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Kontaktmøte 2-22 EBA, MEF og SVV 

Møtenr: 2-22 

Sted: Teams 

Møteleder: Bente J Aase 

Til stede: EBA: Arne Aakre, Lars Reitan, Ketil Dahl, Eivind Iden, Kjell Otto Bragstad (fra 

kl. 12.15), Stein Windfeldt (fra kl. 12-14),  

Under sak 2.1 deltok også Iselin Bauer Seeberg (advokat BLN) og Øystein 

Seljeflot (Advokat – EBA) 

MEF: Martin Grønnslett, Espen Wicken  

SVV: Jon Molnes, Arne Valen, Bente Aase, Torgeir Strand, Håkon Arctander 

(Teams), Rigmor Thorsteinsen (Teams) 

Forfall: Inge Martin Haugen, Edvard Sandvik, Audun Vognild, Kurt Hårberg, Jostein 

Hatlebrekke, Einar Lillebø, Erlend Aksnes 

Kopi til: Ketil Markussen, Rune Henning Skår, Roy Wivestad, Siv Kilskar 

 

Punkt Sak Ansvar/Frist 

1 Saksliste og referat 

Bente ønsket velkommen, og det ble en kort presentasjon av 

møtedeltakerne. Sak 2.1 ble framskyndet.  

Saksliste og referat fra forrige møte ble deretter godkjent uten 

merknader. 

 

 

2 HMS  

2.1 Hvordan jobber EBA med seriøsitet (oppfølging fra forrige 

møte) 

- v/Øystein Seljeflot og Iselin B Seeberg 

Øystein orienterte hvordan EBA har jobbet overordnet med 

seriøsitet i bedrifter  

Det er utarbeidet ulike veiledere og sjekklister 

- Veiledning for valg av seriøse bedrifter – BNL.no 

Denne inneholder en sjekkliste ved vurdering av samarbeidspartner. 

Hva bør bedriftene vurdere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bedriftssjekk, (Økonomi, ISO, Lærlinger etc.) Maler for 

tilbudsinnhenting, Avklaringsmøter med ulike tema, 

Kontraktsinngåelser – bl.a. gjennomgang av kontraktspesielle 

bestemmelser. Krav og oppfølging – påseplikt og kontroll av lønns- 

og arbeidsvilkår 
Veileder for valg av seriøse bedrifter (bnl.no) 

 

- Veileder i regelverket mot sosial dumping 

Hva er allmengjøring, kontrollplikt, sjekkpunkt mm? 

Oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping 
Veileder mot sosial dumping (bnl.no) 

 

Norgesmodellen – dialog med Regjering. Har sagt at det skal være 

et 3-partssamarbeid. 

Byggherre bør i størst mulig grad stille standardiserte og forståelige 

krav som er mulig å kontrollere 

 

Innleie og bruk av UE – Det er behov for en seriøs bemannings-, 

og innleiebransje for å ta topper innafor Bygg og anlegg. 

Bedriftene jobber for å være seriøse, men det er et omfattende og 

komplisert regelverk. Forslag om innstramming. Jobber tett med 

fellesforbundet. Egne kurs mht i opplæring. 

Ønsker en tettere dialog (møteplass) med større byggherrer (eks 

SVV) for å diskutere erfaringer mellom byggherre og entreprenør. 

Grensegang mellom byggfag og anleggsoverenskomsten 

Mange spesielle ordninger mht arbeidstid/arbeidstidsordninger 

 

SVV: Felles utfordring 

- Når vi har kontroller og revisjoner finner vi en god del brudd 

på regelverket 

- Viktig å stille riktige krav 

- Ser også behov for innleie/seriøs bemanningsbransje 

- Ønsker å gå nærmere dialog med bransjen 

EBA: Har vært tidligere møter (kontakt med Jan Erik Lien og 

Martin Søfteland) 

Bør ta opp denne kontakten – SVV kommer tilbake til et slikt 

møtepunkt – i løpet av høsten  

EBA’s seriøsitetsforum og HMS/SHA- utvalget kan også kobles på  

 

MEF reagerte på måten denne saken ble lagt fram på, og mente at 

saken burde vært bedre forankret i forkant av møtet.  

 

2.2 HMS – status og arbeid  

Jon Molnes orienterte litt om status HMS og inviterte til en dialog 

om hvordan vi i fellesskap kan jobbe videre med HMS (Vedlagt 

presentasjon)  

 

Handler om deg og meg - 2 dødsulykker og flere hendelser med 

varig men i 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bnl.no/arbeidsforhold/hms/valg-av-seriose-aktorer/
https://www.bnl.no/arbeidsforhold/hms/veileder-mot-sosial-dumping/


Viste til trenden på ulykker over flere år (fra 2010-2021) 

Veldig mange hendelser handler om «flaks/uflaks» med hensyn til 

alvorlighetsgrad 

H1 og H2: ønsket trend fram til 2020, etter 2020 – har både H1 og 

H2-verdien økt. Dette gjelder også spesifikk for drift og vedlikehold 

Hva er ent sin beskrivelse av situasjonen – og hvordan følges det 

opp? 

 

Stikkordspunkt fra diskusjonen: 

Læringsark. Viktig at det utarbeides læringsark etter ulykker, men 

spørsmålet er hvordan dette følges opp i tilsvarende jobber 

(planlegging og gjennomføring av arbeidet) 

Informasjon om læringsark var også diskutert på forrige møte. SVV 

sender over alle sine læringsark til SfS BA slik at det kan bygges 

opp en felles base for læringsark. Her er det også laget en egen mal 

for læringsark som kan benyttes. Læringsark - SfS BA 

 

Ikke alle kjenner seg ikke helt igjen i situasjonen/trend om at det har 

vært en økende trend i H1/H2 ulykker. Mener at fokus på HMS har 

økt. Kan splitting mellom SVV/FK eller Covid ha påvirket kurven? 

Flere mener at det jobbes godt ute i kontraktene med registering og 

oppfølging, men det er viktig å jobbe med den virkelige årsaken til 

at det skjer ulykker. 

Gjør vi de riktige tingene? Hvordan lærer vi av alle hendelsene? 

 

EBA og MEF ser litt nærmere på resultater fra interne 

undersøkelser.  

 

Vi mangler ikke regler og prosedyrer – men ulykkene skyldes ofte 

menneskelige valg (kognitive feilhandlinger) – jmf. Rapport 

arbeidstilsynet. 

Hvordan får vi til organisatorisk læring?  Når kunnskapen ut? 

 

2.3 Læringsark fra EBA v/Kjell Otto – Fallende gjenstand/last 

I forbindelse med rensk av bergskjæring faller det et tre inn over 

vegen. 

Ordinær trafikk går med trafikkdirigering. Tre faller over privatbil 

med 2 personer i bilen. Ikke kommunikasjon mellom 

trafikkdirigenter og utførende (bergsikringsarbeiderne) 

Risikovurderinger, arbeidsvarslingsplaner og instruks var mangelfull 

Læringspunkt som er trukket fram i læringsarket:  

Viktig med radiokommunikasjon mellom arbeidslag 

Der fallende gjenstander KAN komme ned på veg, bør vegen 

stenges 

 

Litt om hvordan Vegdekke følger opp læringsark/hendelser: Faste 

møter 3. hver uke. Gjennomgang på brakkemøter. System ved 

risikovurdering: 

HMS-reg: ved risikofylt arbeid kommer læringsark opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBA/MEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBA/MEF 

https://sfsba.no/laeringsark/


Litt fra diskusjonen:  

Viktig med god kommunikasjon – HMS-varsler tas opp på alle 

lagsmøter.  

Utfordring med den massive informasjonen på alle plan. Behov for 

siling av relevant informasjon. (jmf flybransjen – Killerinfo – 1 ark) 

 

MEF(Eivind) – se nærmere på medlemsundersøkelse neste møte. 

Fokus på HMS – Har mye kurs om sikkerhet i hverdagen hvor de 

drar ut til hver enkelt bedrift/prosjekt. 

 

Flere har registrert en fallende rapporteringskurve i løpet av 

koronaperioden. 

Rapportering av UH – og alvorlige hendelser: Bør se nærmere på 

sammenheng mellom rapporterte hendelser og alvorlige hendelser. 

 

3 Oppfølgingspunkt fra forrige møte 

3.1 Oppgjørsform ved endret vegreferansesystem 

EBA v/Ketil Dahl orienterte litt om tilbakemelding fra flere 

kontrakter. Reaksjonene har vært ulike, men stort sett dårlig mottatt 

fra FK 

 

Status fra SVV: Følgende fylker har akseptert avtalen som ble 

oversendt etter kontaktmøte 1-2022: 

Viken, Innlandet, Rogaland og Vestland 

Her vil godtgjørelsen bli utbetalt i hht. avtale fra forrige møte 

  

De øvrige fylkene har ikke akseptert avtalen:  

Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, 

Vestfold og Telemark samt Agder 

 

SVV har fått tydelig tilbakemelding fra de fylkeskommunen som er 

uenige om at dette skal forhandles med den enkelte lokale byggherre 

innafor de gjeldende kontraktene. 

 

SVV kan ikke inngå generelle avtaler på vegne av fylkeskommunen 

Oppgjørskravet for fylkesvegandelen må derfor tas opp i 

byggemøte og avklares gjennom den enkelte kontrakt i de 

fylkene som ikke har akseptert avtalen. Oppgjør for 

riksvegandelen i alle kontrakter følger omforent avtale. 

SVV kan sende ut melding/ ha dialog med hvert enkelt område/ 

byggeleder for de kontraktene dette gjelder 

 

SVV: Det er inngått en samarbeidsavtale for felleskontraktene.   

Overordna avtale mellom SVV og FK vedr felleskontrakter sendes 

over til EBA/MEF  

 

Diskusjonspunkt i møtet: 

Entreprenørene har kontrakt med SVV, og mener det SVV gjøre et 

utspill ovenfor FK og ikke den enkelte kontrakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV 

 

 

 

 

 

 



Dette kontaktmøtet har ikke myndighet til å ta formelle beslutninger 

på vegne av fylkeskommunen, men det er viktig at kontaktmøtet har 

en åpen diskusjon om konkrete problemstillinger. 

Det ble diskutert behov for et eget fora der også fylkeskommunen er 

representert for å diskutere forhold som omfatter fylkesveg (spesielt 

i forbindelse md felleskontrakterne). SVV tar dette opp ovenfor FK. 

 

Prinsippet er at det er byggherrenes representant som skal ha 

dialogen med den formelle vegeieren; Byggemøtet er den formelle 

kontraktsarena for å ta beslutning for den enkelte kontrakt. 

  

3.2 Distribusjon av Læringsark 

SVV vil bruke SfS BA som arena for å spre informasjon om 

læringsark 

 

3.3 Status revisjon maler og oppdatering kart v/ Torgeir 

Det er lagt ut nytt kart og liste over kontrakter er på vegvesen.no 

 

3.4 Bruk av sideplog v/Torgeir 

Har informert og framsnakke sideploger internt. Gitt signaler ut til 

alle områder og den enkelte kontrakt om at de bør gå gjennom 

vegnettet for å se på muligheter for bruk av sideplog 

 

3.5 Endringer i forhold til endring til brøytefeste/hengerfeste 

Spørsmål om endringer og konsekvenser ble tatt opp på forrige møte 

uten at utfordringene ble konkretisert.  

Eivind Iden (EBA) orienterte litt nærmere: Det er på gang en 

endring mht til fleksible fester (mulig forbud). Oppfatter ingen 

logikk bak denne endringer 

Hurtigkobling/Kjøring med Brøyteplate: uklarheter rundt hva er lov/ 

ikke lov 

EBA/MEF ettersender ytterligere beskrivelser av utfordringer.  

SVV sjekker opp videre med Myndighet og regelverk om hvilke 

endringer som er på gang 

 

3.6 Tydeliggjøring vedr. endring eller feil i kontrakt 

Saken har vært tatt opp i nettverksmøter intern og har fokus på dette 

også i forbindelse med opplæring. EBA ønsker en skriftliggjøring av 

hvordan det som står i kontrakten praktiseres. 

SVV mener at teksten i kontrakten er rimelig klar, herunder hva som 

er endring og hva som evt. er feil. For objekter er 

«kompensasjonsfristen» satt til 12 måneder, slik at entreprenøren 

gjennom ordinær drift skal være sikret mulighet til å oppdage og 

rapportere evt. feil. Denne fristen handler om evt. feil i 

konkurransegrunnlaget, og ikke om reelle objektendringer ut over 

dette. 

Dersom EBA/MEF har erfaring for at dette ikke tolkes likt i 

kontraktene, kan dette sendes over til KM 

 

3.7 Møte med leverandører vedr klima og miljø 

 

 

SVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVV har gjennomført en leverandørkonferanse vedr utslippsfrie 

maskiner og kjøretøy. (i forbindelse med Veg- og anleggsmessa på 

Lillehammer 13. mai) 

EBA mener SVV har hevet fanen høyt - Det skjer mye – men det er 

mulig å «presse bransjen» litt mer for å få fortgang. 

Leverandørkonferanse for ny driftskontakt Vestfold og Telemark 

(31. mai) vil fokusere på hvilke muligheter og miljøkrav som kan 

settes i en driftskontrakt. 

 

3.8 Hastighet ved Strøing/samtidig brøyting 

Fartskravene ved brøyting og strøing er beskrevet i kontrakten. 

Når det skjer samtidig brøyting og strøing er det litt fukt på 

vegbanen etter brøyting slik at saltet festes godt nok også ved litt 

høyere hastighet. Det er derfor for noen strømetoder åpnet for noe 

høyere fart der det er samtidig brøyting og strøing. 

 

4 Konsekvenser og sanksjoner i forbindelse med krigen i Ukraina 

Status og gjennomgang av presentasjon v/Bente (vedlegg) 

- Nye og eksisterende kontrakter 

- Innført A-konto ordning for utbetaling av LPS 

- MEF tatt opp spørsmål vedr nedtrapping av 

sikkerhetsstillelse 

- Kommende kontrakter: tatt inn egne bestemmelser (jmf 

Covid) 

- Vurderer endringer av prisindekser 

- Forbud stål og jernprodukter (etter 26. juni forbud mot 

import fra Russland) 

Erfaringer/synspunkt fra EBA v /Stein Windfeldt: 

Statsbygg gjort et dypdykk i situasjonen (Hatt en gjennomgang m 

EBA) 

Bransjen har stor frykt for konsekvenser mht leveranse og 

prisøkning 

Byggenæringa rammes uforholdsmessig hardt (Drivstoff, energi, 

prisvekst, lønnskostnader, renter, import og offentlig etterspørsel 

synker) 

Situasjonen kommer til å vare, og vi må tenke nytt 

Hvordan vi setter sammen prisindeksene har mye å si (prisstigning 

drivstoff). Konsumprisindeks er i slak vekst, men driverne i asfalt og 

DV øker mye mer. 

 

Diskusjonspunkt: 

Prisstigning fører til at mesteparten av midlene går til Drift – 

redusert aktivitet på vedlikehold – fører igjen til økt forfall 

 

Undersøkelse fra EBA viser at det har vært dialog med ulike 

byggherrer 

Hovedinntrykket et det har vært en god dialog, men et dårlig 

resultat. Eksempler fra enkeltkommuner som har bidratt.  

 

 



Viktig med god forutsigbarhet og likviditet, og at det ikke medfører 

en stans i klimasatsingen. 

 

SVV ser også at det er stor usikkerhet i markedet: 

Vi ser at prisindeksen for noen kontrakter ikke tar tilstrekkelig 

høyde for endringer. Krav må håndteres innenfor den enkelte 

kontrakt.  

Tildelingen til vegsektoren i rev. Nasjonalbudsjett er dessverre 

redusert. Viktig at vi som statlig byggherre vurderer alle forslag - 

Håper myndighet kommer med bidrag innafor energi og drivstoff. 

 

SVV har faste interne møter på etatsnivå hver 14. dag mht effekter 

og tiltak. 

 

MEF: fare for mange konkurser i små og mellomstore bedrifter 

framover.  

Tall fra MEF er ikke så ulik tall og trender for EBA-bedrifter. 

Enkeltentreprenører har hatt store ekstrakostnader pga. økte 

energikostnader og restriksjoner/leveranseproblemer i forbindelse 

med krigen 

Mener at SVV som en stor offentlig byggherre bør være i 

«førersetet» når det gjelder tilbud om kompensasjoner  

 

Må se på hvilke muligheter som finnes innafor den enkelte kontrakt? 

(Avgiftsøkninger som ikke er forventet og Force majure)  

 

Både EBA og MEF mener at korona bestemmelser om prisliste 

oppgitt ved kontraktstilbud bør vurderes tatt inn igjen – Dette er et 

virkemiddel som sannsynligvis er mer aktuelt i forbindelse med 

krigen og de usikkerheter med leveranser nå, enn det var i 

forbindelse med koronasituasjonen. 

EBA ber om at SVV også ser nærmere på muligheter for 

prisregulering på energipris (spesielt for asfaltkontrakter) 

 

SVV lurte på hvorfor ordningen med mnd. A-konto utbetaling for 

LPS i vegdriftkontraktene ikke er blitt benyttet. EBA mener at det 

blir oppfattet som et «lån». UE ønsker ikke å ta «lån» pga. den 

usikre situasjonen (Utsatt skatt og MVA) HE har i stedet for 

forfordelt UE med tilleggsjobber 

Ønsker flere reguleringsmekanismer – Åpen bok – (priser/mengder) 

Forutsetning at mekanismer som gjelder hele verdikjeden 

HE kan bruke andre indekser mot UE enn det vi SVV har ovenfor 

HE 

Det kan være vanskelig for oss som BH siden hverken SVV eller 

HE ønsker å gå inn i avtalene mellom HE og UE. 

 

Usikkerhet mht omfang Asfaltering, stålleveranser utover 

sommeren.  

Ent ber SVV om ikke å utnytte situasjonen mht bestillinger av 

rekkverk og støyskjermer (stål og tre). 



Fare for manglende nylegging av asfalt kan føre til ekstra mengder 

for lapping og småreparasjoner av eksisterende dekke. Her må 

mengdene vurderes for hele kontraktsperioden under ett, og ikke 

kun for enkeltsesonger? 

 

5 Informasjon fra SVV 

5.1 Leverandørkonferanse Vestfold og Telemark 

Kort informasjon om ny vegdriftskontrakt for Vestfold og Telemark. 

Dette vil bli den første vegdriftskontrakten i ny organisasjon som 

anskaffes med forhandling og prekvalifisering. 31. mai er bransjen 

invitert til en egen leverandørdialog for å være med for å se på 

muligheter og utforming av krav i kontrakten. 

Kontrakten planlegges utlyst i aug./sept. -2022 (oppstart 1.sept. 

2023) 

 

5.2 Bransjedag Høsten 2022 

SVV – Drift og vedlikehold ønsker å arrangere en bransjedag i løpet 

av høsten, med fokus på mindre utbedring og investeringsarbeider.  

Både EBA og MEF er velkommen til å delta i planlegging og 

gjennomføring. Hvilke tema/ innledere er viktige å få med på en slik 

dag? 

Nye muligheter og krav med hensyn til klima og miljø, samt 

konsekvensene av dagens markedssituasjon (Krigen i Ukraina) er 

naturlige tema. 

 

Viktig å få med fylkeskommuner og konsulentbransjen på en slik 

bransjedag. 

 

EBA arrangerer HMS-konferanse på Lillestrøm 2. og 3. november 

og det er ønskelig å se en bransjedag i tilknytning til denne 

konferansen. 

 

Både EBA og MEF er positive til et samarbeid om en felles 

bransjedag. 

MEF/EBA kan bidra til informasjon ut til sine medlemsbedrifter.  

Bransjedagen kan også annonseres via Doffin (jmf offentliggjøring 

av leveransedialog) 

 

SVV sjekker ut alternative møtelokasjoner og tar nærmere kontakt 

for planlegging. Ønsker 1-2 konkrete kontaktpersoner fra EBA og 

MEF. 

 

 

 

 

 

6  Innspill fra EBA 

Blir det flere BVP- kontrakter? 

EBA lurte på om det planlegges flere BVP-kontrakter.   

Det er ingen planer om utlysning av flere BVP-kontrakter. Vi ønsker 

å evaluere eksisterende kontrakt før vi tar stilling til nye utlysninger. 

I år vil vi prøve ut en vegdriftkontrakt med forhandling (jmf pkt. 

5.1) 

 

 

 

 

 



Til neste år er det trolig kun aktuelt med utlysning av en 

vegdriftskontrakt, og det er ikke sannsynlig at dette blir en BVP-

kontrakt. 

Det kan være aktuelt å vurder BVP innafor investeringskontrakter 

(enten i DoV eller på Utbygging). 

 

Hvordan jobber EBA med seriøsitet – se punkt 2.1 under HMS 

 

Gjennomgang av læringsark – se punkt 2.3 under HMS 

 

 

7 Innspill fra MEF 

Praksis og ulik behandling av arbeidsvarslingsplaner 

MEF orienterte om at entreprenørene melder tilbake om ulik 

behandling av tilsynelatende like arbeidsoperasjoner og 

trafikkforhold. Enkelte områder krever varslingsplaner for den 

enkelte arbeidsprosess, mens andre områder aksepterer en 

varslingsplaner for flere ulike arbeidsprosesser.  

SVV orienterte om dette også har vært en utfordring internt, og at 

det pågår prosesser internt mellom Drift og vedlikehold (DoV) og 

Transport og samfunn (ToS - Skiltmyndighet) og Myndighet og 

regelverk (MoR). 

Ønske om å få en mer ensartet praksis og en felles forståelse for 

regelverket.  

 

Dersom entreprenørene har konkrete eksempler på tilsynelatende 

like varslingsplaner som er behandlet ulikt, ønsker SVV at de sendes 

over til Kontrakt og marked slik at vi kan se nærmere på dette 

sammen med ToS/MoR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEF/EBA 

6 Eventuelt og neste møte 

Planlegger 2 kontaktmøter i løpet av høsten 

Et teams møte i september og ett fysisk møte i forbindelse med 

Bransjedagen (beg. av november). SVV – sender ut forslag til dato. 

 

 

 



HMS handler om deg og meg, oss – det handler om 
folk. Vi skal alle komme hele hjem, både psykisk 
og fysisk. 

Hovedbudskap



Hva er problemet(ene)?





2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
K1 174 197 184 210 236 225 238 248 274 177 107 96 14
K2 39 61 58 73 55 48 55 60 40 30 28 34 7
K3 29 28 40 30 34 32 38 30 43 26 11 18 4
K4 4 7 6 8 2 4 4 4 6 4 5 4 3
K5 4 5 4 7 4 1 1 1 0 0 0 2 0
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H1 skader. Rullerende gjennomsnitt 1.1.2010 til 1.5.2022



H2 skader. Rullerende gjennomsnitt 1.1.2010 til 1.5.2022



Drift og vedlikehold 1.1.2020 – 1.5.2022



Refleksjoner rundt utvikling 

- Hva er deres beskrivelse av situasjonen?

- Hvordan bør vi eventuelt følge opp?



Mer om HMS: Kvalitetssystemet og vegveven intern og byggherre

https://kvalitetssystemet.vegvesen.no/svv/?objid=98e3a75e-2615-49cc-92b6-8bf20f4e09d5
https://intranett.vegvesen.no/fag/veg/drift-og-vedlikehold/hms/


Konsekvenser og sanksjoner i forbindelse med 
krigen i Ukraina

• Drift og vedlikeholds- og Utbyggings-divisjonene jobber sammen med 
denne utfordringen.

• To ulike temaer:
• Hva kan vi gjøre i kontrakter inngått før krigen?

• Hva kan vi/bør vi gjøre med kommende kontrakter?

• Konsekvensene av krigen i Ukraina er stort sett mangel på materialer 
(stål) og råvarer (bitumen), samt prisøkning.

• Status for DoV og Utb er at mange varsler om krav er mottatt. Ikke 
konkretisert mtp økonomisk omfang eller fristforlengelser.



Allerede inngåtte kontrakter

• A-konto ordning for utbetaling av LPS på driftskontraktene. 
• Ordning innført for DoV for kronesats per kjørte brøytekilomter og per minutt 

strøing.

• Forespørsel om månedlig avregningsperiode med utgangspunkt i siste 
tilgjengelige indeks ligger til vurdering hos vegvesenet. Felles svar på dette 
kommer for både DoV og Utb.
• Forespørselen inneholdt også ønske om nedtrapping av sikkerhetsstillelse. Dette vil 

besvares samtidig.



Kommende kontrakter

• Malene for utbygging/utbedring og vegoppmerking er oppdatert i 
tråd med endringer gjort for CoVid: (eksempel)

• Det vurderes fortløpende hva som kan/bør gjøres mtp indeks. 



Sanksjoner
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