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Referat 

Dato: 15.12.2022 Saksbehandler: Irene Velure 

Tid: 12.30-16.30 Tlf saksbeh.  91583447 

Referent: Irene Velure Vår dato: 17.01.2023 

 

Kontaktgruppemøte EBA og Statens vegvesen  

Møtenr: 4/2022 

Sted: Brynseng 

Møteleder: John Atle Haugland 

Til stede: EBA: Arne Aakre, Olav Siljehaug, Snorre Fuhr og Ane Kari Vestre (på teams) 

 

SVV: John Atle Haugland, Jan Erik Lien, Jan Egil Eilertsen, Erlend B. Borgli 

(teams), Rigmor G. Thorsteinsen (teams), Silje Buxrud (teams), Naomi Paulsen 

(teams punkt 4.1 og 4.4), Jarl Åge Haugan (teams punkt 4.6), Geir Magne 

Tyssebotn (teams punkt 4.7) og Irene Velure (teams) 

Forfall: EBA: Siw Linderud, Stein Windfeldt og Ole H. Davik 

SVV: Kjell Inge Davik og 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 Konsekvenser av krigen i Ukraina (2.3 og 5.2) SVV 

SVV v/John Atle informerte om Vestres brev. Se SVVs 

presentasjon. 

 

Dagens ekstraordinære situasjon innebærer at det offentlige 

og leverandører til det offentlige, bør sørge for god dialog seg 

imellom, og om utfordringer knyttet til overholdelsen av 

avtaler. 

 

 

 

 

 

 

3 Statens vegvesen informerer  

 

3.1 HMS   
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SVV v/Jan Erik og Rigmor presenterte HMS status. Se SVVs 

presentasjon. 

 

Overordnet HMS mål i entreprisedriften: Alle skal komme trygt 

hjem fra jobb uten skader på mennesker, materiell eller miljø.  

 

Felles sikkerhetstiltak i oktober: Sikkerhet i mørketida. Da det 

erfaringsmessig skjer 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 antall ledelsesinspeksjoner og 1:1-inspeksjoner 

med deltakelse både fra SVV og leverandør. Det er ønskelig at 

rådgiverne også deltar i inspeksjonene. 

  

3.2 Informasjon om prosjekt porteføljen 

SVV v/John Atle informerte om prosjekt porteføljen. Se SVVs 

presentasjon. 

 

SVV informerte at den planlagte markedsdagen i desember er 

utsatt til 9. januar 2023 kl. 12-14. Møte gjennomføres på 

teams. Markedsdagen er flyttet på nytt pga. statsbudsjettet. 

Nytt tidspunkt er 6. februar kl. 12-14.  

 

Om EBA ønsker det, kan det arrangeres et ekstra teamsmøte 

vedrørende status på markedet, når Statsbudsjettet er 

godkjent. 

 

3.3 Ny asfaltregulering (Bitumen) 

SVV v/Rigmor informerte om ny asfaltregulering (Bitumen) som 

vil bli lagt inn i alle nye kontrakter. Den nye reguleringen i 

kontraktene er gjort i samarbeid med bransjen, og det vil også 

bli orientert om dette på asfaltdagene i januar 2023. 

Asfaltkontraktene for riksveger vil bli lyst ut i januar og 

februar. 

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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3.4 Kort evaluering/tilbakemelding fra EBA av Bransjedagen 

1.11.2022 

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. 

 

EBA synes at bransjedagen var positiv, og at det er flott at flere 

samlinger blir samlet i samme tidspunkt for å nå over flere 

temaer når en er på reise. 

 

Det var stor deltakelse, med maks deltakelse på 150. Bransjen 

og SVV annonserte bransjedagen på deres intranettsider, samt 

via Doffin. 

 

3.5 Innhenting av data på drivstoff og energiforbruk 

SVV v/Naomi informerte om CO2 rapportering av 

energiforbruk i nytt skjema R16 i ELRAPP, som er forventet å 

være på plass seneste 1. september 2023. 

 

4 Saker og spørsmål fra EBA 

 

4.1 Klimavekting i anleggsprosjekter 

EBA informerte om deres nyutviklede verktøy ved å bruke 

klimavekting innen anlegg på samme måte som det gjøres i 

asfaltkontraktene og bruken av EPD-er. Verktøyet blir testet av 

et pilot prosjekt i januar 2023. EBA ønsker at SVV skal delta i 

en arbeidsgruppe, og at ledelsen er med i et møte der EBA 

presenterer sine forslag til løsning på klimavekting i 

anleggsprosjekter. 

 

4.2 Brev fra Vestre, Krevende tider for næringslivet – 

fleksibilitet i offentlige kontrakter 

Se punkt 2.1 ovenfor. 

 

4.3 Markedsutsikter 

EBA presenterte EBAs medlemsundersøkelse vedrørende 

konsekvenser av krig og prisøkninger. Se EBAs presentasjon. 

 

Bedriftene opplever kraftig oppbremsing og økende usikkerhet 

i bygg- og anleggsmarkedet grunnet bl.a. betydelige 

kostnadsøkninger og innstramminger i offentlige 

investeringer. Det er forventinger om at markedsituasjonen 

snur positivt igjen i løpet av høsten 2023. 
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4.4 Prioritering av Klima, Energi og Miljø innen anlegg 

EBA presenterte hvor C02-utslippene kommer ifra og forslag 

til veier for å nå klimamålet. 

 

4.5 Workshop, tema tidliginvolvering, samspill, grønn 

anskaffelse 

EBA informerte om at EBA og SVV jobber med å arrangere 

felles workshop for alle byggherrene. Nærmere informasjon 

kommer.  

 

EBA informerte også om at de har laget en veileder om 

samspillsentreprise, som ligger ute på deres intranettside. 

 

4.6 Oppfølging av byggetidsberegning 

EBA informerte at det er 2 faser vedrørende 

byggetidsberegning. Fase 1 om veg i dagen og tunnel er 

ferdig, mens fase 2 om arbeid foran bomfaste er til uttesting. 

 

4.7 Veileder for Fjellsikringsbransjen 

EBA informerte om veileder for Fjellsikringsbransjen som EBA 

har laget. EBA ønsker at SVV melder tilbake mulig tidspunkt for 

møte om veilederen. 

 

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 tirsdag 14.03.2023 kl. 10.00-13.30 på 

teams 

• Møte nr. 2/2023 onsdag 14.06.2023 kl. 10.00-13.30 

fysisk møte Brynseng 

• Møte nr. 3/2023 tirsdag 19.09.2023 kl. 10.00-13.30 på 

teams 

• Møte nr. 4/2023 onsdag 06.12.2023 kl. 12.00-15.30 

fysisk møte Brynseng 

EBA kommer tilbake om foreslåtte datoer passer, og om 

møtene skal være fysisk eller på teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBA / God tid 

før mars 2023 

 



● Kl. 13:30 

– 4.6 Oppfølgning av byggetidsberegning 

● Kl. 14:00

– 3.5 innhenting av data på drivstoff og energiforbruk.
– 4.1 Klimavekting i prosjekter.
– 4.4 prioritering av klima, energi og miljø innen anlegg.

Agenda – revidert tidsplan 



2. Oppfølging av saker fra forrige møte

Avdelingsdirektør John Atle Haugland

Kontrakt og marked - Utbygging



● Brev v 16.9.2022 fra næringsministeren Jan Christian Vestre. 

– Dagens ekstraordinære situasjon innebærer at det offentlige og leverandører til det offentlige bør sørge for 

god dialog seg imellom om utfordringer knyttet til overholdelsen av avtaler. Jeg oppfordrer derfor 

oppdragsgivere til å vurdere henvendelser fra leverandører som følge av økte kostnader. Begge sider bør 

ha felles interesse i at avtalepartene deler på risikoen. 

● Alle Statens vegvesens kontrakter har LPS regulering.
– Hovedindeks er «veganlegg i alt». 

● I prosjekter der andelen av betong eller stål avviker betydelig fra «veganlegg i alt», er det åpning for å bruke andre en 
delindeks som i større grad reflektere dette. 

2.1 Konsekvenser av krigen i Ukraina 



3. Statens vegvesen informerer

Avdelingsdirektør John Atle Haugland

Kontrakt og marked - Utbygging



3.2 Informasjon om prosjektporteføljen 





Status ved inngangen til 2023..



Status ved inngangen til 2023..



Status ved inngangen til 2023



● 30% reduksjon i planmidler 

● 8% lavere budsjett enn i 2022

● Signaler om flat ramme for 2024

● Ny NTP i 2024

Status ved inngang til 2023



● P.t. er det 14 konkurranser som pågår, dvs. det ikke er inngått kontrakt 
enda. 

● 8 fullfinansierte konkurranser er planlagt utlyst i løpet av våren 2023. 
– Kan komme (noen) flere mindre oppdrag i tillegg til dette. 

● Det er planlagt markedsdag 6.februar 2023 på teams fra kl. 12 – 14. 

Status ved inngangen til 2023..



HMS i entreprisedriften

Bransjemøte EBA desember 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

2

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. november 

2022

Frekvensverdi
Siste 12 måneder

Hittil i år Hittil i fjor

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

H2-verdi 14,8 14,3 20,1

N-verdi 1 652 1 657 1 688

F-verdi 72,1 60,2 232,4
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HMS-indikatorer for Drift og vedlikehold 

pr. november 2022

Frekvensverdi
Siste 12 måneder

Hittil i år Hittil i fjor

H1-verdi 6,6 7,3 7,6

H2-verdi 14,1 14,9 17,1

N-verdi 1 279 1 289 1245

F-verdi 81 90 234
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Utklipp fra Resultatbanken H2 for UTB - 14.12.2022



● 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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Konsekvenser av 
krig og prisøkninger

Oppdatert desember 2022

Stein Windfeldt



2

▪ 70% av bedriftene har opplevd at pågående prosjekter er 
blitt stoppet/utsatt med begrunnelse i de store 
prisøkningen/usikkerheten

▪ 87% av bedriftene har opplevd at kommende prosjekter er 
vurdert stanset eller utsatt 

▪ 63% av bedriftene har hatt dialoger med 
underleverandører som har bedt om økonomisk bistand 
eller kontraktsmessige lettelser

▪ 66% av bedriftene er bekymret for at permitteringer kan bli 
aktuelt

▪ 58% av bedriftene har hatt dialog med byggherre om å 
gjøre avvik fra standard kontraktsbestemmelser

• 85% har fått avslag

• Statlige byggherrer gir mest avslag

Kraftig oppbremsing og 
økende usikkerhet i 

bygg- og 
anleggsmarkedet

EBAs medlemsundersøkelse 

november 2022
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Noen av årsakene til at 
bygg- og 

anleggsaktiviteten nå 
bremser opp

▪ Betydelige kostnadsøkninger på alle 
vesentlige innsatsfaktorer

• Materialer, energi og drivstoff, transport, finanskostnader, lønnsglidning

• 10-15% samlet kostnadsøkning siden november 2021

▪ Betydelig innstramminger i offentlige investeringer for å dempe 
presset i økonomien

▪ Svekket investeringsevne/-vilje hos mange private byggherrer
• Renteøkninger, økte skatter og avgifter, svakere økonomisk vekst

▪ Internasjonal uro og usikkerhet

▪ Forventninger om kraftig fall i boligprisene
• fall på 6 prosent neste år

▪ Forventninger om økt ledighet

▪ Forventninger om at markedsituasjonen snur positivt igjen i 
løpet av høsten 2023.
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Markedsprognoser 
for bygg- og 

anleggsmarkedet

(pr sept. 2022)
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