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Nordisk arbejdsgruppe

Nordisk  
anlægsmarked



Tidsperiode

Juli 2020-2021  
(evt. med forlængelse)

Relevante kompetenceprofiler
Udbudsjurister med forretnings- 
forståelse, Bygherreprojektledere, 
Entreprenører, Rådgivere

Videndeling og spredning 
af best practices

Workshop, Erfaringskatalog, 
Oversigtsskema

Relevante verdensmål

Mål 9: Industri, innovation  
og Infrastruktur  
Mål 12: Ansvarligt forbrug  
og produktion

Opfølgning på verdensmål

Gruppen kommer selv med forslag 
til opfølgning på verdensmålene i 
efteråret 2020. I den forbindelse 
kan gruppen også drøfte, om akti-
viteterne dækker andre verdensmål, 
og om gruppen ønsker at rappor-
tere op mod disse

Nordisk  
anlægsmarked
Der nedsættes en nordisk arbejdsgruppe, der skal se på erfaringerne med at  
anvende nye kontraktformer og hvilke muligheder disse erfaringer rummer for  
det nordiske anlægsmarked.

Gruppen skal undersøge under hvilke forhold, det giver mening at anvende nye 
kontraktformer, og under hvilke forhold det giver mindre mening.

Leverancen forventes at blive et erfaringskatalog med nogle opmærksomheds-
punkter og et oversigtsskema, der viser hvilke projekter, der egner sig til hvilke 
kontraktformer.

Gruppen vælger selv sit undersøgelsesdesign, men forventes at inddrage (nogle 
af) nedenstående emner i arbejdet:

• Nye udbudsformer  
(f.eks. udbud med forhandling, Early contractor involvement, med flere)

• Nye entrepriseformer (f.eks. totalentreprise, Allianceprojekt, IPD 
(Integrated Project Delivery med flere)

• Nye samarbejdsformer (f.eks. partnering)
• Risikobalance/risikofordeling
• Gennemførselsmodeller og deres samspil mellem faktorer som anskaffelses-

metode, opgørelsesmetode, beskrivelsesniveau, frihedsgrader etc.
 
Gruppen har fået en bundet opgave, som er at arrangere en workshop i 2021. 
Gruppens leverancer kan være et resultat af denne workshop. 

Gruppen er velkommen til konsultere det arbejde, NVF udførte i forrige periode 
om totalentrepriser. 

Det er også en mulighed, at gruppen vælger at arrangere to workshops (den før-
ste i NVF-periodens begyndelse, f.eks. primo 2021, og den anden i NVF-perio-
dens afslutning, f.eks. ultimo 2023/primo 2024). Resultatet af disse workshops 
skal kunne dokumenteres f.eks. i form af et erfaringskatalog eller et skema, der 
giver en oversigt over hvilke kontraktformer, der virker under hvilke forhold.

Gruppens drøfter på sit første møde nærværende arbejdsbeskrivelse. Gruppen 
har som de andre grupper mulighed for at komme med forslag til justeringer af  
arbejdsbeskrivelsen. Justeringerne skal godkendes af NVF’s Forbundsstyrelse.


