
Temadagen 5. mai 2015

Kontraktsformer og konflikthåndtering



Program
12:30 - 12:45 - Innledning

12:45 - 13:15 - Kontraktsformer for Follobanen 

Erik Smith, Jernbaneverket

13:15 - 13:45 - Kontraktsformer og konfliktforebyggende tiltak i Statens vegvesen

Jan Eirik Henning, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

13:45 - 14:00 - Pause

14:00 - 14:30 - Entreprenørens syn på kontraktsformer og konflikthåndtering i anleggsbransjen

Kari Sandberg, EBA

14:30 - 15:00 - Konflikthåndtering

Knut Kaasen, Universitetet i Oslo

15:00 - 15:15 - Pause

15:15 - 16:20 - Paneldebatt og diskusjon, ledet av Per Helge Pedersen, Byggeindustrien

16:20 - 16:35 - Oppsummering / avslutning

16:45 - 17:45 - Årsmøte i NFF

18:00 - 20:00 - Middag



Kontraktsformer

• Enhetspris kontrakter

• Totalentrepriser

• Målpriskontrakter

• OPS

• Samspillkontrakter

• Dialogpreget konkurranse 

(konkurransepreget dialog)

• Utviklingskontrakter

• ….



Konflikter i Anleggsbransjen

• MEF-kommentar: Konfliktnivået i anleggsbransjen må ned 
(Byggeindustrien 12.03.15)

• Vegvesenet: Høyere konfliktnivå nå
(Byggeindustrien 12.03.15)

• Advokatfirmaet Føyen Torkildsen: Advarer mot kompliserte 

regler og høyt konfliktnivå (Byggeindustrien 21.04.15)

• Er konfliktnivået høyere enn tidligere? 

• Hvordan håndteres de fleste kontraktene hvor det ikke 

fremkommer oppmerksomhet knyttet til konflikter?

• Hva kan vi som bransje gjøre for å forebygge mot konflikter 

og fokusere på produktivitet, kvalitet og HMS?



Perspektiver
• Alle byggherrer kunne valgt å bygge ut i egenregi – tro på at 

profesjonelle aktører gjør det bedre og billigere forplikter

• Byggherren vet hva som skal bygges og må derfor gi tilstrekkelig 

informasjon om sine ønsker og definere hvilken risiko partene skal ta

• Kontraktene bør i størst mulig grad klargjøre dette

• Kontraktene og partene bør ta høyde for at uenighet kan oppstå og 

hvordan dette skal håndteres

• Når uenigheter oppstår bør en strukturert prosess være beskrevet for 

å løse uenigheten slik at dette i minst mulig grad går ut over produkt 

og i minst mulig grad er personavhengig 


