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Konfliktnivå i bransjen
– sett fra en entreprenørs ståsted 



Et tilbakeblikk til 2018
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Tvisteomfang kartlagt av EBA i 2018

EBA undersøkelse : 5 bedrifter – 5 milliarder omtvistet 
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Negativ resultatutvikling for store 
anleggsentreprenører i perioden 2014-2018 
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Diagrammet viser gjennomsnittlig EBIT-margin per år for anleggsvirksomheter fordelt etter størrelse
Kilde: Bisnode



Har situasjonen bedret seg?
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Tvisteomfang bedømt av EBA i 2021
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EBA undersøkelse: Vi beveger oss i riktig retning   



Et eksempel på redusert tvisteomfang
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▪ Av 12 rettstvister fra 2012 utgjorde 7 tvister mot Statens vegvesen. 

Tvistebeløpet mot Statens vegvesen utgjorde 76% av totalt tvistebeløp
• 5 av tvistene ble forlikt før hovedforhandling 

• 2 i rettsmekling og 

• 3 i utenomrettslig mekling 

• en i rettskraftig dom fra Lagmannsretten 

• i siste tvist pågår utenomrettslig mekling 

▪ I gjennomsnitt tok det 7 år fra oppstart til endelig oppgjør

Det registreres nå en positiv holdning til å løse de gamle tvistene 
utenomrettslig



Hva kan være årsaken til tvistene?
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Noen momenter som kan ha ført til tvister
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Lav pris på 
risikoen

Lav produktivitet 
Manglende løpende 
avklaringer

Ubalanserte kontrakts-
bestemmelser

Andre momenter kan være:

• At «hoppeplikten» ikke 
oppfordrer til avklaringer

• Manglende 
forventningsavklaring før 
oppstart

• Bruk av eksterne 
rådgivere

• Mangel på 
tvisteløsningsmekanismer

• Søksmålsfrister



Tiltak for å få ned konfliktnivået
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«Tvistetrappa» – et skritt i riktig retning

• Ekspertråd på 3 personer (bør 

oppnevnes ved oppstart)

• Krav til tempo i avklaringene

• Ledelsesengasjement i 

samarbeidsmøter

• Midlertidig betaling ved uenighet



Samferdselsrådet

Prosjekteier og oppdragsgiver

Rådet i Mekling.no

Styringsgruppe

Topplederengasjement - felles opplæring og 
holdninger 



Mekling.no står til disposisjon 
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Mekling.no  



Hvor går veien videre …
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Ytterligere potensiale for reduserte tvister…

▪ Nye totalentreprisestandarder for anlegg – SVV og Norsk Standard

▪ Større grad av forhandling og risikoavklaring før kontrahering

▪ Ytterligere bruk av eksperter og meklere 

▪ Nye regler for mva på omtvistede krav

▪ Fortsette dialogen med EBA, og andre, om videreutvikling av egnede 
kontrakts- og samarbeidsformer, herunder samspill og totalentreprise 

I 2018 sto vi på kanten av stupet – nå har vi kommet et skritt videre… 
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