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SVV:

Kopi til:

Fyll inn

Punkt

Sak

1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar/Frist

Godkjent innkalling og saksliste
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Oppfølging av saker fra forrige møte (saksnummer fra
forrige referat i parentes)
2.1 Marked- og konkurranseform – tidliginvolvering av
entreprenør (2.3)
EBA vil kommer tilbake til denne saken over sommeren.
2.2 Erfaring med bruk av ekspert og ekspertråd (2.3)
Mekling.no etterlyste mer erfaring rundt bruk av ekspert
råd. SVV jobber nå med å etablere et ekspertråd på
Vestkorridoren E103. Erfaringer fra dette arbeidet kan
gjerne deles med mekling.no.
2.3 Arbeid foran bomfeste (3.2)
SVV har gjennomført et møte etter initiativ fra BaneNOR.
BaneNOR har så langt åpnet for arbeid foran bomfeste.
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EBA følger opp.

Videre har SVV hatt dialog med Vestland fylkeskommune.
Spørsmål

mht. risikovurdering er

blitt forelagt for

Arbeidstilsynet av Vestland FK. Arbeidstilsynet gav en
tilbakemelding til VFK som er gjengitt ved vedlagte pdf.

Arbeid framom
bomfestet.pdf

EBA: Er skuffet over tilbakemeldingen fra SVV.
EBA lurer på hvilke føringer, som vil gjelde i Fellesprosjekt
Arna-Stanghelle, da både SVV og BaneNOR deltar på dette
prosjektet.
SVV legger til grunn, at i prosjekt der SVV har
prosjektledelsen, følges SVVs bestemmelser.
2.4 Orientering om prisindekser i kontrakt ved SSB (4.1)
Se sak 4.1 under.
2.5 Ny totalentreprise - status (5.1)
Partene har gjennomført et særmøte den 17.3.22. EBA ber
en tilbakemelding på de innspillene som ble gitt i dette
møtet.
Flere tema fra særmøtet er omfattet av pågående arbeid
med ny kontraktsmal for store totalentrepriser. SVV mener
derfor at man bør avvente med en tilbakemelding på
sakene fra særmøtet, til dette malarbeidet er avsluttet.
EBA kobler denne saken mot de signalene som er kommet
mht. å bruke balanserte kontrakten. EBA mener at dette
arbeidet følges opp nå, ikke vente til arbeidet meden ny
norsk standard for store totalentrepriser er ferdig. EBA vil
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oversende listen med tilbakemeldinger, fra særmøtet den

EBA følger opp til

17.2.22, på nytt.

neste møte.

Statens vegvesen informerer
3.1 HMS
Gjennomgang av HMS med DoV og UTB. Presentasjoner er
vedlagt referatet.
For UTB er utviklingen positiv. Når det gjelder H1 og H2 så
viser utviklingen at antall skader går ned, både skader med
og uten fravær.

3.2 Tilbakemelding på brev av 31.3.2022
Ønsker EBA at vi skal vi en tilbakemelding på brevet?
3.3 Nye kontraktsbestemmelser knyttet til situasjonen i
Ukraina
Gjennomgang av nye bestemmelser som er lagt til
situasjon av Ukraina.
SVV: Endringene er i hovedsak:
-Etablering av nullpunktet for prising. De konsekvenser av
krigen som forelå på tilbudstidspunktet eller var kjent at
innføres, skal prises inn i tilbudssummen.
- Ivaretakelse av byggherrens behov for forutsigbarhet.
Det

er

regler

med

krav

til

løpende

orientering,

rapportering og varsling, der gjennomføringen påvirkes av
konsekvenser av krigen.
- Entreprenørene konkurrerer på risikoreduserende tiltak
i anskaffelsen. Entreprenørens konkrete grep for å
redusere risiko knyttet til konsekvenser av krigen i
Ukraina,

gir

uttelling

under

tildelingskriteriet

«Gjennomføring av oppdraget».
- Rett til fristforlengelse. Der entreprenørens fremdrift
hindres pga. konsekvenser av krigen, vil entreprenør på
nærmere vilkår ha krav på fristforlengelse.
- Kompensasjon for drift av rigg. Entreprenør har krav på
dekning av 50 % av drift av rigg ved fristforlengelse gitt
pga. krigen i Ukraina.
Unntaksvis har vi ikke indeks som passer, f. eks mye stål.
SVV vil da vurdere behovet for særskilt regulering.
EBA ber om at presentasjonen blir oversendt. Ønsker
gjerne å ta et møte før man innfører evt. nye reguleringer.
3.4 Rådgiver habilitet i totalentrepriser
Gitt flere totalentrepriser, har vi oftere spørsmål om
rådgiverhabilitet. Problemstillingen oppstår der rådgiver
har vært med SVV i forberedelse av konkurranse. Enten
direkte i utarbeidelse av vårt konkurransegrunnlag eller
det bakenforliggende grunnlaget, som reguleringsplan
eller grunnundersøkelser.
Etter

forskrift

om

offentlige

rådgiverinhabilitet gi avvisningsplikt.

anskaffelse

vil

Om det foreligger inhabilitet beror på en konkret
helhetsvurdering,

og

kan

innebære

vanskelige

grensedragninger.
Vi ønsker tilbakemelding på om dette er en utfordring

EBA følger opp til

bransjen også ser, og om vi i så fall kunne samarbeidet om

neste møte.

tiltak, for å unngå en unødig begrensning i konkurransen
om oppdrag.
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Saker og spørsmål fra EBA
4.1 Konsekvenser av krigen i Ukraina
EBA v/ Stein Windfeldt gir en markedspresentasjon.
(Denne legges ved referatet). Hvordan påvirkes markedet
av situasjonen i Ukraina. Regjeringen holder kanskje igjen
kommende prosjekter. Bransjen er bekymret for prisvekst
og at arbeid med utlysning av nye prosjekt stopper opp.
EBA er også bekymret for økende inflasjon og signaler om
flere renteøkninger i tiden som kommer. Viser til det som
skjedde perioden fra 1998 -1999. Man bør se på hvordan
man møtte den usikkerheten, og diskutere evt. tiltak. Det
er tidsforsinkelser på alle indeksene og dette kan skape et
uklart bilde.
I Drift og vedlikeholds tyder mye på at oppdrag innenfor
vedlikehold stopper opp. Det er ikke nok penger, og
vanskelig å ta kutt nå som gir effekt i 2023.
EBA fremhever at det er viktig å bruke riktig indeks i
kommende kontrakter. «Veianlegg i alt» passer ikke for
alle typer oppdrag.
EBA mener det er offentlige må ta en større andel av risiko
for økte priser. Viktig at man har en tett dialog mellom
partene. Ønsker større fleksibilitet fra BH får å møte de
akutte svingene. Det vil være en stor variasjon mellom
prosjektene. Bør ikke SVV åpen for å bruke indekser etter
det type arbeid som blir utført i den aktuelle perioden?
SVV: Vil vurdere om man kan bruke flere av del indeksene
til «veganlegg i alt» oftere. Vurdere arbeidene i prosjektet
etter intern inndeling mellom de fire delindeksene.
Frykten for at mange prosjekter vil sprekke som følge av
økte priser.

EBA kan komme med forslag til politisk og ønsker å
bistand fra SVV mht. finne en vei videre.
EBA sender over presentasjon fra møtet.
EBA jobber videre med særregler utover indeks. Vil komme

EBA følger opp til

med forslag over sommeren.

neste møte.

4.2 Indeksregulering, forhandlingsklausul
Behandlet i sak 4.1 over.
4.3 Arbeid foran bomfeste
Svart ut i pkt. 2.3 over.
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Eventuelt
5.1 Status på Statens vegvesens portefølje.
Kjell Inge presenterte status på portefølje for prosjekter i
utbyggingsdivisjonen. Nytt fra forrige NTP at man nå
reviderer porteføljen basert på prosjektenes modenhet.
Dette skal gjør det lettere å foreta politiske prioriteringer.
Investeringstakten skal økes betraktelig dersom dagens
NTP opprettholdes.
Ny prioriteringsplan ble også presentert. Denne planen blir
mer dynamisk fremover. Dvs. at den revideres etter ca. 6
mnd.
SVV er opptatt av at prosjektene ikke stopper opp (vi skal
holde hjulene i gang). Ønsker tett dialog med bransjen og
vil forsøke å gjøre tilpasninger der dette er mulig.
Bærekraft – målet er halvering av Co2 utslipp innen 2030.
Fremover vil vi se på alternative energibærere som
alternativ til el. inn i Statens vegvesen prosjekter.
Sosial dumping - Videre vil SVV ha stort søkelys på sosial
dumping og seriøst arbeidsliv. Områder der det er viktig
at partene jobber sammen om å løse utfordringene.
Tallene viser fremgang innenfor HMS siste periode. Denne
fremgangen vil vi bygge videre på.
Fornøyd med dagens kontraktmodeller, men vil fortsatt
utvikling av de ulike formatene og bringe inn nye format

når vi er klar for det. Vi mener at vi er på rett vei og dette
blant annet er synlig i form av at færre saker for KOFA de
siste årene.
Teknologiutvikling er viktig i vår portefølje, herunder
digitalisering (BIM) med mer. Dette er områder der Statens
vegvesen håper å ha en aktiv dialog med bransjen for å få
finne frem til de gode løsningene.
EBA - Dette er en stor bransje (sysselsetter mellom 4 og
6000 ansatte). Revidert statsbudsjett er nettopp kommet.
Kan det tyde på at man vil redusere i budsjettene? Kan SVV
sette i hjulene i gang igjen?
SVV vil gjøre det vi kan for å holde aktivitetsnivå oppe.
5.2 Reduksjons i volum i Asfaltkontrakter (DoV)
SVV: Redusert aktivitet på asfaltkontrakter. Tidligere år
fikk vi økte bevilgning for å ivareta sysselsetting. I år må
vi kutte i vedlikeholdssiden. Dette medfører reduksjon i
aktiviteten i kontrakten. Her må bransjen velge, ønsker de
å få mer penger eller opprettholde aktivitetene. SVV har
bedt om økte bevilgninger, men ikke fått signaler om nye
midler nå. Dette gjelder alle kontrakter. Vil trolig medføre
en nedgang i vedlikeholdet. Dette er en uønsket utvikling
og SVV ønsker innspill fra bransjen som gjør det mulig å
sette saken på dagsordenen.
EBA vil gjerne bistå her og imøteser innspill fra SVV mht.
saker, som kan bidra til å sette fokus på følgende av et
strammere budsjett innenfor drift og vedlikehold.
5.3 Veidekkesaken.
EBA: Det er kommet en avklaring i HR, men situasjonen er
akkurat

den

samme.

EBA

vil

følge

dette

med

Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet, da EBA mener at
dette må følges opp videre.

5.4 Ekstra kontaktgruppemøte på teams.
Statens vegvesen foreslår at det, ved behov, gjennomføres
et kort møte på teams over sommeren (august /
september), for at partene kan gi en situasjonsrapport.
Møte vil vare en 1 – 1,5t.

SVV følger opp.

Neste møte 20.9.2022 – på Teams

HMS i entreprisedriften

Bransjemøte med EBA, 14. juni 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

0

2

4,6

12,9

24,8

1390

2022 T1

30. april 2022

Utvikling H1- og H2-verdi i entreprisedriften, T1 2022
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Utklipp fra resultatbanken 30. mai 2022
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Entreprisedriften T1 2022
Alvorlige personskader (K4/K5)

24.02.2022 – Byggekontrakt –HE (K4)
Fikk hånd inn i den roterende delen av
boltevisp og skade på flere fingre.
30.03.2022 – Byggekontrakt –UE (K4)
Ved lossing av spunt fikk håndmann
finger i klem under spunt / løftekrok.
Læringsark ble utarbeidet.

24-11-2021

6
Bransjemøte

Læringsark fra K4 uhell 30. mars 2022
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FORSLAG TIL NYE INDIKATORER

Kategorisering
Beregning
c

Vurdering av tapspotensial

Kategorisering

c

Beregning

G0-verdi

G1-verdi

G2-verdi

c
G3-verdi

G4-verdi

=

Antall G1 hendelser + G2 + G3 skader med høyt tapspotensial
∗ 1 000 000
Antall arbeidstimer
=

Antall G1 hendelser + G2 skader + G3 skader + G4 skader
∗ 1 000 000
Antall arbeidstimer
=

Antall G2 skader + G3 skader + G4 skader
∗ 1 000 000
Antall arbeidstimer
=

Antall G3 skader + G4 skader
∗ 1 000 000
Antall arbeidstimer
=

Antall G4 skader
∗ 1 000 000
Antall arbeidstimer

G0-hendelser

c

Hendelsene som faller i det skraverte området regnes som G0-hendelser (hendelser med høyt tapspotensial)

Vurdering av tapspotensial
• Ved både faktiske skader og nestenulykker med høypotensial tap
• «Risikovurdering»
• Realistisk ‘worst-case’

• Må referere til sammenlignbare forhold og hendelser

• Tenk barrierer; var det barrierer på plass som forhindret skade?

c

• ‘Runde av oppover’ i grenseland ved usikkerhet
• Bør utføres av flere personer med faglig kunnskap og/eller
erfaring

HMS
- Divisjon drift og vedlikehold
Rigmor Thorsteinsen

Entreprenørhendelser

Mnd rapportering pr mai

Entreprenørhendelser (Kontrakter i Divisjon Drift og vedlikehold)
Rapportering og oppfølging pr mai

Ytre Miljø

HMS handler om at alle skal komme trygt hjem !

HMS
– Helse
– Miljø
– Sikkerhet

TRENDER OVER TID - Hendelser ( K1-K5)

Fokusområder 2022 - Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
Revisjoner
- Kontroll og gjennomgang av arbeidsforhold
Bruk og oppfølging av UE/UUE
Justert inntakskontrollskjema

- ANSVAR HE/UE !!

Fokusområde 2022 - Arbeidsvarsling og opplæring
- Verdistrømsanalyse – TOS/DoV
- Piloter/forsøksprosjekt
- Leverandørutvikling/WS ??

Intensivbelysning av arbeidssted – Rv 7

Koordinering av ulike forslag (Teknologistab)
Smart arbeidsvarsling – Mesta /
NordicWay 3 m.fl
Digital arbeidsvarsling/Trafikkdirigering

Intern opplæring - Byggherreopplæring, ISO, Samhandling mm – Felles opplæring ??

Granskning av dødsulykke
Trafikkdirigering
Utført av ekstern – SAFE-Tec
Oppfølging – ansvar avdelingdirektør Cato Løkken, Område Øst

Granskningslag og referansegruppe
Navn
Sturle Danielsen Tvedt
Eir Aulie
Stig B. Stangeland

Rolle
Granskningsleder
Gransker
Kvalitetssikring

Selskap
Safetec
Safetec
Safetec

Tabell 1-1 Granskningslag.
Navn
Ruth Helene Myklebust
Jan Erik Lien
Tom-Andrè Kynbråten
Frode Andersen
Odd Arild Lindseth
Tone Gulliksen

Rolle
Avdelingsdirektør Drift og vedlikehold midt
Kontrakt og marked utbygging, teamleder HMS
Hovedverneombud Drift og vedlikehold
Leder for HMS/KS
Senioringeniør, Drift og vedlikehold - Midt
Kontraktsrådgiver

Tabell 1-2 Referansegruppe.

Selskap
SVV
SVV
SVV
MEF
SVV
MEF

Mandat
Formål
● Beskrive alle relevante
bakenforliggende årsaksforhold som
kan ha ledet opp til hendelsen
● Vurdere SVV sin styrende
dokumentasjon opp mot
gjeldendene regelverk og
etterlevelse av eget styringssystem
● Foreslå tiltak som kan forhindre
tilsvarende hendelser i fremtiden.
● Granskningen skulle likevel ikke
gjøre en selvstendig kartlegging av
hendelsesforløpet eller overlappe
med kriminaltekniske eller
trafikksikkerhetstekniske aspekter.

Omfang
• SVV fra Byggherre (BH) og alle
organisatoriske ledd over denne samt Trafikk
og samfunn Øst, Hovedentreprenør (HE),
Underentreprenør (UE) og Underunderentreprenør (UUE).
• Bakenforliggende årsaker og prosesser.
• Tilgjengelige deler av hendelsesforløpet som
peker på mulige bakenforliggende årsaker i
prosjektorganisasjonen.
Kriterier
•

Arbeidsmiljøloven
o Byggherreforskriften
o Internkontrollforskriften

•

Aktuelle håndbøker og prosesser

•

Kontrakt for prosjektet.

•

NS-EN ISO 19011:2018 – Retningslinjer for
revisjon av ledelsessystemer

Utdrag av totalt 29 foreslåtte tiltak
1. Uklart ansvarsforhold og distanse ned til UUE
1.
2.

Vurdere inkluderingen av UUE i byggemøter
Vurdere om utføring og ansvar bør ligge hos søker

2. Uheldig kombinasjon av kontraktsforhold og
tolkningsrom i arbeidsvarslingsplanen
1.

Kartlegge tolkningsrom og kontraktsforhold

3. Mangelfull organisatorisk tilrettelegging for
vedlikehold hos SVV
1.
2.

Tilpasse prosesser og maler innen SHA-området.
Gjennomgå bemanningssituasjonen

4. Mangler ved saksbehandling og kontroll hos
skiltmyndigheten
1.
2.
3.
4.

Utarbeide malskjema for oppfølgende risikovurdering
Vurdere tilrettelegging av planleggingsverktøy for
arbeidsområder
Utvidelse av eksisterende arbeidsvarslingskurs
Inkludere posteringsposisjon i loggbok

5. Mangelfull håndtering av målkonflikt mellom HMS og
driftsresultat hos SSV på virksomhetsnivå
1. Utvikle flere måleindikatorer for HMS som er
innsatsmål
6. Mangelfull risikoforståelse og oppfølging av bransjen hos
SVV på virksomhetsnivå
1. Innføre korrekt opptreden ved arbeidsvarsling i
føreropplæring
2. Avgrense bruk av skilt 110 til utstyr og personell
3. Innarbeide vegarbeidsbelastning, lokal kjøreatferd og
feilhandlinger i risikovurderinger
4. Styrke fokus på arbeidsvarsleres sikkerhet
5. Tydeliggjøre begrepsbruk omkring risikovurdering
oppfølgende risikovurdering og SJA
6. Forbedre instruksjon til utfylling av RUH
7. Øke tilbakemelding, analyse og rapportering av av RUH
til entreprenører

