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Referat 

Dato:  08. september 2022 Saksbehandler: Rigmor Thorsteinsen 

Tid: 10:00-15:30 Tlf saksbeh.  90635249 

Referent: Rigmor Thorsteinsen Vår dato:  

 

Kontaktmøte 2-22 – NELFO-Statens vegvesen (SVV) 

Møtenr: 2-2022 

Sted: Tromsø, Statens vegvesen og på Teams 

Møteleder: Bente Johnsen Aase 

Til stede: NELFO: Vigdis Sværen, Vidar Låte, Andreas Strømsheim-Aamodt (Teams), 

Øyvind Gusland (Teams) 

SVV: Bente Johnsen Aase, Petter Østli Skorem, Geir Olav Nerlien, Trond 

Albrigtsen, Inge Martin Haugen (Teams), Rigmor Thorsteinsen, Olaf A 

Pedersen 

I tillegg på sak 2: Mikkel Nilsen og Tore Thorsteinsen (begge på Teams) 

 

Forfall: Kjetil Mikelborg, Per Holmen Christensen 

Kopi til: Audun Vognild 

 

Punkt Sak Ansvar/Frist 

 Velkommen og gjennomgang av sakslista 

Byttet sak 2 og 4 siden Andreas måtte forlate møtet etter lunsj. 

Sak 5 om bærekraft utsatt til senere møte. Presentasjon av 

møtedeltakere etter sak 2 

 

Møtereferat fra møte 30.03 godkjent 

Oppfølgingspunkt fra forrige møte tatt inn i ordinær saksliste.  

 

 

1 

 

Aktivitetskalender og Forutsigbar framkommelighet 

Hvordan planlegge og varsle vår aktivitet på vegnettet, for å gi 

trafikantene/entreprenører større forutsigbarhet for 

framkommeligheten?   

Mikkel Nilsen fra SVV orienterte om prosjektet. Formålet er å 

utvikle et program/system som gir en god oversikt over all 

planlagt og pågående aktivitet på vegnettet.  

Presentasjon av prosjektet; se vedlegg 

 

Stikkord/oppfølgingspunkt fra diskusjon:  

Hvordan og når aktiverer vi arbeid på veg, og når varsler vi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Behov for at stengninger og redusert framkommelighet blir mer 

forutsigbart for trafikanter og entreprenører. 

 

Vidar mente at det virker som et bra system; ent har også behov 

for å koordinere arbeid. SVV bør få innspill også fra 

entreprenører. Bør være med i det videre arbeid.  Mikkel 

orienterte om at prosjektet får innspill fra representanter for de 

ulike områdene (internt tilgjengelig på programportal) – 

Prosjektet vil vurdere mulighet for å «slippe inn eksterne», men 

vil uansett ha tett dialog med bransjen gjennom møter og jevnlig 

informasjon. 

 

Store besparelser – Kan få konsekvenser for maler (koordinering 

av HMS) 

 

«Vi må ha god nedetid for å ha god oppetid»  

Viktig system for å gi sanntidsinformasjon til bilister. Utfordringer 

med å kombinere med generelle arbeidsvarslingsplaner (disse gir 

ikke konkrete opplysninger om tid og sted for arbeidet) 

 

Behov for en overføring til en kalendervisning. 

Bedre koordinering mellom ulike etater. 

Koordinering med andre vegeiere: Kommuner, fylker 

Smidigmetodikk – jf. jobbing med Ruter Appen (tips) 

Koordinering mellom entreprenører – Været styrer mye av 

planleggingen. 

 

Jo bedre innrapportering fra entreprenører, jo bedre info.  

Viktig å få med ulike aktører, men vi må også være bevisst på hva 

som er hensikt og nytte av prosjektet. 

Gjelder å gjøre hverandre gode. Byggeledere bør ha oversikt.  

 

Systemet krever av «baksystem» for å lykkes. Viktig å vurdere 

hvem som tar vare på, og kvalitets-sikrer data og 

dokumentasjonen.  

 

Framdrift: Systemet vil ikke bli aktivert i år – mulig utprøving til 

neste år.  Vurderer dette over årsskiftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV 
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Konsekvenser Krigen i Ukraina/Prisøkning 

Utfordringer (leveranser mm) (NELFO): 

NELFO har i samarbeid med SSB utarbeidet nye prisindekser 

for elektroarbeider. Andreas viste også bakgrunn for 

beregningene. (se vedlegg) 

 

 

 

 

 

 



Håndtering av ev. krav (SVV): 

I pågående kontrakter forholder vi oss til bestemmelser i 

kontraktene. Dersom det er en «vesentlig» prisøkning for hele 

kontraktssummen kan det vurderes mht. bristende 

forutsetninger. Det er forholdet mellom BH og HE som reguleres. 

Forholdet til UE må reguleres gjennom kontrakten mellom HE og 

UE 

Ser på justering av regulering for NYE kontrakter. 

 

Kommentar og stikkord fra diskusjonen:  

Forholdet mellom HE og UE «fungerer» ikke i dag. Bør se nærmere 

på «leveranseproblemene». 

Prisindeks for elektromateriell – Andreas: Bekymret for de store 

endringer. Ny prisindeks kommer i 2022 – halvårlig oppdatering 

(EFO-base)  

Har vært en 18,7 % økning i totalindeks. Denne indeksen tar ikke 

med seg lønnsutvikling. Hvordan ivaretar vi UE? 

Vigdis: Det er BH som har ansvaret for å legge føringer for at det 

skal benyttes bransjeindeksen. 

Det som er viktig er at indeksen treffer de faktiske kostnadene, 

men ser utfordringer med ulikheter innafor de ulike kontraktene.  

 

Alle krav krever god dokumentasjon. Det har vært store endringer 

på enkeltfaktorer, men det er hele kontrakten som vurderes.  

 

Ønsker innspill fra NELFO på formuleringer i kontrakt som kan 

bedre forholdet mellom HE og UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELFO 
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Grensesnitt mot VTS. Orientering og diskusjon 

Petter orienterte om VTS og grensesnittet mot driftskontrakter 

elektro. 

VTS har 2 hovedoppgaver: Styre og overvåke 

Orienterte litt om systemet for kommunikasjon inn til VTS, og 

beredskap ved hendelser og feilmeldinger 

Viser til vedlagt presentasjon  
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Overlevering – Innledende diskusjon  

Hvordan gjøres dette for byggekontrakter? 

Vigdis orienterte hvordan dette gjøres for mange av 

byggekontraktene. (se vedlegg) 

SVV jobber nå med å forbedre prosessene for overlevering og 

istandsetting av anlegg. Kommer tilbake til dette i et senere møte. 

NELFO ønsker å bidra inn i dette arbeidet. Viste også til en 

 



bacheloroppgave fra NTNU om «Preventivt vedlikehold og 

reduksjon av levetidskostnader ved smart overvåkning av 

trafikkobjekter ute» utarbeidet i mai 2022 av 3 studenter (i 

samarbeid m Aventi Technology) 
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Klima og bærekraft innafor elektroarbeider 

UTSATT til senere møte 

 

 

6 

 

HMS 

Kort status på rapportering og hvordan SVV jobber videre med 

lønns- og arbeidsforhold – Se vedlegg 

 

Tipset om egen HMS-konferanse i regi av SfS BA og EBA 2.-3. nov  
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Informasjon fra SVV  

1.Kommunikasjon (Kari Karstensen – SVV) 

Orientering om hvordan vi informerer internt og eksterne om 

aktivitet. Viktig å markere nye prosjektet/kontrakter. Del gjerne 

bilder og videoer fra arbeidshverdagen 

Viser for øvrig til vedlegg 

 

2. Arbeidsvarsling og revisjon av maler (Inge) 

- Kort informasjon om revisjon av maler og endringer i 

oppgjørsform for arbeidsvarsling. Jobbes nå med en revisjon av 

standardbestemmelser i kontrakten. Formålet er å få mer 

enhetlige kontrakter. Regner med å være klare til sommeren -23 

 

3. Revisjon R610 (Geir Olav) 

HB R610 er under revisjon. Ser også nærmere på beskrivelsene 

for elektro. Krav til funksjon risiko-vurderes. Ser nærmere på 

håndtering av FDV-dokumentasjon 

 

4. Anskaffelser (Inge/Bente)  

Kort orientering om nye kontrakter som lyses ut i løpet av høsten. 

4 nye elektrodriftskontrakte. 

 

5. Bransjedagen 1.nov - Gardermoen 

Fokus på aktivitet og usikkerhet, samt kontrakt-strategi.  
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Innspill fra Bransjen 

Bærekraft: NELFO har satt i gang et arbeid rundt temaet 

Bærekraft. Dette er et fellesprosjekt i regi av NHO for å jobbe 

 

 

 



videre med «Beste praksis» innen elektro og automasjon.  

Rapport fra dette arbeidet legges fram 2. nov – Tema på neste 

møte? 

 

Opprettelse av ulike arbeidsgrupper: Forslag om å opprette 

arbeidsgrupper som kunne jobbe videre med aktuelle 

problemstillinger mellom kontaktmøtene.  

Aktuelle tema for en slik arbeidsgruppe kan f.eks. være å jobbe 

videre med bestemmelser knyttet til overlevering og 

garantiansvar, forslag til forbedringer i kontrakt mm. Saken tas 

med videre til neste møte 

 

9 Eventuelt  

Konflikthåndtering – NELFO ønsket å si litt om dette, men dette vil 

bli et aktuelt tema på neste møte 

 

Neste møte /møteplan  

24. november – på teams  

Ønsker å utvide tidsramme kl. 09-1500 

Aktuelt hovedtema: Arbeid med Bærekraft 

 

 

 

 

 

 



Grensesnitt mot VTS
Orientering og diskusjon



VTS har 2 hovedoppgaver

• Styre trafikkinstallasjoner

• Overvåke trafikk og trafikkinstallasjoner

• VTS har også flere ansvarsområder, blant annet:

- Kontakt mot trafikanter.

- Kontakt mot blålysetatene.



Systemoppbygging



Eksempel IGSS trafikkinstallasjon



Driftskontrakter elektro - VTS

• Alle driftskontrakter elektro har en beredskap. Denne varierer hvor du 
er i landet og også innenfor en kontrakt. Den skarpeste beredskapen 
har vi i Oslo, hvor utrykningstiden er 1/2 time. Andre steder kan det 
være mye lenger utrykningstid avhengig av ÅDT på veinettet og 
muligheten for omkjøringer.

• Kontraktene skal ha ett 24 timer bemannet telefon nr. og en e-post 
adresse som leses daglig.

• VTS varsler alvorlige hendelser på vakt telefon og mindre alvorlige på 
e-post

• Alle VTS har også ett feilregistreringssystem med oversikt over  
«stående» feil.



• Det er i kontraktene KUN byggherreorganisasjonen som kan bestille 
entreprenørene til å utføre arbeid. VTS er ikke en del av denne.

• Entreprenørene må da selv ta stilling til om feilmeldingene fra VTS 
ligger innenfor kontraktens krav til utrykning. Dette medfører en del 
«konflikter» både fordi entreprenøren ikke rykker ut, men også en del 
«konflikter» hvor entreprenøren rykker ut på hendelser som kunne bli 
utført som planlagt vedlikehold.

• Hva entreprenøren skal rykke ut på blir drøftet i samhandlingsfasen av 
kontraktene.

• Noen geografiske områder har byggherrevakt 24t, de kan bestille 
arbeid fra entreprenøren. I Øst har man i samhandlingen avtalt att 
entreprenøren rykker ut når VTS melder en alvorlig feil.



D2-S06 Gruppeinndeling feil

Driftsfeil/stans deles i følgende 3 grupper med tilhørende tiltak: 

A-Feil Feilen kan føre til at sikkerhetene til trafikanter og personal er i fare. Utbedring igangsettes 
umiddelbart i avtaleperioden etter at melding er sendt fra kunden.

B-Feil Feilen kan føre til dårlig trafikkavvikling, redusert fremkommelighet men dette har ingen 
innvirkning på sikkerheten til trafikkantene eller personale. Utbedring igangsettes første virkedag 
etter melding er sendt leverandøren. Kunden skal gi beskjed om når arbeidet kan utføres 

C-Feil Feilen har ubetydelig innvirkning på driften og kan ikke forårsake konsekvenser som nevnt 
under A og B over. Utbedring avtales nærmere med kunde.

Utstyr A B C

Styringssystem (kommunikasjon) X

Bomstyreskap (BBS) Radiostyring X

SSA X

SA X

ITV systemfeil X

ITV enkeltstående kamera X

Ventilasjonssyring gruppe X

Pumper siganel/styring X

UPS alarmer X



Utfordringer med overvåking av 
trafikkinstallasjoner via VTS for Drift og 
Vedlikehold
• Kun viktige alarmer blir videresendt til VTS. Ofte som fellesalarmer.

• Mange nyttige parametere når aldri DoV. Fuktighetsensorer, 
temperatursenorer, viberasjonssenorer o.l. Disse kunne vært brukt i 
en historisk sammenheng for å forutse intervaller for service og 
utbytting.

• Installasjonene har ofte WEB grensesnitt som ikke fysisk skiller 
mellom styring og overvåking. Dette gjør det vanskelig for DoV å få lov 
til å få aksess til disse parameterene.

• Diskusjon!
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Tekniske anlegg – ferdigstillelse
og overlevering til drift
Vigdis Sværen
Fagsjef næringspolitikk
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Det handler om å overlevere tekniske anlegg til
kunden og sluttbruker uten feil og mangler:

• Planmessig prosess gjennom hele prosjektet

• Systematisk gjennomgang av installerte anlegg

• Dokumentasjon av egnekontroll (IK-forskrift)

• Kartlegge og dokumentere gjenstående arbeider

• Systematisk kontroll og uttesting før
idriftssettelse, og dokumentere underveis

Byggenæringens verktøy for systematisk ferdigstillelse og overlevering 
til drift

2
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Verktøy for gode byggeprosesser el/ aut

Konsept-
utforming

Konsept-
bearbeiding

Detalj-
prosjektering

Behov Produksjon Overlevering Bruk Avvikling

SAT’er
FDV
Sluttoppgjør
Ferdigattest
Garanti

Prosjekt
Eier/ leietager flytter inn
Drift og vedlikehold
Prøvedriftsperiode 6 – 12 mnd

Rehab
Prosjekter

Prosjektorg. Driftsorg.

Bygg21 – neste steg

https://bygg21.no/wp-content/uploads/2021/03/nestesteg_kortversjon-1.pdf
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1. Først og fremst overlevere et ferdig anlegg som 
fungerer etter kravene

2. Prøvedrift i  f eks 6 – 12 mnd inngår i 
prosjektkontrakten

3. Sikre tilstrekkelige budsjetter for DV i etterkant 
av prosjekt

4. Tilføre kompetanse hos DV gjennom hele 
prosjektet for å være rustet til å overta bygget/ 
anlegget (opplæring i kontraktene)

5. Sikre tilgang til entreprenørenes og 
leverandørenes kompetanse gjennom service/ 
drifts-avtaler f eks 3+1+1 år

6. Inngår serviceavtaler for kritisk materiell, med 
definerte sjekkpunkter

7. Skape gjensidig tillit mellom aktørene slik at 
kunden er/ blir attraktivt

8. Sjekk ut ny teknologi for preventivt og prediktivt 
vedlikehold/ tilsyn

Overlevering prosjekt til drift/ vedlikehold

6
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Vigdis.svaeren@nelfo.no

www.nelfo.no

Takk for 
oppmerksomheten

mailto:Vigdis.svaeren@nelfo.no
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Prisindeks for elektromateriell

1
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Ny prisindeks kommer i 2022

• Virke tok på seg oppgaven med å utvikle 
den nye indeksen

• Formålet er å etablere en korrekt 
prisregulering av kontrakter, spesielt 
offentlige kontrakter.

• Indeksen skal være offentlig tilgengelig og 
kontrollerbar

• Frekvens for oppdatering av indeksen: 
01.01 og 01.07.

• Et gjennomsnitt av leverandørens listepris 
og grossistenes listepris

• Vekter: Antall solgte enheter pr produkt 
innenfor en definert periode (basisår).
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Prisindeks for elektromateriell

3



Byggekostnadsindeks for 
veganlegg

Byggjekostnads-
indeks for bustader

I alt 17,2 % 9,4 %

Materialer 33,2 % 17,9 %



Kontaktmøte Nelfo –SVV 
08.09.22
HMS mm





Status lønns og arbeidsvilkår

Martin Søfteland: Vi har presentert denne bestemmelsen som 
vedlegg til vårt høringssvar om Ny Norgesmodell og omtalt den 
i vårt foredrag på innspillsmøte i regi av fire departementer 
1.april 2022. SVV sitt høringsinnspill inkludert vedlegg ligger 
tilgjengelig for alle på Nærings- og fiskeridepartementets 
hjemmeside. Det er presentert blant annet i nasjonalt forum 
for de største offentlige byggherrer innen anlegg, og i eget 
møte med LO. I tillegg til regionalt seriøsitetsforum i Vest. Snart 
skal det presenteres for Vestland fylkeskommune. Det er også 
presentert på en rekke interne møter/samlinger i SVV.

Revisjoner av Maler – Interne arbeidsgrupper
- Totalentrepriser og Utbyggingsmaler – i løpet av høsten (nov/des 2022)
- Drifts og Utbedringsmaler ( Drift og vedlikehold ) Våren 2023
Kontakt med bransjen via kontaktmøter/bransjemøter





Kommunikasjon om elektro på veg
NELFO
Tromsø 8. september 2022 

Kari Karstensen

Pressesjef Drift og vedlikehold



● Statens vegvesen er den virksomheten som får mest omtale i norske medier, etter Politiet.

● Stort gjennomslag i lokale/regionale medier og fagmedier.

● Vi ønsker å vise fram mer drift og vedlikehold.

Statens vegvesen er synlige i samfunnet – og i mediene  



● Viktig samfunnsoppdrag å ta vare på og utvikle infrastrukturen.

● Øke kunnskapen om «den usynlige delen» av vegnettet – som blir stadig 
viktigere.

● Vise bredden i vegfagene – attraktive og framtidsretta arbeidsplasser.

● Betydning for lokalt næringsliv og arbeidsplasser.

Vi ønsker større oppmerksomhet om drift og vedlikehold – inkludert elektro  



Oppstartsmarkeringer for alle nye vegdriftkontrakter

▪ Nasjonal fokus på innovative kontrakter for klima og arbeidsmiljø.
▪ Lokale markeringer med vekt på samarbeid med entreprenør og 

betydningen for arbeidsplasser og næringsliv.



● Systematisk informasjon om utlysninger og anbudsåpninger.

● Samarbeid mellom Statens vegvesen og entreprenør om 
omstartsmarkeringer – for lokale/regionale medier, fagpresse og 
sosiale medier.  

● Samarbeid med bransjen om felles tiltak (eks. MEF-film).

● Dele kunnskap på vegvesen.no og i sosiale medier.

● Invitere medier og politikere med ut på jobb.

Hva kan dere gjøre?

● Etterspør markeringer hos byggeledere/fagansvarlige. 

● Bilder og video fra arbeidshverdagen – vi deler gjerne i våre kanaler!

● Innspill til Nelfo.

● Ta kontakt med Kommunikasjon i Drift og vedlikehold.

Planer og muligheter
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