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Forord
Dette er en veiledning knyttet til samhandling og tvisteløsning for bygging, drift og
vedlikehold i henhold til håndbok R763 konkurransegrunnlag.
Denne utgaven er en revisjon og omstrukturering av tidligere utgave av V772 som var datert
08.06.2016. Revisjonen bygger på erfaring fra de siste års samhandlinger. Oppdateringen
innebærer en tydeliggjøring av kravene til samhandling i kontrakt og gjennomføring av
samhandlingsmøter
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SAMHANDLING :: INNLEDNING

1. Innledning
For å minske risikoen for, og omfanget av konflikter og tvister etter kontraktsinngåelse, samarbeidet
bransjeforeningene og Statens vegvesen i 2016 om å utarbeide et forebyggende opplegg. Kravene
til samhandling er også blitt forhandlet frem som et samarbeidsprosjekt mellom statlige byggherrer
og bransjeorganisasjonene. Det betyr at det er felles ønske i bransjen om å prioritere samhandling.
Denne revisjonen bygger videre på denne grunntanken.
Samhandling som prosess er et kontraktsfestet krav som må gjennomføres før selve
kontraktsarbeidet kan starte. Målet med denne veilederen er å gjøre utbyttet av den pålagte
samhandlingen så bra som mulig.
Vi skiller her mellom «samhandling» som prosess (som gjennomgås her) og «samhandling» som det
samarbeidet som foregår for å løse kontraktens oppgaver.
Samhandling som prosess skal i henhold til kontrakt gjennomføres mellom kontraktens
oppstartsmøte og oppstart av kontraktsarbeidene. Krav til denne konkrete samhandlingsprosessen
er innarbeidet i Håndbok R763 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag i kap. C2 om
«Oppstartsmøte med tilhørende samhandling».

Gjennomføre
oppstartsmøte
Signert
kontrakt

Gjennomføre samhandlingsprosess
Referat fra
oppstartsmøte

Signert samhandlings
dokument med avtalte
rutiner for kontraktsbrudd

Status - rapporter og
referater

Samhandling innebærer i utgangspunktet fysisk møte mellom partene hvor det er fokus på hva som
kan forebygge konflikter, samt beskrivelse av kontraktens tvistemekanismer for hvordan
kontraktuelle uenigheter skal løses.
Den aktuelle kontrakt regulerer omfang og innhold i en samhandling.
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MÅLET MED SAMHANDLING :: SAMHANDLING

2. Målet med samhandling
Målet med samhandling er å oppnå godt samarbeid basert på åpenhet og tillit, identifisere og
omforene mål ut fra felles kontraktforståelse, samt etablere målrettede prosedyrer og rutiner til nytte
for partene i gjennomføringsfasen. Felles kontraktsforståelse mellom partene er viktig for et godt
samarbeid.
Dette krever engasjement og bred deltagelse fra alle involverte parter i kontrakten, og at alle tar
ansvar for å sikre eierskap til prosessen, både i tidligfase og i gjennomføringsfasen. For å nå målet
med samhandlingen er det en forutsetning at både byggherre og leverandør har satt seg godt inn i
kontrakten i forkant.

Bred deltakelse og forankring, være konkret i diskusjonene samt
sette av tilstrekkelig tid er suksesskriterier i en god samhandling.
Det er særlig tre forhold som er sentrale i en samhandling:
• Partene skal bli kjent med hverandre
• Partene skal bli bedre kjent med kontrakten
• Utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for samarbeidet i gjennomføringsfasen
Det er ved flere anledninger foretatt kartlegging og evaluering av hvordan samhandlingen har
blitt gjennomført, og hvilken effekt den har hatt i utvalgte prosjekter. Resultater viser at det er ulik
forståelse av hva samhandling er – og hva samhandlingsfasen skal omfatte. Dette har medført at
samhandling har blitt gjennomført svært forskjellig.
Ved å ha dedikerte prosessledere i Statens vegvesen som er prosjektuavhengige, vil man
unngå at samhandlingen blir en informasjonsarena der prosessen blir overfladisk og preget
av enveiskommunikasjon fra byggherre til entreprenør, og dermed uten særlig effekt i selve
gjennomføringsfasen.
Samhandlingen skal oppsummeres og dokumenteres i et eget samhandlingsdokument eller et grundig
referat som forankres i første byggemøte. (Se vedlegg 1 for mal på samhandlingsdokument/referat)
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S A M H A N D L I N G : : D E LTA K E R E PÅ S A M H A N D L I N G

3. Deltakere på samhandlingen
De sentrale personene i kontraktsgjennomføringen jf. R760 skal være med på samhandlingen.
Tilsvarende deltagere skal stille fra leverandørsiden. Hvem dette er i den konkrete kontrakten, blir
avklart under planleggingen av samhandlingen.
Dersom noen er forhindret fra å delta, må disse på en egnet måte få en grundig orientering i
ettertid eller det må gjennomføres en egen samhandling når de er på plass. Det samme gjelder
dersom det er store utskiftninger av personell på byggherre- og/eller entreprenørsiden i løpet av
prosjektgjennomføringen. Erfaringer har vist at store utskiftninger av personell fører til redusert effekt
av samhandlingen.

Illustrasjonsfoto/Colourbox

Eierskap og engasjement for en slik prosess vil bare komme hvis
alle gis en reell mulighet til å medvirke og påvirke. For å oppnå dette
må den som leder samhandlingsprosessen, være bevisst sin rolle
og legge opp til og innby til medvirkning og diskusjon. Det krever
kompetanse og kunnskap å lede slike prosesser.

I hvert enkelt prosjekt må det dessuten vurderes om kommunikasjonsrådgiver bør delta i forhold til
omdømmeutfordringer mm.
De dedikerte prosesslederne bistår prosjektene i forkant av samhandlingsmøtene med hva som bør
forberedes og hva som forventes av prosjektorganisasjonen.
Erfaringer viser at man i mange tilfeller ikke klarer å følge opp og overføre det positive som kommer ut
av samhandlingen. Det er behov for å styrke overføringsverdien fra samhandlingsprosessen til selve
gjennomføringsfasen.
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P L A N L E G G I N G AV S A M H A N D L I N G : : S A M H A N D L I N G

4. Planlegging av samhandling
Prosessleder for samhandling bistår partene aktivt i både forberedelser og gjennomføring av
samhandlingen.

Det forutsettes at relevante bransjeaktørers medarbeidere som vil
være sentrale i samhandlingen, gis nødvendig informasjon, opplæring
og forståelse for mål og hensikt med samhandling. Prosessleder vil
bistå partene med hva som forventes av dem i samhandlingen.

Viktige momenter i samhandlingen er særlig knyttet til bevisstgjøring og opplæring på følgende
områder:
•
•
•
•
•
•
•

Mål og hensikt med samhandling - Hva samhandling er, og hvilke gevinster det kan ha
Hvordan skape og utvikle tillit
Hva skaper engasjement og vilje til å bidra
Hvordan lede en samhandlingsprosess (agenda, verktøy, deltagelse)
Rolleforståelse: prosjektleder, prosessleder, øvrige deltagere
Hvordan forholde seg til kontrakten i samhandlingen
Hvordan ta samhandlingen med seg inn i prosjektgjennomføringen, eksempelvis byggemøter
og samarbeidsmøter
• Hvordan benytte konflikthåndteringsverktøyene effektivt
• Utvelgelse av ekspert og ekspertråd
• Bruk av karakterboka
Prosjektet planlegger samhandlingen i samarbeid med prosessleder. Opplegg for selve
samhandlingen avklares og avtales også i samarbeid med entreprenør.
Nedenfor er det listet opp noen punkter som eksempel på hva som skal avtales:
•
•
•
•
•
•
•

Oppstart og varighet samlet sett
Innhold i samlingene, herunder spesifikke forhold i den aktuelle kontrakten
Varighet av hver samling – 1, 2, 3 dager etc.
Hvor og når skal samlingene/møtene skal holdes
Hvem i Statens vegvesen som har ansvaret for å arrangere møtene
Hvem som skal delta
Referent skal velges fra byggherren
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S A M H A N D L I N G : : P L A N L E G G I N G AV S A M H A N D L I N G

4.1

Stedsvalg og antall samhandlinger

For å sikre at partene blir godt nok kjent med hverandre og opparbeider nødvendig tillit forut for
oppstart av prosjektet, er det nødvendig å sette av tilstrekkelig tid til samhandling. Det finnes mye
forskning som viser at gode samhandlingsprosesser øker tilliten mellom partene og bidrar til økt
kvalitet, effektivitet, bedre arbeidsmiljø og færre konflikter.

Partene møter som likeverdig parter. Ofte kan det derfor vært lurt
å gjennomføre samhandlingen på et «nøytralt» sted, dvs. utenfor
lokalene til partene.

I tillegg viser erfaringer at godt egnede lokaler tilrettelagt for presentasjoner, gruppearbeid og ulike
teamøvelser øker det faglige utbytte av samhandlingen. Unntaksvis kan deler av samhandlingen
foretas digitalt. Dette avgjøres i samarbeid med prosessleder.
En god sosial ramme rundt samhandlingen, der man også kan legge inn ulike sosiale aktiviteter, er
også viktig da det bidrar til at partene lettere blir trygge på hverandre. Dermed kan partene raskere
komme i gang når prosjektet starter.
Omfanget av samhandlingen vil være prosjektspesifikt, og må identifiseres av partene forut for
eller i løpet av samhandlingen før oppstart av prosjektet. Det finnes mange gode eksempler på
samhandlinger der partene har møttes noen dager først, så gjennomført egne fagmøter der man går
mer i detalj – for deretter å gjennomføre nye felles samlinger før oppstart. Partene står fritt til selv å
avtale omfanget av samhandlingen så lenge kontraktens krav oppfylles.

Det bør unntaksvis gjennomføres samhandlinger som bare går over én
dag, da det gir reduserte muligheter for å bli godt kjent med hverandre
og kontraktens rammer. Prosessleder kan bistå partene i arbeidet med
å finne et passende nivå på omfanget av samhandlingen i den enkelte
kontrakt.

Det er avgjørende at det utpekes en god referent fra byggherre som sammenfatter og konkretiserer
diskusjonene og resultatene fra samhandlingen. Et utfyllende og konkret referat vil gjøre det lettere å
følge opp det man ble enige om.

Et godt referat kan også bidra til at man i gjennomføringsfasen gjør det
man ble enige om i samhandlingsfasen. Prosjektledelsen er ansvarlig
for at referatet/samhandlingsdokumentet og annen dokumentasjon fra
samhandlingen blir lagt i Mime 360.
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5. Gjennomføring av samhandling
Samhandlingsfasen skal gjennomføres før byggearbeidene eller kontrakten skal starte.
For å sikre en samhandling som ivaretar alle parter, skal man benytte egne prosjektuavhengige
prosessledere i Statens vegvesen. Det innebærer at prosessleder ikke skal være tilknyttet partenes
stedlige prosjektorganisasjon.
Samhandlingen deles, jf. Håndbok R763, normalt inn i fire hovedtemaer som angitt nedenfor, for å
løfte frem både formålet og innholdet i prosessen.
1) Personer, roller, samarbeid
a. Bli kjent
b. Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen
c. Møtestruktur
d. Roller, ansvar og fullmakter
e. Kommunikasjon
f. Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle arbeidsoperasjoner
2) Gjennomgang av kontrakten
a. Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser
b. Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet
c. Gjennomgang av entreprenørens framdriftsplan
d. Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan
3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) og klima
a. Partenes ansvar
b. Kontroll, oppfølging og læring
c. Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe hverandre?
d. Klima
4) Håndtering av tvister
a. Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens bestemmelser i
kapittel C2 om Samarbeidsmøter
b. Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art
c. Rutiner for varsler og svar – håndtering som bidrar til at uenighet ikke eskalerer
d. Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet

Innholdet i samhandlingen må ellers tilpasses den enkelte kontrakt
og dets spesifikke utfordringer. Alle de fire hovedelementene nevnt
over skal likevel alltid være gjennomgått før oppstart, jfr. også krav i
kontrakten.
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Kontrakten er plattformen for samarbeidet. Sentrale forhold i kontrakten skal gjennomgås, herunder
utvalgte kontraktbestemmelser, risikoer og spesielle forhold knyttet til kontraktsarbeidet.
Ved gjennomgang av kontrakten skal partene se om de har en felles forståelse av innholdet
i kontrakten. Partene skal på samhandlingen identifisere, avklare og bli enige om eventuelle
punkter de har ulik forståelse av i kontrakten. Dersom det er behov for ytterligere avklaringer
etter samhandlingen, skal det pekes ut ansvarlige med tidsfrister for de ulike punktene. Dette må
dokumenteres godt i referatet/samhandlingsdokumentet.
Dog er det viktig at partene ikke har urealistiske forventninger til en slik gjennomgang, siden
innholdet og forutsetningene i kontrakten allerede er fastlagt i konkurransegrunnlaget som grunnlag
for anbudskonkurransen. Det forutsettes at både byggherre og entreprenør har satt seg godt inn i
kontrakten i forkant av samhandlingen, slik at begge parter er forberedt på en slik gjennomgang.

Samhandling skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risikoer
i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.
For enkelte og helt spesielle arbeidsoperasjoner kan det noen ganger være hensiktsmessig å
gjennomføre en ekstra samhandling nærmere gjennomføringstidspunktet. Et slik eksempel kan være
en større konstruksjon som er planlagt utført av underentreprenør (UE), og hvor UE ikke er på plass
før oppstart av kontraktsarbeidet.

Hvis partene mener det er fornuftig å gjennomføre en ekstra
samhandling på et senere tidspunkt, skal det fremgå tydelig av
samhandlingsdokumentet/referatet når det skal skje, hva som skal
være innholdet i møtet og hvem som skal delta.
Partene skal i fellesskap utarbeide en samhandlingsplakat med felles mål for kommunikasjons- og
konflikthåndtering i prosjektet (se vedlegg 2 for eksempel). Denne plakaten skal henges opp på
egnede plasser, samt distribueres i prosjektet, slik at den blir kjent blant alle prosjektets deltakere.
Prosessleder bistår partene i ferdigstillelse av samhandlingsplakaten.
I tillegg skal man gå igjennom karakterboka og hvordan den skal brukes på prosjektet og i de senere
samarbeidsmøtene.

Det er fullt mulig for partene på samhandlingen å bli enige om
felles ambisiøse mål på noen karakterer i karakterboka. Mange
entreprenører ønsker noe å strekke seg etter, uten at det skal brukes
mot dem dersom målet av ulike grunner ikke nås.

12

O P P F Ø L G I N G AV S A M H A N D L I N G S P R O S E S S : : S A M H A N D L I N G

6. Oppfølging av
samhandlingsprosess
Det en blir enig om på samhandlingen skal dokumenteres i et samhandlingsdokument/referat, som
inneholder en tydelig og utfyllende oppsummering av innholdet og resultatet fra samhandlingen.
Dette dokumentet skal følge den malen som er angitt i vedlegg 1. Dokumentet skal godkjennes og
forankres på det første byggemøtet eller byggeherremøtet slik kontrakten legger opp til. Det skal
også inneholde angivelse for når første samarbeidsmøte vil bli avholdt.
Alle dokumenter benyttes i og som utarbeides i forbindelse med samhandlingen skal, i tillegg til i
Mime 360, lagres på et område partene har tilgang til.

For å sikre at samhandlingen følges opp i praksis må partene
regelmessig ta frem resultatene fra samhandlingen og diskutere
graden av måloppnåelse.

På byggemøtene skal samarbeid mellom partene være tema, jf. den enkelte kontrakt. Partene skal i
fellesskap beslutte hvilke samhandlingstemaer som skal tas opp fra gang til gang – og hvem som har
ansvar for å innlede.
Det kan også være nyttig at man på uformelle møter i prosjektet blir enige om noen
samhandlingstemaer man diskuterer i fellesskap.

En god uformell diskusjon over «kaffekoppen» kan bidra til at
samhandling mellom partene holdes vedlike.
Erfaring viser ofte at temaer som er i fokus, har en økt tendens til å bli fulgt opp også i praksis.
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6.1

Samarbeidsmøter

Samarbeidsmøtene er, i tillegg til byggemøtene, en sentral arena for å følge opp samhandlingen og
nye oppdukkende utfordringer mellom partene underveis i prosjektet. Kontrakten stiller krav om
hyppigheten av slike samarbeidsmøter. Innhold og hyppighet av samarbeidsmøtene skal være et
eget punkt på samhandlingsmøtet.
Selv om dialogen mellom partene er god, skal slike samarbeidsmøter gjennomføres i henhold til
kontraktens krav.
Formålet med samarbeidsmøtene er å bidra til optimalisering av samarbeidet mellom partene og
at partene skal løse uenigheter som ikke er blitt løst av prosjektledelsen hos partene. Partene skal
gjennomgå evaluering basert på karakterboka.
Partenes representanter og representanter for partenes prosjekteiere skal delta på
samarbeidsmøtene. Prosessleder for samhandling kan rådgi i planlegging og ved behov delta i
samarbeidsmøter.
Samarbeidsmøtet inngår som en del av kontraktens problem- og tvisteløsningsmekanisme.

Handlingsrommet for å løse en uenighet vil ofte være større jo tidligere
man tar tak i uenigheten. Det er en av grunnene til at partene må
følge kontraktens krav til hyppighet for samarbeidsmøter, og ikke
nedprioritere disse møtene i forhold til andre møter.

6.2

Karakterboka

Leverandørevaluering skal skje i henhold til kontrakten. Ofte er det bestemt å være i forkant av
alle samarbeidsmøter og at det skal være et eget tema på samarbeidsmøtene. Utgangspunktet er
Statens vegvesens evaluering i karakterboka. Statens vegvesen tar initiativ til evalueringen og skal
dokumentere sin karaktersetting, se håndbok V774 Karakterboka om dette.

Formelt er karakterene som byggherren setter, en ensidig vurdering
av entreprenørens leveranse. Desto viktigere blir det da at man i
byggemøter og på samarbeidsmøter inviterer entreprenør til å gi
byggherren tilbakemelding - både positiv og negativ.

Det bør alltid legges stor vekt på forhold som får høy score i samarbeidsmøtene, og at partene gir
hverandre anerkjennelse for det. Samtidig bør partene i felleskap diskutere områder som får lav score
- og sammen se hvordan man kan heve karakterene til neste samarbeidsmøte. Karakterboka er godt
egnet for læring, forbedring og utvikling hos partene i prosjektet.
Det er også i tillegg mulig å trekke frem enkeltelementer fra samhandlingsprosessen på
samarbeidsmøtene. Både samhandlingsplakaten og forventninger partene har til hverandre, kan
være gode punkter å snakke om på samarbeidsmøtene.
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7. Opplegg for tvisteløsning
I erkjennelse av at det ofte oppstår uenighet i forbindelse med kontraktgjennomføring, er det viktig
at kontrakten inneholder mekanismer for å løse tvister som oppstår. Klare og entydige prosedyrer for
hvordan uenighet og konflikter skal håndteres er meget viktig for fremdriften av prosjektet.
En av årsakene til det høye konfliktnivået er at uenigheter som oppstår i gjennomføringsfasen ikke
blir løst løpende, men akkumuleres til store tvistesaker som utestår til sluttoppgjøret. Dette påvirker
samarbeidsklimaet i prosjektene negativt, og sakene blir vanskeligere å løse fordi behandlingen skjer
i ettertid og tvistesummene blir større.

I samarbeidsmøte skal alltid representant(er) fra byggherrens
og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige
prosjektledelse. Med byggherrens ledelse menes prosjekteier, og
prosjekteier skal enten delta selv eller sørge for at noen med samme
fullmakt representerer prosjekteier i møtet.

En av årsakene til at representanter for ledelsen utover stedlig prosjektledelse skal delta på
samarbeidsmøtene, er for å sikre at uløste og prinsipielle saker kan løses raskere. Selv om stedlig
ledelse «kjenner saken best», kan det noen ganger være behov for å løfte saken hvis man lokalt
kommer inn i et blindspor.
Ikke alle saker vil kunne løses på prosjektnivå. Det følger da av kontraktene hvilken prosess som skal
følges for konfliktløsning.
I samhandlingsmøtet skal det avklares hvem som skal innhente ekspertassistanse. Videre skal det
samtidig avgjøres hvor denne skal hentes fra dersom behovet oppstår. Dersom kontakten ikke gir
føringer om hvor ekspert skal hentes fra må partene avtale dette seg imellom.
Mekling.no har oversikt over ressurspersoner som kan brukes som ekspert eller i ekspertråd.
Partene må sikre at utvalgt ekspert(er) har anledning til å stille opp dersom det skulle bli et behov i
løpet av prosjektperioden. Bruk av eksperter bør forankres hos prosjekteier.
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Figuren under viser tvisteløsningsprosessen (NB ekspert og ekspertråd er sidestilt i figuren)

Behandles i
byggemøtet
Hvis ikke enighet innen tre måneder,
bringes saken inn for samarbeidsmøtet
Ved enighet
bringes
løsningen
tilbake til
byggemøtet

Samarbeids
møtet
Hvis ikke enighet, bringes saken inn
for en felles «ekspert*».
«ekspert»

«Eksperten» gir et skriftlig begrunnet råd innen 14 dager.
Samarbeids
møtet

Ved fortsatt uenighet
Domstolene

Opplegg for tvisteløsning er innarbeidet i Håndbok R763 Retningslinjer for utarbeidelse av
konkurransegrunnlag kap. C2, Samarbeidsmøter.

* Ekspert og ekspertråd er sidestilt
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Vedlegg 1: Innholdsfortegnelse på
referat fra et samhandlingsmøte
Referatet skal alltid lagres i Mime 360 med tittelformatet:
«Samhandling, prosjekt- og vegnummer»
Referatet skal alltid inneholde følgende elementer i angitt nummerert rekkefølge:
1.0 Bakgrunn, hensikt og mål med samhandlingen
2.0 Deltakere, tidspunkt (er) og sted for samhandlingen(e)
3.0 Hva sier denne kontrakten om krav til samhandling?
4.0 Personer, roller, samarbeid
4.1 Bli kjent
4.2 Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen
4.3 Møtestruktur
4.4 Roller, ansvar og fullmakter
4.5 Kommunikasjon, herunder innhold til samhandlingsplakat:
4.6 Felles visjon og mål for prosjekt
4.7 Forventninger til hverandre
4.8 Kjøreregler kommunikasjon og møteregler
4.9 Kjøreregler hvordan unngå konflikter og håndtere hvis de oppstår
5.0 Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle arbeidsoperasjoner
6.0 Gjennomgang av kontrakten
6.1 Prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser
6.2 Sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet
6.3 Grad av risiko knyttet til de ulike fasene i prosjektet, hvordan håndtere
6.4 Entreprenørens framdriftsplan
6.5 Entreprenørens kvalitetsplan og kontrollplan
6.6 Uavklarte punkter i kontrakten, hva som må klargjøres før oppstart
7.0 Helse, miljø og sikkerhet (SHA, YM og Klima)
7.1 Partenes ansvar
7.2 Kontroll og oppfølging
7.3 Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Forslag til tiltak.
7.4 Klima
8.0 Håndtering av tvister
8.1 Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens bestemmelser i kapittel
C2 om Samarbeidsmøter
8.2 Tidspunkt for samarbeidsmøter, deltakere og innhold
9.0 Karakterboka
9.1 Presentasjon og hvordan den skal brukes
9.2 Hva ble partene enig om i forhold til hvordan evaluering skal foregå i dette prosjektet (hvor ofte,
når, kontaktpersoner etc.)
9.3 Ønsket partene å tallfeste noen karaktermål innen enkelte områder for å ha noe å strekke seg etter?
10.0 Dersom andre forhold ble diskutert på møtet, fyll inn fortløpende nummerering under.
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Vedlegg 2: Eksempler på
samhandlingsplakater
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Vedlegg 3: Avtale med EBA om «Tiltak
for å redusere konflikter i de største
kontraktene i Statens vegvesen»
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Vedlegg 3:
Avtale med EBA om «Tiltak for å redusere konflikter i de største kontraktene i Statens
vegvesen»
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