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Referat 

Dato: 30.11.2022 Saksbehandler: Irene Velure 

Tid: 10.00-13.30 Tlf saksbeh.  91583447 

Referent: Irene Velure Vår dato: 16.12.2022 

 

Kontaktgruppemøte MEF og Statens vegvesen 

Møtenr: 3/2022   

Sted: Teamsmøte 

Møteleder: John Atle Haugland 

Til stede: MEF: Tone Gulliksen, Martin Nordbø, Stein Gunnes, Egil Kvingedal (punkt 2.4 

og 2.5) og Sverre Huse Fagerlie (punkt 2.4 og 2.5) 

 

SVV: John Atle Haugland, Erlend B. Borgli, Rigmor G. Thorsteinsen, Irene 

Velure, Erik Broch Kruge, Naomi Paulsen (punkt 2.4 og 2.5) 

Forfall: MEF: Albert Kristian Hæhre 

SVV: Jan Erik Lien, Kjersti N. Haugen 

Kopi til: Kjell Inge Davik 

 

Punkt Sak Ansvar/Frist 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

 

 

2 Oppfølging av saker fra forrige møte (saksnr. fra forrige 

referat i parentes)  

  

2.1 Revisjon av prosesskoden (2.2) SVV  

SVV v/Irene redegjorde status på prosesskode 

revisjonsarbeidet. Se SVVs presentasjon. 

 

2.2 Erfaringer fra SVVs bruk av prekvalifisering og 

kvalifikasjonskravet «relevant erfaring» som 

utvelgelseskriterium (2.4) MEF 

MEF meddelte at dette ikke lenger er en utfordring, og at 

bruk av «relevant erfaring» nå fungerer bra.  

 

2.3 Rådgiverhabilitet i totalentrepriser (3.4) MEF  

MEF informerte at de har utfordringer med å få tak i 

rådgivere, og at de må tilegne seg rådgivere på et tidlig 
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stadium. Dette for å få kompetente rådgivere med seg, 

og kunne delta i konkurransene når de blir utlyst. MEF 

ser at det kan være et habilitetsproblem at man 

gjenbruker rådgivere i flere faser og at det kan være et 

fortrinn å jobbe med den rådgiveren som har deltatt i 

første fase. 

 

2.4 Bærekraft (5.3) SVV 

SVV og MEF ønsker at bærekraft blir et fast punkt i 

kontaktgruppemøtene.  

 

SVV/v Naomi informerte at de jobber med å oppdatere 

klimakravene i anskaffelsesprosessen. Det vurderes blant 

annet å skille mellom direkte og indirekte 

klimagassutslipp. Ønsket er å styrke insentivene for 

nullutslippsteknologi. 

 

MEF informerte om deres bærekraft status, og 

presenterte deres nyutviklede klimaregnskap verktøy for 

bransjen, som også inkluderer digitale EPD skjema. MEF 

er opptatt av at verktøyene som utformes bygger på 

standardiserte parametre, slik at ikke det blir et utall 

ulike løsninger det stilles krav om fra 

oppdragsgiversiden. Verktøyet lanseres på Artic i januar 

2023. Se MEFs presentasjon. 

 

Det haster med å finne løsninger som kan bidra til 

reduksjon av Co2-utslipp i anleggsbransjen. MEF ønsker 

å være teknologinøytral, og mener fortsatt at biodiesel er 

en del av løsningen frem mot 2030. MEF mener (derfor 

at) SVV ikke bare kan fokusere på nullutslippsteknologi, 

og ønsker at SVV løfter frem biodiesel i sin dialog med 

departementet. 

 

2.5 Laboratorieundersøkelser (5.4) SVV 

SVV og MEF mener det er viktig at bransjen tar prøver av 

massene, slik at vi ikke fjerne/kjører lange avstander 

med masser som kan gjenbrukes. 

 

2.6 Ekstra møte (5.5) SVV 

Det ble avholdt ekstra kontaktgruppemøte på teams 

07.10.2022 i forbindelse med Statsbudsjett 2023, som 

ikke ble referatført. 

 

3 Statens vegvesen informerer   
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3.1 HMS  

SVV v/Rigmor presenterte HMS status. Se SVVs 

presentasjon. 

 

Overordnet HMS mål i entreprisedriften: Alle skal komme 

trygt hjem fra jobb uten skader på materiell eller miljø.  

 

Felles sikkerhetstiltak i oktober: Sikkerhet i mørketida. 

Da det er mange arbeidsulykker de tre siste månedene. 

 

SVV har startet arbeid med forebyggende tiltak basert på 

tidligere erfaringer, samt logging av trender både fra 

planleggings- og byggefasen. Et tiltak som utprøves er 

mekanisk trafikkdirigent – Trafikklyssignal med bom. 

 

Havarikommisjonen har kommet med rapport fra 

dødsulykken ved Rv. 7 ved Ål i Hallingdal 20.9.2021. Link 

til rapporten: Rapport om påkjøringsulykke med 

personbil og trafikkdirigent på riksvei 7 ved Ål i 

Hallingdal kommune 20. september 2021 | shk 

(havarikommisjonen.no)   

 

SVV skal øke en til en ledelse inspeksjonene med 

deltakelse både fra SVV og leverandør. Det er ønskelig at 

rådgiverne også er deltakende i inspeksjonene. 

 

3.2 Informasjon om prosjekt porteføljen   

SVV v/John Atle informerte at den planlagte 

markedsdagen i desember er utsatt til 9. januar 2023 kl. 

12-14. Møte gjennomføres på teams. 

 

Om MEF ønsker det, kan det arrangeres et ekstra 

teamsmøte vedrørende status på markedet, når 

Statsbudsjettet er godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Saker og spørsmål fra MEF 

 

4.1 Kort evaluering/tilbakemelding av Bransjedagen 

1.11.2022 fra MEF 

SVV v/Rigmor innledet saken med at SVV skal arrangere 

ny bransjedag i 2023, og ønsker derfor tilbakemelding av 

bransjedagen 1.11.2022 som ble arrangert av SVV DoV. 

 

 

https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2022-09
https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2022-09
https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2022-09
https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2022-09
https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2022-09
https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2022-09
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MEF synes at bransjedagen var positiv. Det var noe uklart 

hvem som var målgruppen til bransjedagen. MEF kom 

med innspill at fylkeskommunene også bør blir invitert til 

bransjedagene, og at det blir arrangert flere regionale og 

lokale bransjedager for å spisse programmet. MEF ba 

også SVV vurdere om arrangementet bør streames eller 

tas opp slik at flere kan få med seg budskapet. 

 

Det var stor deltakelse, med maks deltakelse på 150. 

Bransjen og SVV annonserte bransjedagen på deres 

intranettsider, samt via Doffin. 

 

4.2 Resultater fra MEFs medlemsundersøkelse 

MEF presenterte foreløpige resultater fra MEFs 

medlemsundersøkelse, som tar for seg oppdragsmengde 

og forventningsindeks som er sammensatt av omsetning, 

lønnsomhet og sysselsetting. Se MEFs presentasjon. 

 

Oppdragsmengden har ikke vært så lav som den er nå. 

Det er en dramatisk utvikling med ganske røde tall og 

med mye usikkerhet. MEF er opptatt av å logge lokale 

trender. Sogn og Fjordane er den som har mistet mest 

oppdrag siden nov.-21 med 66% til 23% i nov.-22. 

 

Juridisk avdeling mottar et økende antall henvendelser 

om permittering og nedbemanning. MEF frykter nå stor 

nedbemanning i bransjen. 

 

5 Eventuelt 

  

5.1 Møteplan for 2023 

SVV har foreslått nedenfor datoer for møteplan for 2023, 

som ble sendt med sakslisten til dette møte. 

• Møte nr. 1/2023 onsdag 08.03.2023 kl. 10.00-13.30 

på teams 

• Møte nr. 2/2023 torsdag 01.06.2023 kl. 10.00-13.30 

fysisk møte Brynseng 

• Møte nr. 3/2023 onsdag 29.11.2023 kl. 10.00-13.30 

fysisk møte Valle Vision 

MEF kommer tilbake om foreslåtte datoer passer, og om 

møtene skal være fysisk eller på teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEF / God tid før 

mars 2023 

 



HMS i entreprisedriften

Bransjemøter november 2022

Jan Erik Lien, Utbygging 

Rigmor Thorsteinsen, Drift og vedlikehold



Alle skal komme trygt hjem 
fra jobb uten skader på 

materiell eller miljø

Byggherre og entreprenør er viktige brikker i 
arbeidet med å forebygge arbeidsulykker og 
for å unngå at de skjer igjen

Overordnet HMS-mål i entreprisedriften
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Foto: Statens vegvesen



Utvikling H1- og H2-verdi i entreprisedriften siste 2 år
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Trend H1 og H2 – Drift og vedlikehold



HMS-indikatorer for Utbygging pr. oktober 2022

Frekvensverdi
Siste 12 måneder

Hittil i år Hittil i fjor

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

H2-verdi 14,7 14,1 20,1

N-verdi 1 694 1 702 1 413

F-verdi 68 55 232
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HMS-indikatorer for Drift og vedlikehold 

pr. oktober 2022

Frekvensverdi
Siste 12 måneder

Hittil i år Hittil i fjor

H1-verdi 7,2 7,8 7,5

H2-verdi 15 15,1 16,7

N-verdi 1 276 1 1274 1233

F-verdi 82 83 232
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Utklipp fra Resultatbanken H2 for UTB - 25.11.2022



● Forebyggende tiltak basert 
på tidligere erfaringer

● Mange arbeidsulykker i 
årets tre siste måneder

● Oppfordring til prosjektene 
å ta dette opp som tema i 
byggemøter

● Effekten kan måles 
umiddelbart i 
månedsrapporteringen

Felles sikkerhetstiltak i oktober: 
Sikkerhet i mørketida 
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Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen 



Utprøving Mekanisk trafikkdirigent – Trafikklyssignal med bom

Test med Euroskilt og Mesta – Seljord i oktober – Disp. til videre 
utprøving (Euroskilt)

Skyttelsignalanlegg uten bom er tillatt etter dagens regelverk.  
Skyttelsignalanlegg MED bom er ikke tillatt etter dagens regelverk 
og må derfor utredes nærmere 

– dette arbeidet pågår ( ansvar Myndighet og Regelverk)

Havarikommisjonens rapport fra dødsulykke

Rapport om påkjøringsulykke med personbil og trafikkdirigent på riksvei 7 ved Ål i 
Hallingdal kommune 20. september 2021 | shk (havarikommisjonen.no)
Oppfølging av sikkerhetstilrådninger ikke avklart ennå, men det 
pågår ulike prosesser:

- Nødvendighetsvurdering av manuell trafikkdirigering

- Tiltak for å sikre trafikkdirigenten: «flytte» trafikkdirigenten ut av  
vegbanen eller sikre med «barrierer»

HMS – Fokus Drift og vedlikehold

https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2022-09


Engasjement og synlig ledelse

Synlig ledelse – 1:1-inspeksjon

Foto: Jan Tore Kamp, Statens vegvesen
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Revisjon av prosesskoden

Kontaktgruppemøte

Irene Velure



Status for revisjonen av R761/R762

● SVV er litt forsinket i forhold til å ha 
den faglige delen ferdig i 2022

● Vi har ikke kommet så godt i gang med 
digitaliseringen, inkludert rydding i 
henvisninger til vegnormaler og 
standarder 

– som er hovedmålet i denne 
revideringen

● Vi har som mål å ferdigstille 
revideringen i løpet av våren 2023

● Revisjon av prosesskoden blir et tema 
på neste kontaktgruppemøte i mars

Revisjon av prosesskoden

2

Foto: Statens vegvesen



Innspill til arbeidet med revisjonen av 
R761/R762

● Eksterne brukere av R761/R762 kan 
finne håndbøkene her: Håndbøker | 
Statens vegvesen

● Eposter vi bruker å motta innspill til 
prosesskoden er: R761@vegvesen.no
og R762@vegvesen.no.

● I møte 02/2022 viste vi i tillegg at vi 
håpet på å kunne få til en egen 
høringsportal for innspill til R761/R762, 
men den er dessverre ikke klar ennå

– Epostene er i full drift

Revisjon av prosesskoden
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Foto: Statens vegvesen

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/handboker-fullstendig-liste/
mailto:R761@vegvesen.no
mailto:R762@vegvesen.no


Klimakalkulator
og

SmartMEF

Egil Kvingedal, Fagsjef klima og miljø





Klimakalkulator -Nytt 
medlemstilbud  

• Utviklet av MEF i samarbeid med LCA.no

• Etterspurt av medlemmer, da det kommer oftere krav
om klimaregnskap på prosjekter/produkter

• Tilpasset anleggsbransjen og gjenvinning

• Lanseres på Artic i Januar 2023

• Blir tilgjengelig for MEF medlemmer

• Opplæring via Webinar

• Testing av kalkulator pågår i disse dager



Hva kan vi bruke
den til?
• Beregne klimafotavtrykket på prosjekt 

eller ved fremstilling av produkt

• Gjøre beregning av klimafotavtrykket I 
forkant, underveis og i etterkant av 
prosjekter

• Inkludere leverandørenes EPD’er i 
samme klimaregnskap

• Estimere klimafotavtrykket allerede i 
anbudsfasen

• Mulighet for å generere EPD, ved hjelp 
av 3.partsverifisering



Pålogging til klimakalkulator
- Gjøres via 

- MEF side
- SmartMEF
- LCA.no



Felles supportområde LCA og MEF







SmartMEF er det nye KSMEF



Utvikling og marked
Stein Gunnes

Sjeføkonom og ansvar for bærekraft



Andel bedrifter nasjonalt som har god oppdragsmengde på undersøkelsestidspunktet



God oppdragsmengde lokalt i 2021 og 2022

Andel bedrifter med god oppdragsmengde lokalt



MEFs forventningsindeks november 2022

Forventningsindeksen er satt sammen av delindeksen for omsetning, lønnsomhet 
og sysselsetting. Andelen bedrifter som melder om negative forventninger ses opp 
mot andel bedrifter som melder om positive forventninger. Summen av dette 
dividert på tre gir forventningsindeksen på et gitt tidspunkt.



Forventningsindeksen nasjonalt



Forventningsindeksen lokalt
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