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• Kort om SG Entreprenør

• Fra anbudsfasen …

• …til gjennomføringsfasen

• Oppsummering og spørsmål



Status per oktober 2021Produksjonen siden 1.1.2020
Rødt = Riving
Blått = VA
Lilla = Begge deler

#samfunnsinfrastruktur





Nidarvoll skole og helsehus – miljøsanering



Alt er selvsagt eksakt vitenskap…
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Endring og håndtering av mekanismer

• Trondheim kommune: Østmarka
• Innkalles på intervju dagen etter at tilbudet var levert

• Faktisk bruk av utslippsfrie maskiner (ikke fosilfritt)
• Tidligere fikk man full score ved å ha en el-maskin på maskin-listen, ikke 

om man nødvendigvis brukte den.

• Leverandørkonferanse våren 2021 (Sintef, Tensio, TrønderEnergi, MEF, …)

• Nå: Estimere «up-front». Full score (10p) hvis kun utslippsfri produksjon.

• Deretter betalt gjennom produksjonen med bonus hvis over estimat (kr 
30’/%-poeng), eller malus hvis under (kr 100’/%-poeng). 

Anbud Produksjon Dokumentasjon/
Ombruk



• Prosjekt på 60 
millioner
• Totalpris 60%, 

• Kompetanse 
10%, 

• Oppdrags-
forståelse 20%, 

• Miljø 10%
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25 tonn el-gravemaskin er bestilt



PS: SGE er sertifisert for 9001, 14001 og 45001









To typer anbud/kontrakter

•RS (rund sum for hele jobben)

•Mengderegulerbar med poster



Hva ligger til grunn for prising

•Generell beskrivelse/kravspec.
(ofte den eneste beskrivelsen ifbm RS)

•Miljøkartlegging
(ofte mangelfull og beheftet med usikkerhet)

•Postgrunnlag
(for mengderegulerbare kontrakter)

•Krav i byggherrens SHA-plan



Kravspek RS



Miljøkartlegging er prosjektering

• Miljøkartlegging er prosjektering av saneringsarbeidene.
Det må settes av tilstrekkelig med midler i forprosjektet til en fullverdig kartlegging og 
tilstrekkelig med prøver for både prising og utførsel.

• Hvilke krav stilles ifbm. tildeling av kontrakter på kartlegging?
Er det kun pris? Er budsjettet stort nok til tilstrekkelig antall prøver?



Er dette godt nok?







•Mye ansvar ligger hos miljøkartlegger

•Opp til Byggherre hvordan miljøkartlegging 
brukes i utforming av tilbudsgrunnlag



Men hvem skal ha ansvaret?

«Kartleggingen er utført etter beste evne og faglige 
skjønn og ………………tar ikke ansvar for 
følgekostnader på grunn av eventuelle skjulte 
forekomster av farlig avfall som ikke er avdekket»





NS 8406



Ønsker vi et marked der entreprenørene som 
er villige til å ta størst risiko, eller ser de største 
mulighetene pga mangelfull prosjektering 
vinner jobbene?



Eller et marked der pris er basert på gode avtaler, 
dyktige samarbeidspartnere, effektive 
arbeidsmetoder og god prosjektstyring?



Mengderegulerbar beskrivelse

• Likt for alle i anbudsfasen

•Mindre grunnlag for uenighet i utførselsfasen

•Ansvaret ligger hos byggherre (NS 8406)











Tilsyn i utførselsfasen

• Tilsyn tidlig i utførselsfasen 
mens miljøsanering og 
avfallshåndtering pågår





Hva ønsker vi som tilbyder

• En dekkende miljøkartlegging, evt poster for prøvetaking og skjult 
avfall

• Mengderegulerbare poster for miljøavfall 

• Mengderegulerbare poster for betong, både gjenbruk og deponi

• Ikke mengdereguler «i hjel» eks. lysbrytere, stikkontakter osv….

• Gjerne RS på selve rivingen

• Fornuftige krav til miljø/HMS som faktisk følges opp av byggherre 
under utførsel

• Tilsyn i utførelsesfasen 


