Drift og vedlikehold av fylkesveiene:
Effektive kontrakter
Fylkeskommunene har ansvaret for drift og vedlikehold av nærmere 45.000 kilometer med vei.
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), mener at effektiv og ansvarlig drift ivaretas ved at
fylkeskommunene lyser ut store kontraktsområder.
Seriøsitet og kompetanse
• Nyttiggjøre hele kompetansen til de store entreprenørene
• Trygghet for at arbeidet kan gjennomføres effektivt og ansvarlig.
• Sikrer et seriøst og ansvarlig næringsliv. Store entreprenører sikrer god oppfølging av HMS
og Arbeidsmiljøloven.
• Lokal ungdom sikres karrieremuligheter og deltakelse i opplæringsprogrammer.
Ved mange små kontrakter vil det være krevende for fylkeskommunen å følge alle aktørene tett.
Dette øker risikoen for at useriøse aktører får oppdrag.
Kostnadseffektiv gjennomføring
• Fylkeskommunene får mest mulig drift og vedlikehold for pengene.
• En stor profesjonell entreprenør å forholde seg til. Denne kjenner problemene, området og
har gode rutiner og arbeidsmetodikk til fylkeskommunen.
• Stordriftsfordeler på planlegging, oppfølging og gjennomføring. God koordinering og effektiv
grensedragning mellom underleverandører.
• God utnyttelse av mannskap og maskinpark. Gir lavere beredskapskostnader, bedre
miljøregnskap og mer vei for pengene.
Ved mange små kontrakter vil fylkeskommunene ta stor risiko og måtte bruke betydelige
ressurser ved å følge opp mange små aktører.
Klima og miljø
• Entreprenørene får langsiktighet og insentiver til å tenke helhetlig og investere i miljø- og
bærekraft.
• Partene finner en form hvor man arbeider smart, fremme innovasjon og investerer i nye
tekniske løsninger.
En helhetlig tilnærming vil ikke være mulig hvis kontraktene brytes ned i et utall små avtaler.
Lokale effekter
• Stor andel av arbeidet skjer i samarbeid med lokale aktører. Dette sikrer lokal verdiskapning
og faglig utvikling.
• Entreprenørene samarbeider med fylkeskommunen om opplæring og lærlingeplasser
Faglig utvikling og rekrutteringsmuligheter lokalt, vil bli vanskeligere hvis fylkeskommunen bare
har avtaler med små aktører.

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet
Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). EBA har 250
medlemsbedrifter med til sammen 25.000 ansatte. Mer informasjon finnes på: https://www.eba.no

Tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

