSD og anslag for RP Investerings-
beslutning

Godkjenne 
valgt 
entreprenør

Trafikkpåsetting

Prosjektfaser KVU/KS1 Mellomfase Kommunedelplan Reguleringsplan/KS2 Byggefase

Prosjekt T&S Streknings-strategi Optimalisering av korridor Optimalisering innenfor 
korridor

Kontrahering Prosjektering Bygging

Økonomiske ramme Estimert 
kostnad 
(P50) settes i 
BP1

«KVU-estimat» settes i BP2 av 
SD (P50)

«Styringsmål» settes i BP3 
av SD (P50)

Styringsramme (P50) og kostnadsramme: P85 settes i BP4 
av Stortinget

Verktøy Fasespesifikk metode i GIS Fasespesifikk metode i 
GIS

Fasespesifikk 
metode i GIS

Fasespesifikk metode i 
GIS

BP 1 BP 2 BP 3 BP 4 BP 5 BP 6

Rapportering og målepunkter Krav om rapportering i 
kontraktsmaler



Prinsipper 

Samme prinsipper som for klimagassbudsjettet:

• Kontraktstekst med krav

• Samme excelmal for budsjett og regnskap som skal fylles 

ut

• Excelfilen inneholder veiledning på beregningsmetodikk 



Forslag til tekst kontraktstekst – Totalentreprise 

Arealbudsjettet og -regnskapet er verktøy som entreprenøren skal bruke for å beregne fremtidige arealbeslag, 

og dokumentere det reelle arealbeslaget i gjennomføringen av kontraktsarbeidet. Arealbeslaget skal beregnes 

både totalt og for areal med høy forvaltningsverdi, dette er arealkategorier basert på T-2/16 - Nasjonale og 

vesentlige regionale interesser på miljøområdet. 

Leverandøren levere et arealbudsjett basert på, for det som inntreffer først, ferdig prosjektert vei og anlegg 

eller den best tilgjengelige informasjonen om det forventede arealbeslaget til utbyggingen 6 måneder etter 

kontraktsinngåelse. 

Ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidene skal leverandøren levere ett arealregnskap som viser anleggets og 

utbyggingens reelle arealbeslag. 

Arealbudsjettet og -regnskap skal leveres i henhold til samme beregningsmetodikk og mal «Beregning av totalt 

arealbeslag og beslag av arealer med høy forvaltningsverdi». 



Forslag til tekst kontraktstekst –
utførelsesentrepriser
Arealbudsjettet og -regnskapet er verktøy som entreprenøren skal bruke for å beregne fremtidige arealbeslag, 

og dokumentere det reelle arealbeslaget i gjennomføringen av kontraktsarbeidet. Arealbeslaget skal beregnes 

både totalt og for areal med høy forvaltningsverdi, dette er arealkategorier basert på T-2/16 - Nasjonale og 

vesentlige regionale interesser på miljøområdet. 

Leverandøren levere et arealbudsjett basert på det forventede arealbeslaget til oppdragsgivers prosjekterings-, 

plan- og tegningsinformasjon 3 måneder etter kontraktsinngåelse. 

Ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidene skal leverandøren levere ett arealregnskap som viser anleggets og 

utbyggingens reelle arealbeslag. 

Arealbudsjettet og -regnskap skal leveres i henhold til samme beregningsmetodikk og mal «Beregning av totalt 

arealbeslag og beslag av arealer med høy forvaltningsverdi». 
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Konsekvenser av 
krig og prisøkninger

Oppdatert 19.september 2022

Stein Windfeldt
Direktør for strategi og utvikling i EBA
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Bygg- og anleggsnæringen er truffet av 
«Den perfekte stormen»

▪ Drivstoffprisene stiger
• + 27% siden årsskiftet (august)

▪ Energiprisene stiger

▪ Prisveksten øker
• Årlig inflasjonen pr. august: 6,5%

▪ Lønnskostnadene øker
• Rammen i frontfaget ble 3,7 % 

▪ Materialkostnadene øker
• Stor mangel på mange viktige varer

➢ Leveringsproblemer

➢ Kraftig prisvekst

▪ Rentene øker 
• Økt inflasjon, økt lønnsvekst

• Har fått 4 renteøkninger, 3 til er varslet

▪ Importvarene blir dyrere
• Lavere produktivitetsvekst enn handelspartnerne

• Kronen svekker seg, dyrere import

▪ Både offentlig og privat etterspørsel synker
• Økning i offentlige utgifter, mindre frie midler til investeringer

• Statens Vegvesen, Nye Veier og Statsbygg har kuttet aktivitet

• Usikkerhet, økte driftskostnader, økte finanskostnader bremser private 
investeringer

3



Trelast

Betong
Betongelement

Armeringsstål

Konstruksjonsstål
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Varig høyere kostnader på byggematerialer

▪ Prisene på trelast og stål 
eksploderte i 2021

• Utfordringer med produksjon, 
transport, økt etterspørsel

• En viss stabilisering sommeren 
2022

▪ Prisen på betong og 
betongelementer har økt noe

• Ytterligere prisøkninger varslet

• Sannsynligvis et etterslep i 
indeksen

Kilde: SSB

?
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Avgiftspliktig diesel

Høye energi- og drivstoffpriser
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+47%

SSB: 09654

+27%



Utvikling i byggekostnadene

6

Arbeidskraft
50 %Materialer

35 %

Transport, 
maskiner mm

15 %

Sammensetting av byggekostnadsindeksene

15,6%: Kostnadsveksten 

avtar, stabilt høye priser 

lenge
3,1%: Vedvarende 

høyere lønnsvekst

Høye 

energikostnader

12 månedersvekst per juli 2022
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Kostnadsøkninger juli 2021-juli 2022

NORMAL VEKST



Utfordringene med indeksregulering av 
vederlag

▪ Følger eksempler, ikke faktiske prosjekter

▪ Historisk har alle indeksen utviklet seg
tilnærmet parallellt

▪ Ulike vektinger

▪ Ønsker mer detaljerte indekser

▪ Redusere tidsforsinkelsen 
(2-3 mnd forsinkelser)

▪ De fleste bygg utvikler seg annerledes enn 
eksempelindeksene fordi materialmiksen er 
annerledes

▪ Gir et uttrykk for SAMLET utvikling

7
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Vegindeksene

Veganlegg, i alt Veganlegg, i alt, materialer Veg i dagen

Betongbru, materialer Fjelltunnel, materialer KPI



950 000 000 1 000 000 000 1 050 000 000 1 100 000 000

Veganlegg, i alt

Veg i dagen

Betongbru

Fjelltunnel

Betongbru/stål 75/25

Veganlegg, i alt

Veg i dagen

Betongbru

Fjelltunnel

Betongbru/stål 75/25

Prosjektperiode 01.2018 - 12.2019

▪ Prosjektstørrelse: 1 mrd. kr

▪ 8 identiske kvartal

▪ Kvartalsvis vederlagsjustering

▪ Sluttsum etter 5 ulike indekser

Prosjektperiode 01.2020 - 12.2021

▪ Prosjektstørrelse: 1 mrd. kr

▪ 8 identiske kvartal

▪ Kvartalsvis vederlagsjustering

▪ Sluttsum etter 5 ulike indekser

Avgjørende viktig å avtale rett indeks for 
vederlagsjustering

45 MNOK

27 MNOK



Har bedriften så langt i år opplevd at kunder har stoppet eller 
utsatt prosjekter med begrunnelse i de store 
prisøkningene/usikkerheten i markedet? (aug/sept .2022)
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Pågående kontrakter Planlagt oppstarte senere i år



Har bedriften konkret opplevd at underleverandører har fått problemer med 
likviditet og/eller gjennomføring av oppdrag som følge av prisøkningene på 
materialer og/eller drivstoff?
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Har bedriften hatt konkret dialog med byggherre/oppdragsgiver 
om å gjøre avvik fra standard kontraktbestemmelser på inngåtte 
eller planlagt inngåtte kontrakter som følge av den ekstraordinære 
markedssituasjonen?
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Total

Riksentreprenør

Øst

Sør

Vest

Midt

Nord

Byggentreprenører

Vi har fått avtalt justeringer i kontrakt med byggherre/kunde som er til fordel for vår bedrift.

Vi har forspurt byggherre/kunde om tilpasninger, men har fått avslag på dette.

Vi har så langt ikke sett det som naturlig å prøve å få gjort endringer i kontraktbestemmelser på grunn av
markedssituasjonen

Ikke aktuelt
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Riksentreprenør

Øst
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Anleggsentreprenører

Vi har fått avtalt justeringer i kontrakt med byggherre/kunde som er til fordel for vår bedrift.

Vi har forspurt byggherre/kunde om tilpasninger, men har fått avslag på dette.

Vi har så langt ikke sett det som naturlig å prøve å få gjort endringer i kontraktbestemmelser på grunn
av markedssituasjonen
Ikke aktuelt



Inndekningsmuligheter infrastruktur

Påbegynte prosjekter 2022 Planlagte større prosjekter 

oppstart 2023

Mindre prosjekter 

oppstart 2023

Prosjekter med oppstart 

etter 2023

Stanse/utsette 

utbyggingsprosjekter 

veg og jernbane

•Veldig lite å spare nå

•Vil kun gi økte totalkostnad

•Stans gir store konsekvenser

•Lite kostnadspådrag første året

•Økt kostnad ved ny oppstart

•Stans gir store konsekvenser

•Konsekvenser lokalt

•Liten budsjett virkning

•Mulig å samle opp

•Langsiktig innsparing

•Langsiktige konsekvenser 

Viktig med prioritering

Redusere omfang på 

prosjekter

•Vil gi krav om kompensasjon

•Konsekvenser for HE og UE

•Skyver kostnader foran seg

•Vil gi konsekvenser for 

entreprenør/leverandør

•Tid til innovasjon og nytenkning

•Konsekvenser lokalt

•Liten budsjettvirkning

•Kortere ledetid

• Innovasjon

•Gjenbruke 

•Tidlig involvering 

Redusere drift og 

vedlikehold

•Økt totalkostnad, fra 

vedlikehold til investering

•Redusert trafikksikkerhet

•Økt kostnad for brukerne

•Framtidig vedlikeholdskostnad

•Tid til innovasjon

•Konsekvenser lokalt

•Økt kostnad ved 

senere gjennomføring

•Vurdere krav i kontrakt

• Innovasjon

•Mulighet for god 

planlegging

•Vurdere krav i kontrakt

• Innovasjon

Bygge det samme til en 

lavere pris

•Optimalisering–tidlig involvering

• Innovasjon

•Redusere standard

•Levetid, vedlikehold

• Innovasjon i prosjektet

•Endre sammensetning av 

portefølje

•Se på krav i håndbøker

• Innovasjon

•Slå sammen flere 

prosjekter

•Krav i håndbøker

• Innovasjon

•Krav i håndbøker



Vilje til å gjøre ekstraordinære 
kontraktstilpasninger

Endringer i 
pågående 
prosjekter

Justeringer av 
kommende 
prosjekter
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Regjeringens strømstøttetiltak for bedrifter 

Slik blir tiltakene (forkortet)

1) Forbedre tilgangen på fastprisavtaler

Strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler til sluttbrukerne med et 
maksimalt prispåslag på 0,5 øre og det skal tilbys priser for perioder på henholdsvis 3, 5 og 7 
år. Innføring fra 1. januar 2023.

2) Energitilskuddsordning

Ny søknadsbasert ordning for spesielt utsatte bedrifter. Ordningen avgrenses til bedrifter med 
minst 3 pst. strømintensitet første halvår 2022. Strømkomponenten beregnes utfra 
differansen mellom den faktiske strømprisen per kWh som bedriftene har stått overfor og en 
terskelverdi på 70 øre.

Støttetrinn I: inntil 25 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Støttetrinn II: 
inntil 45 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Makstaket for støtte er på 
3,5 mill. kroner. Det er et mål at en betydelig andel av samlet støtte og disponibel bevilgning 
går til investeringer i energitiltak.

3) Lånegarantiordning for å sikre likviditet

Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en 
akutt likviditetsmangel som følge av at de har fått en ekstraordinær økning i strømutgiftene. 
Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet i første halvår 2022. Den 
øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak/konsern. Ordningen vil ha 
en varighet til våren 2023, 

4) Raskere utbygging av fornybar energi

Regjeringen vil tildele arealer for 30 GW produksjon innen 2040. Regjeringen vil øke den 
fornybare kraftproduksjonen, korte ned konsesjonsbehandlingstiden og forsterke kapasiteten 
i strømnettet for å møte dagens og fremtidens behov. 

Regjeringen vil tillate utbygging av vindkraft på steder der det er gode vindforhold og lokal 
aksept. Det skal tas behørig hensyn til å ivareta viktige naturverdier. Regjeringen har åpnet 
for behandling av helt nye vindkraftprosjekter, og har bedt NVE om å ta imot nye meldinger til 
behandling. Det er en forutsetning at vertskommunen samtykker. Regjeringen vil at en større 
del av verdiskapingen kommer lokalsamfunnet til gode.

5) Balanserte avtaler og prisforhandling

Regjeringen har oppfordret offentlige oppdragsgivere til å være spesielt oppmerksomme på 
sitt ansvar for å tilby balanserte kontraktsvilkår, ettersom det kan bidra til å fremme 
konkurranse i markedet i en usikker situasjon. Regjeringen oppfordret også til bruk av 
kontraktstandarder og endringsklausuler.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå i september viser at inflasjonen fortsetter på et historisk høyt 
nivå. Usikkerhet om for eksempel strømpriser, men også fraktkostnader, råvarepriser, og 
andre utfordringer i globale verdikjeder, gir usikkerhet om fremtiden for mange 
næringsdrivende.

Tallene indikerer imidlertid også at det i enkelte situasjoner kan være behov for å gjøre 
endringer i allerede inngåtte kontrakter. Regjeringen understreker at det er handlingsrom i 
anskaffelsesregelverket for å gjøre endringer i eksisterende kontrakter.
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Sentrale spørsmål til våre kunder og 
oppdragsgivere

1. Hvordan kan vi komme oss videre fra 
diskusjonene om hva de ulike indeksene fanger 
opp av kostnadsendringer?

2. Hvordan kan vi best regulere både pågående og 
kommende kontrakter slik at vi unngår de mest
alvorlige konsekvensene av utilsiktede og 
uforutsigbare prisendringer på viktige 
innsatsfaktorer?

3. Hvordan fortolker og dere regjeringens nye  
oppfordring til offentlige bestillere og hvordan 
tenker dere å følge dette opp? 

Usikkerhet om for eksempel strømpriser, men også 
fraktkostnader, råvarepriser, og andre utfordringer i 
globale verdikjeder, gir usikkerhet om fremtiden for 

mange næringsdrivende.

…i enkelte situasjoner kan være behov for å gjøre 
endringer i allerede inngåtte kontrakter. 

Regjeringen understreker at det er handlingsrom i 
anskaffelsesregelverket for å gjøre endringer i 

eksisterende kontrakter.
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Foreslåtte prisreguleringsmodeller

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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C. Særskilt prising av 
enkeltkomponenter

▪ Avtale særskilt prisregulering 
av særlig vesentlige og volatile 
innsatsfaktorer «Nordre Follo-
modellen»: 

• Bitumen 

• Armeringsstål

• Drivstoff

• Energi

• …
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