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Eiendomssjef Christian Thorsen Egeberg



Arbeidslivskriminalitet – fortsatt aktuelt



Et balansert næringsliv



Et rettferdig næringsliv



Samhandling og informasjonsdeling





Medbyggerne

Harald Olsen, LO
Styreleder Medbyggerne

Et samarbeid mellom offentlig sektor, 
partene i arbeidslivet og bygge- og 

anleggsbransjen i  Vestfold og 
Telemark



Mål 
I samarbeidet med offentlig sektor og næringslivet skal det gjennomføres 
tiltak for bekjemping av arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsbransjen. 
Det skal lønne seg å være seriøs! 

Formål 
Få flere til å bli Medbyggere og handle hvitt for å sikre et stabilt og trygt 
arbeidsmarked, sikre skattegrunnlaget og forebygge skadelige 
arbeidssituasjoner. Om lag 500 bedrifter i fylket er ambassadører og leder an 
for hvitt arbeid. 

Visjon 
Være et foregangsfylke for regjeringens satsing mot arbeidslivskriminalitet i 
bygge- og anleggsbransjen. 



Medbyggerne

Hvite bygg

Medbyggerne 

Tipssamarbeid

Medbyggerne 

Videregående

opplæring

Medbyggerne 

Privat-

markedet

Prosjekt-

/Ressursgruppe

Styringsgruppe



Medbyggerne – Videregående opplæring

• Det er utarbeidet en plan for kompetansemålene i ulike 
fag for Videregående skole. Målet er tilrettelegging for 
undervisning hvor Medbyggerne kommer inn i 
fagundervisningen for matte, norsk og samfunnsfag for 
utvalgte skoler. Ref. Opplæringsloven paragraf 1-1 
formålsparagrafen.

• Pilot på Re Videregående skole hvor Medbyggerne har 
blitt integrert inn i praktisk undervisning, er utviklet 
videre i samarbeid med Skogmo Videregående skole i 
Skien.

• Opplegget gjennomføres med god tilrettelegging og 
utvikling i tett samarbeid med fylkeskommunen, politiet, 
Skatteetaten, Arbeidstilsynet, næringsliv og partene i 
arbeidet. 



Medbyggerne Tipssamarbeid

• For avdekking av useriøse og kriminelle aktører i bygge- og 
anleggsbransjen er det etablert et tipssamarbeid mellom statsetatene 
og den seriøse delen av bransjen, samt fagbevegelsen. Tips som 
kommer inn, blir på denne måten anonymisert og videresendt til e-
post adresse hos skatteetaten og Arbeidstilsynet. Dersom tips fører til 
at politiet bør involveres gjøres denne vurderingen av etatene.

• Ny tipsløsning og plakater er lansert på norsk, engelsk og polsk

• Mål ikke kvantitativt, men få inn flere tips med bedre kvalitet 

• Tipsløsningen gjøres kjent gjennom de ressursene vi allerede har i 
Medbyggerne, som bransjen, regionalt verneombud og 
fellesforbundet. 

• Tipsplakater er distribuert via laug/bransjeforeninger, Skattepatruljen 
mm. 

• Det er de der ute som ser hva som skjer. 



Medbygger-bedrifter
• Vi ønsker å få en oversikt over alle Medbygger-bedrifter og antall 

biler med merker. 

• 6000  nye merker er distribuert  våren 2022 og etterspørselen 
øker.

• Foreløpig register ble publisert på nettsiden i mars  2021 og 
oppdateres fortløpende, via signerte sertifikater/egenerklæringer 
som administreres av respektive laug og bransjeorganisasjoner. 

• Mer eller mindre nedstengning av samfunnet kombinert med stor 
oppdragsmengde og manglende ressurser til administrasjon har 
forsinket arbeidet .

• Foreløpig er ca 250 bedrifter og 3000 biler med Medbygger merker 
registrert . Fordeling  er om lag 70/30 Vestfold/Telemark.

• Det er også utviklet og distribuert materiell for synlighet (til 
fakturaer, plakater, nettsider osv.)



Samfunnsnytte

• nr. 4 God utdanning og rekruttering til bransjen (lærlingplasser, 

fagarbeidere mm.)

• nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst (rettigheter, 

verdiskapning mm,)

• nr. 17 Samarbeid for å nå målene (mangfold, 

kompetansedeling mm.)



https://www.facebook.com/watch/?v=3682235865211420


https://medbyggerne.no/

https://www.facebook.com/medbyggerne





Medbyggerne Hvite bygg

• Tverrfaglig og tverretatlig sammensetning
• Innføring av seriøsitet i kommunale og fylkeskommunale bygg-

og anleggsprosjekter
• Felles kontrollsystemer
• Felles harmoniserte innkjøpssystemer
• Et marked for Vestfold og Telemark



Seriøsitet, kontroll og oppfølging i 
offentlige prosjekter

• Lovverk

• Seriøsitetsbestemmelser

• Kontroll

• Oppfølging



Lovverk

• Arbeidsmiljøloven

• Byggherreforskriften

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

• Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett



Arbeidsmiljøloven

• § 1-1.Lovens formål

• Lovens formål er:

a. å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 
arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og 
med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den 
teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

b. å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,

c. å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten,

d. å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte 
arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

e. å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta 
og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig 
veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,

f. å bidra til et inkluderende arbeidsliv.



Byggherreforskriften – SHA

Oppfølgingen på byggeplass

Byggherreforskriften

§ 9. Forebyggende tiltak

Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller 
anleggsplassen særlig stille krav om.

• a) at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får 
atkomst til bygge- eller

• anleggsplassen

• b) at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av 
bygge- eller anleggsplassen

• c) god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold

• d) sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

• e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring 
av forskjellige

• materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

• f) vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, 
for å kunne rette opp

• feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

• g) lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

• h) forsvarlige arbeidstidsordninger

• i) tilfredsstillende personalrom

• j) forsvarlig innkvartering 



Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter

• § 1.Formål

• Forskriften skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører 
tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige 
oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det 
som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller 
landsomfattende tariffavtaler.



Forskrift om informasjons- og påseplikt

• § 1. Formål

• Forskriftens formål er å bidra til å sikre etterlevelse av lønns- og 
arbeidsvilkår som følger av forskrifter om allmenngjøring av 
tariffavtaler (allmenngjøringsforskrifter), jf. allmenngjøringsloven § 3.



Seriøsitetsbestemmelser

• Skiensmodellen

• Difi modellen

• Telemarksmodellen

• Oslomodellen

• HMS – Kort

• Pliktig medlemskap i leverandørregistrert

• Krav om faglærte håndverkere

• Lærlinger

• Rapporteringsplikt til OAR

• Internkontroll, SHA

• Krav til lønns- og arbeidsvilkår

• Bruk av Underleverandører, også innleie.

• Krav om utbetaling til bank

• Mislighold av kontraktsforpliktelser

• Revisjon



Oppfølging – skrivebordskontroll

• Kredittsjekk

• StartBank

• HMSreg

• Mannskapslister

• Lønns- og arbeidsvilkår



Kontroller



Utvikling av digital sjekkliste for kontroll

• Powerapps • Digital sjekkliste



Forside sjekkliste



HMS kort



HMS kort



HMS kort



Administrativ kontroll 



Administrativ kontroll - Rapport



Praktisk kontroll 



Takk for oss ☺





Leverandørseminar Vestfold
8. september 2022

Vit hvem du avtaler med –
Opplysninger om skatt og avgift 

(RF-1507)

Hege Merethe Hagen, Skatteetaten



"Opplysninger om skatt og avgift" OSA

• Enkel å bestille – gjøres av leverandør i Altinn

• Krev riktig attest – OSA/RF-1507, ikke RF-1316-

skatteattest for privatpersoner

• Prekvalifisering og kontraktsoppfølging



Bedriften er registrert i mva-registeret

• Bør stå «ja» her (noen få er ikke mva-pliktig)

Merk utstedelsesdato - bruk 

oppdatert attest

Hovednæring (NACE-kode), 

samsvarer dette med det som er avtalt 

at virksomheten skal drive med?

Er virksomheten registrert i de ulike 

registre?

Antall registrerte ansatte i 

virksomheten pr utstedelsesdato

Personer i selskapet -

samsvarer dette med deres 

inntrykk om hvem som driver 

virksomheten i praksis?



Hvordan forstå attesten

Bedriften har sendt inn MVA-oppgaver

• Står det «*» ved beløpene, har bedriften ikke levert 

oppgaver, og etaten har skjønnsfastsatt MVA

Viser grunnlaget for arbeidsgiveravgift, nå delt i soner

• Står det ingen beløp, har bedriften ikke levert 

A-melding/er

Her bør det stå 0

• Står det beløp, skylder bedriften skatter og 

avgifter

* **



Hvordan forstå attesten (forts.)

Siden de fleste bedrifter i Norge ikke har 

oppdrag i/fra utlandet, vil det ofte stå 0 her

(Ting kan fortsatt være i orden selv om 

virksomheten har oppdrag i/fra utlandet)

Generell informasjon om opplysninger 

i attesten



Hvis restanser i skatteattesten/OSA

• Sjekk frist for betaling opp mot utstedelsesdato for attesten

• Hvis fortsatte restanser – ta kontakt med leverandør

• Vær oppmerksom hvis leverandør ikke har betalt inn

ansattes forskuddstrekk

• Vurder situasjonen



Oppsummert

• Sjekk opplysningene mot annen informasjon

• Konkret helhetsvurdering

• Må virke sammen med rutiner og oppfølging

• Avvei tiltak mot risiko

• Hold god dialog med leverandører



Konkurskarantene

• Åpent søk Brønnøysund: Konkursregisteret - brreg.no

• Stråmannsproblematikk / skjulte eiere



Oppslag konkurskarantene



Spørsmål eller 
innspill?

Hege Merethe Hagen

E-post: Hegemerethe.hagen@skatteetaten.no





Ulike oppdrag og ulike utfordringer ved 
regelverket

Frank Ivar Andersen 



Fellesinteressene ikke lenger sterke nok innenfor 
en samlet organisasjon for BA-næringen 

Håndverksbransjer i spill 
• Arbeidslivskriminalitet

• Seriøsitetsutfordringer 

• Byggeregler

• Manglende tilsyn på overholdelse 
av byggeregler, arbeidsmiljø og 
selskapsdrift

• Offentlige anskaffelser



• Leverandørledd 

• Fagarbeider- /lærlingekrav

• Hvem er på byggeplassene og 
hvem jobber de for?

• Hvem får tilgang til markedet?

• Økonomisk kriminalitet

• «Seriøsitetsbestemmelser»



Regelverksutvikling

• Lov om offentlige anskaffelser - 2015

• Forskrift (begrensninger antall leverandørledd) - 2016

• Skiensmodellen, Telemarksmodellen, Oslomodellen osv. osv. osv.

• ……….«Norgesmodellen»



• ARENDALSUKA 2019

ARENDALSUKA 2019

https://frifagbevegelse.no/nyheter/nho-inviterer-lo-til-a-lage-en-felles-modell-for-ordna-forhold-i-byggebransjen-
6.158.643976.07642f1643

13. JANUAR 2022

Regjeringens mål med en 
Norges-modell med nasjonale 
er sunnere konkurranse og et 
mer seriøst arbeidsliv.

https://frifagbevegelse.no/nyheter/nho-inviterer-lo-til-a-lage-en-felles-modell-for-ordna-forhold-i-byggebransjen-6.158.643976.07642f1643


Hvorfor “Norgesmodellen” for Bygg og anlegg?

• Noen ønsker «Norgesmodellen» for å få mest mulig likt regelverk.

• Noen ønsker «Norgesmodellen» for å fjerne lokale og «brysomme» 
varianter som Telemarksmodellen, Oslomodellen etc. 

• Noen ønsker «Norgesmodellen» for innarbeide det beste fra de lokale 
modellene i en forskrift.



Innspillsmøte med 
regjeringen 1. april



Like regler til beste for alle – Hvis mulig
• De fleste bedriftene i byggenæringen er lokale / regionale. For dem er innholdet i 

regelverket viktigere enn at regelverk er enhetlig.

• Mange offentlige aktører vil tilslutte seg sentrale bestemmelser hvis de er trygge 
på at dette bidrar til effektiv konkurranse, oppfyller forventningene til seriøsitet 
og gir markedsmuligheter for næringslivet.

• Målet må være ett sentralt regelverk som balanserer de ulike behov og 
interesser best mulig og dermed reduserer behovet for dispensasjoner og lokale 
varianter.



Leverandørledd

• Diskusjonene om leverandørledd har oppstått som følge en betydelig oppsplitting 
av leveransene innenfor byggenæringen. 

• Mye av dette er drevet av teknologisk utvikling, spesialisering etc.  

• For stramme krav til antall leverandørledd i vertikal kjede gir utfordringer.

• Det offentlige som oppdragsgiver har ofte ikke oversikt over leverandørene ute i 
prosjektene.

• Samtidig er oppsplitting i leverandørledd også drevet frem av interessen hos 
hovedleverandør til å overføre risiko og forpliktelser på annerledes og ofte 
dårligere vilkår ovenfor underleverandøren.



➢Underleverandørene må oppgis av hovedleverandør på tilbudstidspunktet og 

verifiseres av oppdragsgiver før kontraktsinngåelse med hovedleverandør. 

➢Leverandørledd må, uavhengig av entrepriseform, knyttes til fag 

➢På fagnivå opprettholdes kravet om ett underliggende leverandørledd i vertikal 

kjede. Underliggende ledd anses som supplerende ledd.

➢Innleie regnes som leverandørledd.

Hvordan regulere leverandørledd i en Norgesmodell? 



➢Underleveranser som anses å være underentreprise må oppfylle kravene for 

underentrepriser. 

➢Underleverandørene må oppfylle de seriøsitetskrav som er fastsatt av 

oppdragsgiver ovenfor leverandør i første ledd.

➢Spesialleveranser telles ikke med som leverandørledd, men skal i størst mulig grad 

oppgis av hovedleverandør på tilbudstidpunktet og før kontraktsinngåelse. 

➢Forholdet mellom leverandør og underleverandør må, hvis dette er en tjeneste, 

reguleres gjennom bruk av næringens standardkontrakter (NS 8415, NS 8416 og NS 8417 og 

underliggende avtaleblanketter). 



Kvalifikasjoner og lærlinger

«Byggenæringen vil gjerne ha en norgemodell 

for et seriøst arbeidsliv, men sliter med å ha 

nok faglærte til å klare kravene.»
Harald V. Nikolaisen – Statsbygg

«Gjennom seriøsitetsbestemmelsene skaper 

vi et sug etter lærlinger» 
Tidligere finansbyråd og Oslomodellens far - Robert Steen.

• Begge har rett og behovene er forskjellig i forhold til type oppdrag og hvordan 
oppdragene kan organiseres. 

• Oppdragsgiver må gis fleksibilitet i forhold til dette på det enkelte oppdrag og de ulike 
tjenestene i prosjektet

Arendalsuka 2022



Mindre oppdrag - Norgesmodell må sikre økt
markedstilgang for håndverksbedriftene

➢Etablering av ett regelverk for anskaffelser 
under terskelverdien (1,3 mill.)

➢Særskilte bestemmelser for rammeavtaler / 
serviceavtaler med bl.a. krav til høyere andel 
fagarbeidere på disse oppdragene.

➢Håndverksbransjene har utarbeidet forslag til 
regelverk for effektive anskaffelser til oppdrag 
under terskelverdien. 



Regler som ikke følges opp
«Evalueringen viser at det er store forskjeller mellom 
offentlige virksomheter når det gjelder hvor langt de har 
kommet med å profesjonalisere sitt innkjøpsarbeid, både 
generelt og spesifikt når det gjelder å foreta innkjøp på 
en måte som fremmer seriøsitet i leverandørmarkedet.»

«Det synes å være en betydelig treghet i flere 
virksomheter når det gjelder å sette problemstillinger 
knyttet til seriøsitet på dagsorden og å følge opp dette 
arbeidet systematisk i praksis.»

«..lokale politiske ambisjoner ofte i praksis blir tomme 
ord, der målene og forventningene ikke følges opp med 
de økonomiske og organisatoriske forutsetningene som 
er nødvendige for at kommunen skal kunne oppnå 
målene…»



Digitalisering av anskaffelsesprosesser og kontroll

• StartBank, HMS-kort, bruk av digitale avtaleblanketter fra 

Standard Norge og ett mulig fremtidig kompetanseregister, 

er hjelpemidler også til bruk ved kontroll i prosjektfasen. 

• HMSREG er den digitale løsningen som særlig er innrettet 

for å sikre kontroll med at kravene følges i prosjektene og 

for service-/ rammeavtaler.

• Viktigst grepet for å kunne utøve byggherrekontroll er 

uansett at man ved kontraktsinngåelse kjenner til og har 

akseptert leverandører og underleverandører. 



Sanksjoner

• Sanksjoner må innrettes slik at de av 
leverandørene oppfattes å være proporsjonale i 
forhold til kontraktens størrelse.

• Ikke behov for duplisering av sanksjoner da 
mange seriøsitetsbrudd allerede er omfattet av 
annet offentlig regelverk med tilhørende 
sanksjonsmidler. 





Hvordan rigge en god 
anskaffelsesprosess?

www.eba.no

Sandefjord 8.9.2022. Øystein Seljeflot, advokat EBA



Mål for anskaffelsen

✓ Hva gir mest for pengene og de beste 

løsningene



Mål for anskaffelsen
- noen trender 

Digitalisering 

Seriøsitet

Bærekraft 

Kompetanse 



Konkurranse- og entrepriseformer 
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Hvordan skal byggherrene bruke entreprenørene for å nå sine mål og velge riktig entreprise ?
Hvordan bør kunden gå frem for å finne ut hva som er riktig entreprise ?



Anbefalinger - Offentlige anskaffelser  

70



Anbefalinger - Offentlige anskaffelser   
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Anbefalinger - Offentlige anskaffelser  
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Konkurranse- og entrepriseformer 
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Konkurranse- og entrepriseformer 

74

Behov, konkurranseform og entrepriseform = leveranse 



Påvirkningen er størst når kostnadspådraget er minst

Skisse-
prosjekt

For-
prosjekt

Detalj-
prosjekt

ering
Bygging Drift

Tid

Kr

Kostnadspådrag

Påvirkningsgrad

Tradisjonell 
konkurranse

OPS
(samspill)

Stor økonomisk 
påvirkning

Mindre
økonomisk 
påvirkning

Idé



Gode erfaringer med OPS

• Høyere finanskostnader vs. offentlig innlån (med unntak av 

husbankfinansiering)

• Lavere investeringskostnad

• Bedre arealutnyttelse 

• Høyere opplevd brukerkvalitet og lite konflikter

• Hurtigere gjennomføring

• Forutsigbare FDV kostnader uten «bygningsmessig forfall» 

Tilbudsgiver 
«tvinges» til å 

samspille 
med hele 

verdikjeden

V

V

V

V

V

X



Konkurranse- og entrepriseformer
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Anskaffelser.no LUP / EBA/ NKF / DFØ

Store kontrakter

NS 8405/07

NS 8401/02

Samspill

to part og allianse

Standardisering



Mål for anskaffelsen 

Digitalisering 

Seriøsitet

Bærekraft 

Kompetanse 



Kampen mot arbeidslivskriminaliteten og 
rettferdige konkurransevilkår for de seriøse

79

Veileder  KompetanseregisterSeriøsitetsbestemmelser



Kontroll på hvem og hva som er på prosjektet  

80

Bedriftsjekk

UE

Seriøsitets-

bestemmelser



Mål for anskaffelsen 

Digitalisering 

Seriøsitet

Bærekraft 

Kompetanse 



Næringen en viktig del av løsningen

EBAs viktigste tiltak for å nå målet:

1. Klimatiltakene må være 

kunnskapsbaserte

2. Miljøkrav i lov og kontrakter

3. Kurs og opplæringstiltak

Klimagassutslippet fra bygg- og 

anleggsvirksomheten skal reduseres med 50 % 

innen 2030. Dette krever målrettet arbeid fra alle 

parter og at hele rekken av virkemidler tas i bruk. 



Hvor oppstår utslipp i asfalt?

83

A1

A3

82,6% 
av totale utslipp 

kommer i A1 og 

A3

Unit Kg Co2

A1 Råstoff 32,30

A2
Transport til 

asfaltfabrikk
3,10

A3
Produksjon/

oppvarming
19,90

A4
Transport fra fabrikk 

til utleggersted
6,73

A5
Utlegging av asfalt

1,16

SUM 63,19



Krav og ambisjoner må utvikles i takt med 
ny kunnskap og teknologi

Materialbruk

▪ Biobaserte bindingsmidler

▪ Lavtemperaturasfalt

▪ Kortreiste masser

▪ Gjenbruk av materialer 

stål, asfalt, betong, masser

Alternativ 

energiforsyning

• Biodiesel

• Biogass

• Hydrogen

De gode elektriske 

løsningene kommer

• Batteriteknologien er i utvikling

• Gravemaskiner i stadig større 

modeller

• Batterielektrisk borerigg i bruk

• Helelektrisk mobilkran

• Elektrifiserte betongbiler



Noen råd til kundene - viktige tiltak  

Eksisterende krav og krav 

under utvikling: 

• Fossilfri byggeplass

• Utslippsfri byggeplass

• Krav til materialtyper 
(eksisterer på bygg)

• Klimagassregnskap 
(eksisterer i Sverige og Danmark)

• Klimaverktøy: EPD Anlegg 
(eksisterer for asfalt, betong, pukk og grus)

1. Tidlig involvering av 

entreprenørene

2. Konseptutvikling: Form, plassering 

på tomten, areal, vurdere mulighet 

for rehabilitering og ombruk, 

vurdere BREEAM-NOR sertifisering

3. Klimagassregnskap 

4. Bruk EBAs anbefalte miljøkrav

5. Løpende dialog med næringen 



Hva ønsker vi oss til jul – hvert år?

www.eba.no



Forutsigbarhet 

www.eba.no



Forutsigbarhet skaper kapasitet 
og en god konkurranse

88

En leverandør;

1. Vurderer kunden – god erfaring med kunden med tanke på gjennomføring 

av konkurranse og prosjekt? 

2. Vurderer sjansen for å vinne – tilbudsutarbeidelse gjøres for egen regning

3. Ønsker at konkurransegjennomføringen er forutsigbar - konkurranseform, 

kvalifikasjonskriterier, tildelingskriterier og evaluering

4. Ønsker at kontrakten er forutsigbar med kalkulerbar risiko - NS uten avvik

5. Ønsker å bli tidlig involvert for å bidra til måloppnåelse

6. Særlig om krigen i Ukraina



Den gode innkjøpskommunen har godt planlagte innkjøp og gir 
informasjon til markedet i god tid. Den ønsker dialog med 
markedet om konkurranseform, gjennomføringsmodell og når 
innkjøpet skal gjennomføres. 

Den har forstått at forutsigbarhet skaper kapasitet i markedet, 
og har et ønske om å vite at det blir god konkurranse mellom 
seriøse leverandører før invitasjon sendes ut. 



Øystein Seljeflot
90 53 71 52
os@eba.no

www.eba.no





Kommende prosjekter i Sandefjord



Investeringsprosjekter

• Ny skole Vesterøy ca. 10 000 m2

• Utvidelse Høyjord barnehage ca.      500 m2

• Dagaktivitetssenter ca.   4 000 m2

• Rehabilitering av Sandar herredshus ca.   1 600 m2

• Ny bolig for pmnf (7 boenheter) ca.      700 m2

• ENØK-tiltak for 15 millioner hvert år i perioden

• Tilpasning av skoler og barnehager for 15 millioner 
hvert år i perioden





Kommende prosjekter og anlegg 
i regi av 

Tønsberg kommune

Svenn Terje Venjum

Virksomhetsleder  Eiendomsutvikling



Ny kommuneplan vedtas våren 2023

Fokus områder  2022-2035:
✓ Sykehjem og bemannede omsorgsboliger 

✓ Skoler og barnehager

✓ Sanering og nye kommunaltekniske anlegg

✓ Andre prosjekter



Sykehjem og omsorgsboliger
Fagplan “Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg”

Hogsnes helsehus ble overlevert 15.august 2022 og er det 
første prosjektet som ferdigstilles i hht. fagplan.

• Antall : 130 sykehjemsplasser

• Areal: 14 500 m2

• Budsjett:  650 mill inkl. inventar og velferdsteknologi   

• Innflytting:  1. des 2022

• Rigges nå med inventar og velferdsteknologi.

Hogsnes helsehus



Sykehjem og omsorgsboliger
Fremtidens eldreboliger – foreløpig plan

1. Ombygging av Træleborg og Fagertun sykehjem 

• Flytter 86 sykehjemsbeboere til Hogsnes sykehjem

• Programmering igangsatt. 

• 48 nye bemannede omsorgsboliger og Lærings- og mestringssenter

• Nytter ny kommunal klimaveileder med tanke på maksimal gjenbruk. 

2. Ombygging og utvidelse av 2 fløyer Eik bo og behandlingssenter

• Flytter beboere fra Eik til Træleborg sykehjem

• Planlegging starter opp i disse dager

• Bygge om eksisterende arealer til moderne sykehjemsenheter. 

• Utvide med 16 enheter

• Oppstart 2023 Eik bo og behandlingssenter



Sykehjem og omsorgsboliger
Fremtidens eldreboliger – foreløpig plan

3. Utvidelse Re helsehus - sykehjemsenheter 

• 48(84) nye sykehjemsenheter

• Oppstart 2025

4.   Utbygging Olsrød – omsorgsboliger med døgnbemanning 

• 96 omsorgsboliger

• Gjennomført designkonkurranse

• Oppstart 2028

5. Hedrumsgate – omsorgsboliger med døgnbemanning

• Antall: 8 omsorgsboliger

• Areal :  800 m2

• Oppstart: Våren 2023

Bemannede omsorgsboliger boliger Olsrød



Skoler og barnehager
Fremtidens skoler og barnehager – foreløpig plan
Ny skole og barnehagestrukturutredning behandles politisk oktober/november. Planen gir føringer til arbeidet med kommuneplanen og 
kommende budsjettbehandlinger.

1. Presterød barneskole – tilbygg og flerbrukshall

• Regulering pågår, prosjektering ferdig

• Går fra 2 parallell til 3 parallell

• 4300 m2BTa hvor 1450 m2 er ombygging

• Anbud ut januar/februar 2023

• Totalentreprise

• Ferdig senhøsten 2025

2. Skoler som vurderes utført i kommende planperiode

• Ny Ringshaug barneskole vs utvidelse Volden skole

• Ringshaug ungdomsskole,  flerbrukshall og utvidelse med 1 parallell 

• Ny ungdomsskole Vear vs Ny ungdomsskole Tønsberg sentrum Presterød barneskole



Skoler og barnehager
Fremtidens skoler og barnehager – foreløpig plan

3.  Ombygging Hogsnes barneskole til barnehage

• Areal:  1000 m2

• Oppstart:  september 2022

4. Ombygging Løkken gård – Matkultursenter

• Areal: 100 m2

• Oppstart: november 2022

5. Ungdomshus Revetal

• Areal: 550 m2

• Omprosjektering

• Regulering

• Oppstart: Høst 2023
Huset for unge - Revetal



Sanering kommunaltekniske anlegg



Sanering kommunaltekniske anlegg





Agenda

Larvik kommune

Presentasjon av kommende prosjekter

Leverandørseminar Sandefjord



Larvik kommune

Fakta:

• Innbyggere: 47 768 (3. kvartal 2021)

• Størrelse: 830 km2

Kommunalt ansatte: 3 900 (1. jan 2022)

Beliggenhet:

• Midtpunkt i regionen Vestfold og Telemark

• Omtrent 1 ½ time fra Oslo



• Punkt 1

• Punkt 2

• Punkt 3
Agenda



Investeringer  i 2022 (mill Kr)

Vei        41

Vann    82

Avløp 117

Bygg   149

Investeringer planlagt i 2023 (mill Kr)

ca tall, ikke vedtatt ennå

Vei        34

Vann    61

Avløp 159

Bygg   268

Investeringer samlet



BrødtekstHelsekvartalet



Agenda

Ragne Kristin Farmen, Prosjektutvikler Helse og mestring 1. september 2022

Transformasjon av Helsekvartalet



1. Ny legevakt

2. «Veivisertjenester for eldre» tjenester ut mot byen (Helsehjelpa, Helsestasjon for eldre, 
Tjenestekontor, pårørende og frivillighet), samarbeid med Sykehuset i Vestfold

3. Ombygge/bygge 44 nye boliger for heldøgns helse- og omsorgstjenester 2022 – 2025

4. 64 nye plasser for heldøgns helse- og omsorgstjenester i Helsekvartalet 2022 – 2026 

Temaplan Helse og omsorg 2019-2032
Veivalg 3. Sentraliserte tjenester til spesielle behov 

Helsekvartalet
- Et reguleringsprosjekt 
- Et bygge- og ombyggingsprosjekt
- Et organisasjonsutviklingsprosjekt
- Et byutviklingsprosjekt

Østlands-Posten 25. januar 
2022

Helsekvartalet i Larvik



Furuheim sykehjem 
Forslag til sykehjemsbygg på tomta Gamle Kongevei 25.
Regulering Nytt sykehjemsbygg pågår (medio oktober)

Planskisser ombygginger til 
heldøgns helse og 
omsorgsplasser ved Stavern (8 
plasser i 1. etg) og Tjølling 
sykehjem (12 plasser + 
forsterket demensavdeling)

Ombygge/bygge 44 nye boliger for heldøgns helse- og omsorgstjenester 2022 – 2025



Lillevik renseanlegg -

sekundærrensing

Brødtekst



Lillevik renseanlegg (RA) skal utvides for å behandle fremtidig tilknytting i 2058. I 

gjeldende utslippstillatelse fra statsforvalter datert 02.02.21 er det oppgitt at 

sekundærrensekrav skal være innfridd innen 31.12.2027. Det tas høyde for at 

anlegget også kan få krav om nitrogenfjerning. Kostnader er kalkulert grovt alt fra 

470 mill til 760 mill. 





Steinsholt -Kvelde RA

Brødtekst

Brødtekst



Beskrivelse av oppdraget

Det bygges nytt avløpsanlegg fra Steinsholt til Kvelde. 

Prosjektet omfatter:

● nytt renseanlegg i Kvelde, 

● ca. 17 700 m grøft med ledningsanlegg, 

● 11 stk. pumpestasjoner, 

● sanering av 3 stk. renseanlegg. 

● legging av ca. 3 700 m vannledning sammen med avløpsledning.

Kostnadsramme for utbyggingen er kalkulert på ca. 214 mill kroner.





Oversiktskart 
prosjektområdet
fra Steinsholt til 
Kvelde



Planlagt ledningstrase med 
pumpestasjoner



Stavern skole

Rehabilitering



Gamle Stavern skole inkludert gymsalen rehabiliteres så tett opp mot dagens krav og standarder som 

mulig. Utearealene oppgraderes og tilpasses også til fritidsaktiviteter til glede og bruk for allmennheten 

utenom skoletida. Ansatte, elever og foresatte tas med i planleggingsprosessen. Uteområdene opprustes i 

samsvar med vedtak sak 188/20.  

Gjennomføres som samspillsentreprise, kostnader er ikke kjent ennå.

Hva skal gjøres?





Byggeprosjekter – Prosjektoversikt
09.09.22



Økonomi- og handlingsplan 22-25



Fordeling per kommunalområde 22-25

• Helse og velferd – ca. 115 millioner.

• Oppvekst – ca. 350 millioner.

• Teknisk + kultur og samfunnsutvikling 
– ca. 550 millioner.

• Havna - ca. 57 millioner.

• Totalt i perioden: I underkant av 1,1 
mrd.



Investeringer Helse og Velferd

• Gannestad – ombygging av eksisterende bygningsmasse til 
omsorgsboliger

• Omsorgsboliger 32+32

• Kommunale boliger



Investeringer Oppvekst

• Barnehage i Åsgårdstrand

• Allaktivitetshus Åsgårdstrand

• Lillås skole – rehabilitering gymsal



Investeringer Teknisk

• Bygningsmessige oppgraderinger kommunale 
bygg

• Nytt kommunalt driftsanlegg

• Oppgradering aktivitetsanlegg Lillås skole

• Rehabilitering Lystlunden kunstgressbane

• Oppgraderinger Vann- og avløpsnett

• Tosidig vann til Horten

• Investeringer Horten kirkelige fellesråd



Investeringer Havna

• Oppgradering byrom i Havna

• Rustadbrygga - Hotelltomt

• Reisetorg Hotelltomt

• Molosikring dekke Åsgårdstrand



Kommende rammeavtaler

• Byggmestertjenester, ny avtale ila. 2023

• Maling og gulvlegging, ny avtale ila. 2025

• Elektro, ny avtale ila. 2024

• Ventilasjonstjenester, ny avtale ila. 26

• Rørleggertjenester, ny avtale ila. 26

• Solskjerming, ny avtale ila. 24

• Grave- og anleggsgartnertjenester, ny avtale 
ila. 2022



Takk for meg!





Eiendom & Samferdsel

Holmestrand kommunes bygge –og VA prosjekter

Rundt innholdet og prosjektene i denne presentasjonen tas det forbehold om politisk behandling  



Eiendom & Samferdsel

Kommende VA-prosjekter



Eiendom & Samferdsel

Formålsbygg Gullhaug: 
- Skisseprosjekt
- Kan bli realisert i 2023 



Oppsummering og innspill til samlingen


