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Oppfølging av saker fra forrige møte (saksnr fra forrige
referat i parentes)
2.1 Markedsinformasjon (2.4)
Presentasjon av markedet. Det ble gitt en kort
gjennomgang av status mht. råvarer og priser.
Kjell Inge tok så en gjennomgang av SVVs liste med
prioriterte prosjekter, slik denne ble oversendt
departementet.
2.2 Nye regler for klimakrav (3.2)
SVV - Status på mal for rådgiverkontrakter. Kommet ca.
halvveis. Jobbe blant annet datateknologi (Geodata).
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Bærekraft i rådgivermaler. Generell tekst om at dette er
viktig mens detaljene må spesifiseres mht. det enkelte
prosjekt.
RIF – ønsker tidlig involvering og vil gjerne delta i
arbeidet før en evt. høring.
RIF – Ceequal, metoden er bra, men hvilket nivå vil SVV
legge seg på mht. klassifisering. Er «very good» bra nok
eller ønsker SVV «excellent”, i sine prosjekt?
SVV – Erfaring fra pilotene, samt dialog med bransjen
tyder på at nivå; «very

good», er tilstrekkelig. Det koster

mye å gå for «excellent», og det er lite å tjene på dette
nå.
Erfaringer med Ceequal viser at gevinsten er størst når
man tar inn

Ceequal fra designfasen. Det er derfor
planen å utvide Ceequal til alle faser av prosjektet.
RIF – er positive til bruk av

Ceequal og at SVV går foran

og trekker med seg bransjen. En undersøkelse fra 2021
viser at ca. 50% av «assessorene” kommer fra RIF. Antallet
øker.
2.3 Møteplan for 2022 (5.1)
Kjell Inge deltok under pkt. 2.1.
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Statens vegvesen informerer
3.1 HMS
SHA – det

er en egen gruppe i RIF som jobber med forslag

til forbedringer for å ta ned HMS risikoen. Gruppen
byttete nettopp leder og ny kontaktinformasjon blir
oversendt.
SVV: UTB la fram HMS-status for entreprisedriften ved T1
2022. Det er gledelig å registrere at de fleste HMSindikatorene nå har oppnådd grønne verdier, bortsett fra
K4-hendelser som er rød pga. to skader med mulig varig
mén.
Det ble også orientert om at SVV er med i delprosjektet
uttesting av G-verdier som erstatning for H-verdier i regi
av NTNU og Samarbeid for sikkerhet innen bygg og
anlegg, SfS BA. Både UTB og DoV deltar i uttestingen som

tar for klassifisering av historiske hendelser og på
utvalgte prosjekter som er i gang.
Presentasjonen følger vedlagt.
SVV: DoV orienterte litt om status for drift og
vedlikehold. Det var to dødsulykker i forbindelse med
drift- og vedlikeholdsarbeid langs eksisterende veg i
2021. Den ene i forbindelse med inspeksjon av
skredområde, den andre i forbindelse med
trafikkdirigering. Det har vært flere alvorlige hendelser
knyttet til trafikkdirigering også i år.
Divisjonen har en dialog med entreprenørene (MEF/EBA)
for å se nærmere på hvordan det jobbes med HMS ute på
anleggene. Det er registrert en økende trend med hensyn
til H1- og H2-hendelser.
Drift og vedlikehold har 2 fokusområder i 2022;
1. Ansvar og oppfølging mellom byggherre,
hovedentreprenører og underentreprenører
2. Varslingsplaner og trafikkdirigering
Presentasjon følger vedlagt
Ny beregningsmodell skal testes ut sammen med
bransjen i tiden som kommer. (G0-hendelser).
HMS-DoV -rapporter på N-verdi og H-verdi. Oppfølgning
av uønskede hendelser. Har god oversikt, men hvordan
bruke denne informasjonen til å forebygge kommende
hendelser.
SVV- ønsker å få avklart om RIF mener oppdragsgiver har
tilstrekkelig søkelys på HMS ved planlegging?
RIF – bistår gjerne, men ønsker tilbakemelding på
konkrete ting. Risikovurdering er høyt opp på agendaen.
Ønsker at det lages læringsark, som sette søkelys på
planleggingsfasen. Er det hendelser, som er gjengangere,
og som man kan lære av. Alle læringsark bør samles nå
på ett sted. Helst i en egen database. (f.eks. hos SFSBA).
RIF – mener det bør rettes særlig fokus på følgende
forhold;

•

Bruke nok ressurser på risikovurdering i
planleggingsfasen.

•

Økt fokus på opplæring av risikoforståelse.

•

Læringsarkene bør behandle evt. vurdering av
rådgiver bistand.

3.2 Presentasjon av prioriterte prosjekt i tilknytning til
revidert statsbudsjett.
Se pkt. 2.1 over.
3.3 Status for revidering av rådgivermaler
SVV gav en kort presentasjon sammen med
gjennomgang ny regulering av klimakrav. Sak 2.2.
Presentasjon er vedlagt referat.
3.4 Rådgiverhabilitet i totalentrepriser
SVV: Presentasjon er vedlagt referat.
SVV - En følge av økt bruk av totalentrepriser medfører
utfordringer mht. rådgiverhabilitet. Flere rådgivere deltar
i tidligfase prosjektene, som støtte for byggherre. Det
kan medføre utfordringer når samme rådgiver senere
ønsker å delta i konkurransen sammen med en tilbyder. I
slike tilfeller kan byggherre få utfordringer mht. å sikre
lik konkurranse mellom leverandørene. I noen tilfeller
risikere derfor rådgivere utestengelse. Utsikkerheten
rundt dette kan medføre lavere tilbud av leverandører i
tidligfase. Hvordan kan man unngå dette?

RIF – Det er en utfordring at bruk av totalentreprise blir
mer vanlig. Legg

til rette for at en rådgiver kan kobles på

tidlig, og være tydelig på hvilke støtte man ønsker fra
rådgiver i de ulike fasene. Rådgiver ønsker normalt å bli
fristilt etter tidligfase (hos oppdragsgiver) for å ha
mulighet til å delta ved gjennomføring av oppdraget (for
entreprenør).
For at dette skal være mulig er det viktig at
oppdragsgiver er tydelig ved bestilling om det settes
føringer mht. deltakelse i senere faser av prosjektet.

Man bør prøve å etablere en felles praksis. Viser til bygg
der man har etablert en slik praksis over lenge tid.
Kanskje man hente erfaring fra dette arbeidet når man
skal utforme en modell for anleggssektoren?

Videre er det viktig at det settes av nok tid til å gjøre seg
kjent med underlaget.
RIF vil komme tilbake med innspill på kriterier for å gjøre

RIF følger opp til

det mulig for sikre at en rådgiver kan delta i flere faser av

neste møte.

et prosjekt uten at dette skaper konkurransefordeler.
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Saker og spørsmål fra RIF
4.1 Indeks for prisjustering i rådgiverkontrakter.
Bransjen ønske en forutsigbarhet. RIF har 80% ren lønn
og 20% faste kostnader. RIF ønsker å bruke SSB indeks
(tabell) 111127 istedenfor den indeksen som benyttes i
dagen mal. Uenighet om regulering av LPS har versert i
lenge. RIF mener det er kostnadsendringer, ikke endring i
markedet som bør være avgjørende. Dette reguleres best
ved å bruke tabell11117 eller RIF egen indeks (80% av
kostnadsindeks). Viser til at flere statlige byggherrer
bruker konsumprisindeksen, gjerne i en deling med
andre kostnadsindeks. RIF har laget en presentasjon,
som er vedlagt referat.

SVV –Ikke enig i RIF vurdering mht. regulering av LPS i
rådgiver kontrakter. Det finnes ikke en omforent praksis
på området. SVV vil derfor beholde dagens praksis.
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Eventuelt
5.1 Ekstra kontaktgruppemøte på teams.
Statens vegvesen foreslår at det gjennomføres et kort
møte på teams over sommeren (august / september) for
at partene kan gi en situasjonsrapport fra markedet.
Møte vil vare en 1 – 1,5t.

Neste møte 29.11.2022 – fysisk møte Brynseng

SVV følger opp.

HMS i entreprisedriften

Bransjemøte med RIF, 31. mai 2022

Jan Erik Lien, Utbygging

HMS-indikatorer i entreprisedriften, 2018 – 2022
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2022 T1
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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
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Bransjemøte

245561 E69 Skarvbergtunnelen (04.02.22)
Fakta og konsekvens
•

Den 04.02.2022 kl. 18:30 løsnet en blåsepistol, under arbeid i forbindelse med tolking av trekkerør, og traff
hånden/tommelen til en arbeider. Arbeideren fikk knusningsskader og kutt i hånden/tommelen

•

Den skadde fikk raskt førstehjelp av sin arbeidskollega før han ble fraktet ut av tunnelen. Deretter ble han fraktet til
legevakta i Honningsvåg, før han ble transportert til Hammerfest sykehus. Etter nærmere undersøkelser ved
sykehuset, ble han fraktet til Tromsø universitetssykehus for operasjon.

Ved
ulykke

Utløsende årsak
•

Det ble opparbeidet stort trykk inne i trekkerøret, og før arbeideren fikk tatt av trykket på blåsepistolen, løsnet
blåsepistolen fra festet inne i trekkerøret, og traff arbeideren i hånden.

Etter
ulykke

Bakenforliggende årsaker
•

Svamp-kula for innføring av trekke-trå satte seg fast/stoppet opp inne i røret på grunn av at enden var plugget og lagt
ned i pakket grus. Dette gjorde at det ble opparbeidet høyt trykk inne i røret, og «blåsepistolen» ble «skutt» tilbake i
kummen.

•

Årsaken til at røret ble lagt feil, er at dette røret rett og slett ble avglemt da fire av fem rør ble forlenget og videreført.

•

Læring / tiltak

•

Viktigheten av å være to på jobb - arbeidslag

•

Viktigheten av å ha god tilgang til førstehjelpsutstyr i nærheten av arbeidsplassen.

•

Koble på en ca. 2 meter lang slange mellom blåsepistolen og justeringsventilen, slik at arbeideren kan stå på utsiden
av kummen og utføre jobben, i trygg avstand fra blåsepistolen.

•

Informasjonsdeling både internt og eksternt om hendelsen for læring.
08.02.2022

Læring etter hendelse den

305161

Synergi nr.

Læringsark fra K4 uhell 30. mars 2022
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HMS
- Drift og Vedlikehold
Rigmor Thorsteinsen

Entreprenørhendelser

Rapportering og oppfølging pr april

Entreprenørhendelser

Mnd rapportering pr april

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 ??

Regulering av rådgivers timerater
SVV-RIF kontaktmøte 31. mai 2022
•

RIF har siden 2019 hatt en uavklart diskusjon med SVV om indeksregulering av timerater. Se notat fra
RIF sendt SVV 10.12.19. Notatet er ennå ikke besvart skriftlig av SVV.

•

De fleste offentlige oppdragsgivere bruker indekser som reflekterer kostnadsendringene i bransjen,
som f.eks. SSB tabell 11117: «Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor tjenester
hvor arbeidskraft dominerer».

•

SVVs «konsulentmal» angir at SSB-indeks 09525 Byggeteknisk konsulentvirksomhet bør benyttes.
Denne indeksen er basert på løpende endringer i timepriser i markedet og ikke på endring i
personellkostnader for bransjen ( - som utgjør ca 80% av bransjens kostnader).

•

RIF mener det er urimelig og uforståelig at pågående kontrakter for SVV ikke kan reguleres i
tråd med endringer i leverandørenes kostnader.

•

RIF mener at konsulentmalen til SVV må endres slik at fremtidige kontrakter reguleres iht SSB 11117,
eventuelt RIFs indeks.

•

RIF har samlet inn 5 eksempler fra andre offentlige samferdsels-byggherrer som viser at SVV skiller
seg ut som den eneste som bruker SSB 09525, se neste sider.

Eksempler fra andre offentlige oppdragsgivere (1)
• Nye Veier regulerer iht SSB
11117:

Eksempler fra andre offentlige oppdragsgivere (2)
• Bane NOR regulerer iht SSB
11117 og alminnelig
konsumprisindeks 60/40

Eksempler fra andre offentlige oppdragsgivere (3)
• Forsvarsbygg regulerer iht alminnelig
konsumprisindeks:

Eksempler fra andre offentlige oppdragsgivere (4)
• Vestland Fylkeskommune - Bybanen regulerer iht SSB
11117*

* SSB 03362 er avsluttet og erstattet med 11117

Eksempler fra andre offentlige oppdragsgivere (5)
• Oslo Sporveier regulerer iht
endringer i RIFs indeks
(80%):

