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Kort om foredragsholderen…

John Peter T. Alstad (52 år)

Utdannet ved BI

- Bachelor i Økonomistyring

- Mastergrad i ledelse

Arbeidserfaring

- Økonomiansvarlig i Grunnarbeid AS (12 år)

- Daglig leder Grunnarbeid AS (1 år)

- Økonomiansvarlig i Grunnarbeid Entreprenør AS, Grunnarbeid Service AS & Vegarbeid AS (4 år)

- Styremedlem /Styreformann i en rekke selskaper i B&A fra 1993 til dd.

- Gründer og DL i Credit1 Norge AS (nå Svea Finans i Tr. heim)

- Teamleder i Svea Finans NUF – Administrative og finansielle tjenester (AFT)

- Ansvarlig for Spesialengasjement i Svea Finans NUF (AFT)

- Medlem av Svea Finans NUF kredittkomité (AFT)

- Spesialrådgiver i Svea Finans NUF (Salg/Marked AFT)
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Kort om Svea…
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Kort om Svea…

- Nordens største privateide finanshus med virksomhet i 10 land, ca. 2.000 ansatte 

- I Norge har vi avdelinger i Oslo, Hamar & Trondheim, ca. 200 ansatte

- Virksomhet innen

- AFT (Administrative og Finansielle tjenester)

- Svea Direkte (Privatbank)

- Svea Payments (Betalingsformidling)

- Inkasso

- mm.
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Kort om Svea sine tjenester
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Factoring

- Alle bedrifter som selger på kreditt har i større eller mindre grad kapitalbinding i kundefordringer; 

Varen eller tjenesten er levert og entreprenøren forskutterer sine egne kostnader, men pengene 

kommer ikke før oppdragsgiver har betalt. I gjennomsnitt har NESO medlemmene en effektiv 

kredittid på 62 dager (basert på årsregnskapene i 2019)

Factoring innebærer at det gis lån som justerer seg avhengig av hvor store kundefordringene er, 

normalt 80% av samlet utestående inkl. mva.

Et eks; En entreprenør sender fakturaer på til sammen 1,0 mill + mva med forfall 30 dager

Fakturaene sendes til Svea på fil samme dag. Dagen etter utbetaler Svea et lån på 80% av 

1.250.000 = 1.000.000. Det samme gjentar seg neste gang entreprenøren fakturerer.

Når kundene betaler 1.250.000 til klientkonto i Svea etter 30, 40 eller 50 dager utbetales de 

resterende 250.000 til entreprenøren (med fradrag for rentekostnader, evt. andre gebyrer) og 

1.000.000 går til innfrielse av lån. Ved forsinket betaling krever Svea forsinkelsesrenter på 

entreprenørens vegne.
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Fakturakjøp

- Fakturakjøp er kanskje en av de mest fleksible måtene å raskt konvertere kundefordringer til 

penger på konto som finnes.

En entreprenør kan være i den situasjonen at det har oppstått midlertidig behov for tilgang til 

likvider. F.eks. skal lønn utbetales på onsdag og bedriften er avhengig av oppgjør fra 

oppdragsgivere som forfaller til betaling på mandag. Ubehagelig !

- Alternativet kan da være å selge én eller flere ikke-forfalte faktura til Svea som dekker behovet.

Det er ingen omstendelig prosess, men krever normalt at oppdragsgiver bekrefter riktigheten av 

fakturaer som planlegges solgt.

Utbetaling av kjøpesum vil da bli fakturaens pålydende inkl. mva. med fradrag av Svea sin 

provisjon (som normalt ligger i intervallet 1,5% til 3,0%). Svea tar da all debitorrisiko (unntatt 

innsigelser). Betaling av den kjøpte fakturaen skjer til Svea.
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Andre typer lån

- Hvis verken factoring eller fakturakjøpstjenestene egner seg for entreprenøren har Svea 

muligheter for alene, eller i samarbeid med andre å gi tilbud på

Driftskreditter /Foretakskreditter

Annen type finansiering (ikke entreprenørgarantier)

Svea håper å bli NESO – medlemmene sin rådgiver og diskusjonspartner innen alt som 

har med arbeidskapital å gjøre, samt en foretrukket leverandør av factoring- og 

fakturakjøpstjenester !
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«En plan er ingenting. Planlegging er alt !»
Winston Churchill
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- Lønnsomhet i Bygg- og Anleggsnæringen
- Fra kalkulasjon til overtakelse – Prosjekter i BA

- Om bærekraftige strategier og hvorfor ting går til helvete
- Erfaring fra 71 anbudskonkurranser
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Hva er VERDISKAPING ?

Spørsmålet er ikke så enkelt som det kan høres ut. For bedriften og menneskene som arbeider der er ikke 

verdiskaping nødvendigvis ensbetydende med profitt, det kan for eksempel også handle om læring og 

kompetansebygging. At medarbeiderne bygger kompetanse, stein på stein, dag for dag betyr mye for hver 

enkelt, både individuelt og i et større perspektiv.

Å kjenne på egen mestringsfølelse er en verdi så stor at den ikke kan måles i penger. Som læringsarena 

bidrar bedriften derfor i høyeste grad til verdiskaping uavhengig av underliggende lønnsomhet. Bedriften 

kan forhåpentligvis høste fordelene av den enkelte- og kollektivets samlede ferdigheter over tid, selv om 

lønnsomhetspotensialet ikke nødvendigvis manifesterer seg i regnskapet i dag.
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Bakteppet

Fra BDO sin markedsanalyse for 2019, basert på analyse av 4.000 

selskaper med omsetning > 30 MNOK;

- Sterk vekst, men fallende lønnsomhet

- De store prosjektene blir større og står for en stadig større andel av 

markedet

- Usikre utsikter «Historisk høyt antall konkurser, samtidig som 

marginene er fallende er en farlig kombinasjon»



Intern

Høstmøtet i NESO

15

Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

BDO sin konklusjon

«Det er utsikter til fortsatt god vekst og tilgang på oppdrag. Aktører som 

leverer kvalitet og bærekraftige løsninger samtidig som de har kontroll 

på prosjektstyring og risiko vil kunne levere gode resultater.

Vinnerne vil være de aktørene som evner å bygge gode prosjektledere, 

systemverdi og kundeverdi og konkurrere på andre parametere enn 

pris. Staten har et ansvar for å akselerere denne utviklingen gjennom å 

vri fokus fra pris til kvalitet og bærekraftige løsninger»
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

BDO sin konklusjon

..Kan ikke brukes til spesielt mye

Hva er kvalitet? Entreprenører som konkurrerer om mengdebaserte anbud skal levere «godt 

nok» iht. beskrivelsen. Bærekraftige løsninger, så lenge de innebærer produksjon uten (for mye) 

feil høres riktig ut, men er også alt for svevende.

At entreprenøren må ha gode prosjektledere for å styre prosjekter godt er en selvfølge. Evnen til 

å styre risiko fornuftig er en selvfølge.

At entreprenøren bør satse på en differensieringsstrategi for å kunne konkurrere på andre 

parametere enn pris er også en selvfølge, men gjelder kun de områdene av entreprenørens 

virksomhet som ikke er basert på tradisjonelle anbudskonkurranser. Men for all del; hvis en 

differensieringsstrategi er realistisk ; Kjør på !
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Noen betraktninger om bransjens utfordringer

Spørsmål: Ka kainn kan gå gæli ?

Svar: Nesten alt (selvsagt!)
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Eksempler på uheldige omstendigheter…

• Feilvurderinger i anbud (enhetstider, varekostnad, forutsetninger, forbehold mv.)

• Feil i egen utførelse

• Uforutsette prisøkninger på vesentlige materialleveranser (stål, trevare mv)

• Dårlige værforhold

• Sykdom eller oppsigelser på nøkkelpersonell (midt i prosjektets utførelse)

• Lav tilgang på kvalifisert arbeidskraft

• Uforutsette utsettelser i planlagte prosjekter til utførelse

• Konkurs hos kontraherte leverandører /UE

• Svake rutiner knyttet til endringsmeldinger og å fange opp grunnlag for tilleggskrav

• Avviste (fullt legitime!) tilleggskrav. Krangling og jævelskap. Byggherre holder tilbake 

betaling som brekkstang i forhandlinger.
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Uheldige omstendigheter forts…

• Ikke planlagt vekst

• Andre uheldige hendelser med konsekvenser for økonomi og/eller fremdrift 

(eksempelvis – i en totalentreprise hvor entreprenøren har tatt over risiko for 

grunnforholdene, fjell der det etter planen ikke skulle være fjell eller lignende)

Alle de nevnte «uheldige omstendighetene» er mulige 

forklaringsvariabler på svak lønnsomhet, men de er bare 

symptomer på en mer fundamental svikt hos bedriften…
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Entreprenører som lykkes treffer godt nok på følgende målsetting;

(Bedriftens samlede)

Kompetanse + Kapasitet =

(Prosjektporteføljens samlede)

Omfang (Aktivitetsnivå) + Kompleksitet
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Kort om kompetanse og kapasitet

I stor grad handler ligningen om å styre knappe ressurser på en måte som innebærer at trykket fra 

prosjektporteføljen ikke er for lavt eller høyt.
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Min påstand; Enhver konkurs i Bygg- og Anlegg kan 

finne sin forklaring i ligningen. Det er en balanse i alle 

ting!
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Ligningen forklart;

Det må være samsvar mellom de ressursene og kompetansen firmaet har til 

sin disposisjon og prosjektporteføljens omfang og dens iboende kompleksitet.

Det er fullt mulig å leve godt i en virksomhet som opererer i en del av markedet 

som verken krever spesielt høy kompetanse eller kapasitet. Det betyr bare at 

firmaet må holde seg til det den kan og i et omfang som lar seg gjennomføre 

med de ressursene den rår over.

Høyt aktivitetsnivå og vekst er heller ikke et problem hvis entreprenøren er 

rigget for det og veksten er planlagt.

Hvis det ikke er samsvar mellom ressursene bedriften har til sin disposisjon og 

prosjektporteføljen kan hvert eneste prosjekt være en potensiell 

ryggknekker..
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Oversatt til vår problemstilling;

- Firmaet må kjenne sine styrker og svakheter inngående

- Firmaet må (i den grad det er mulig) balansere ressursene det rår over med nåværende og 

fremtidig prosjektportefølje. Det innebærer at bedriften må ha full oversikt over ressursbinding i 

eksisterende prosjekter og antatt fremtidig ressursbinding i anbudene som den ønsker å vinne. 

- En av de viktigste beslutningene entreprenøren tar blir dermed å bestemme hvilke 

anbudskonkurranser det er formålstjenlig å delta i, basert på de 

ressursbindingene som ligger i eksisterende prosjektportefølje!

- Når starter det nye prosjektet og hva vil det kreve av oss?
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Et eksempel

En entreprenør har rekordstore ordrereserver som vil generere en kraftig vekst. Alle i firmaet er euforiske. De er 

sikret nok arbeid i minst et år frem i tid. Fantastisk! Banken har oversendt sine mest entusiastiske gratulasjoner.

Firmaet deltok i 3 anbudskonkurranser samtidig og regnet med (les; håpet på) å vinne én av dem. Firmaet vant 

alle tre anbudene, som har omtrentlig samtidig oppstart. Prisene vurderes som «helt greie» og det var ikke alt for 

stor differanse til nest laveste anbyder (+5% i gjennomsnitt). Kontraktstandard i alle tre entrepriser var NS8406 

(forenklet hovedentreprise)

Firmaet har noen få svært dyktige og erfarne prosjektledere, men trenger flere. Det er dessverre ikke enkelt å 

rekruttere erfarne ingeniører i dagens marked. De satser derfor på å la én eller flere av de unge, 

fremadstormende basene ta en større rolle i minst ett av prosjektene, mens de parallelt arbeider med å 

rekruttere flere.

Egenkapitalen i firmaet er «sånn passe», men de har en god bankforbindelse og kassekreditten er for øyeblikket 

tilfredsstillende
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Analyse

I den beskrevne situasjonen vil firmaets nøkkelressurser strekkes tynt. Prosjekt- og Anleggsledelse må 

rette sin oppmerksomhet mot mer enn et prosjekt av gangen og samtidig trekke veksler på mindre 

erfarne medarbeidere. Selv om prosjektenes iboende kompleksitet ikke nødvendigvis er spesielt høy er 

omfanget så stort at det likevel vil bidra til store utfordringer knyttet til koordinering og disponering av 

ressurser.

Likviditetsmessig vil kapitalbindingen i prosjektene kreve mye, både i perioden før faktura kan sendes men 

også på grunn av innestående (10%, max 5% av kontraktssum).

Det er skapt en situasjon med underkapasitet og kombinasjonen er potensielt dødelig for firmaet. 

Ressursene må tilegnes før veksten realiseres.

(Bedriftens samlede)

Kompetanse
(Høy)

+ Kapasitet
(Liten)

=

(Prosjektporteføljens samlede)

Omfang (Aktivitetsnivå)
(Stort)

+ Kompleksitet
(Høy)
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Analyse forts..

Symptomene på underkapasiteten vil mest sannsynlig gi følgende utslag;

- Anleggsledelsen kommer under et enormt trykk. Baser og formenn må trå til. Firmaet er svært sårbar for fravær, 

sykdom eller oppsigelser fra nøkkelpersonell. Å bytte anleggsledelse midt i prosjektet er katastrofe.

- Muligheten for å fange opp tillegg- og endringsarbeider blir redusert (bare de som kjenner anbudsbeskrivelsen godt 

nok er i posisjon til å gjøre det). Entreprenøren risikerer å utføre arbeid han ikke får betalt for.

- Muligheten for å fange opp feil og mangler underveis blir redusert. Feil «bygges inn» i anlegget og får store 

konsekvenser senere, «riv ned og bygg på nytt».

- Mangel på fagfolk krever større grad av innleid personell, gjerne utenlandsk arbeidskraft som skaper enda mer 

grobunn for feil fordi det ikke er kapasitet til å følge dem opp godt nok.

- Fremdrift, lønnsomhet og likviditet svekkes.

- Ettersom firmaet periodiserer prosjekter etter løpende avregningsmetode er det fortsatt mulighet for å skyve de 

negative resultatene foran seg, men de flyter opp ved ferdigstillelse – når fasit foreligger.
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Mest sannsynlig utfall:

RIP (Rest in pieces)…
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Et eksempel til..

En entreprenør har deltatt i «alt som er» av anbudskonkurranser og har hatt stang ut hver 

bidige gang. Det er et mareritt! Firmaet har arbeid ut neste måned, men da er det slutt. Det er 

en krevende situasjon og ledelsen er blek, men fattet.

De har tilgang til store ressurser, både av høyt kompetent personell og nok av maskiner/utstyr, 

men dessverre er aktivitetsnivået alt for lavt. Den eksisterende prosjektporteføljen har høy 

kompleksitet, men håndteres greit. Det vurderes å sende ut permitteringsvarsler.

Vi har en situasjon med overkapasitet.

(Bedriftens samlede)

Kompetanse
(Høy)

+ Kapasitet
(Stor)

=

(Prosjektporteføljens samlede)

Omfang (Aktivitetsnivå)
(Lite)

+ Kompleksitet
(Lav)
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Analyse

• Firmaet har kostnader som påløper enten aktivitetsnivået er høyt eller lavt, så med mindre det skaffes nye 

oppdrag vil firmaet begynne å blø. 

• Likviditeten til entreprenørene er aldri bedre enn når oppdragsmengdene er lave. Kapitalbindingen i 

prosjekter er liten (kanskje null) og kundene har gjort opp det som er fakturert dem.

• I den beskrevne situasjonen vil det legges store ressurser ned i anbudskalkulasjon og når det først konkurreres 

om et anbud snues hver stein. Dette prosjektet «må» vi vinne! Denne gangen benyttes ikke bare de 

foretrukne leverandørene, men det innhentes kanskje 5 tilbud på hver leveranse til prosjektet. Leverandørene 

må bære sin del av lasset og det får de beskjed om. «Gi oss din beste pris, ellers finner vi oss en annen 

leverandør»

• Når det neste prosjektet vinnes er det planlagt ned til minste detalj og ressursene som skal til for å løse det er 

fullt ut tilgjengelige. Hele firmaet tripper etter å komme i gang og det syder av uforløst energi. 

• Sannsynligheten for å lykkes med prosjektet, til tross for lave priser er stor. Konklusjon; Det er viktig å 

dimensjonere virksomheten for å tåle omsetningsnedgang (lavest mulig overhead), men samtidig beholde 

tilgangen til de viktigste knappe ressursene.
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Konklusjon

Det er lett å tro at en situasjon med overkapasitet – at det er for lite oppdrag under utførelse i 

forhold til ressursene bedriften rår over, er like ille som å ha en for stor oppdragsmengde. Det er 

ikke tilfelle.

Det er mulig å sammenligne bedriftens prosjektportefølje med et lokomotiv i bevegelse. Hvis 

lokomotivet stopper opp er det ikke bra, det trenger en viss fart og må bevege seg for å skape 

inntekter. Men når lokomotivet står stille, eller beveger seg sakte - er det fortsatt alternative 

tiltak som kan iverksettes og nye planer som kan legges for å bøte på situasjonen. Kostnader kan 

kuttes, alternative markeder kan vurderes å gå inn i og permitteringer gjennomføres. Nye 

anbudskonkurranser kan møtes med kreativitet og presisjon. Når lokomotivet igjen begynner å 

røre på seg er prosjekter som kommer til utførelse veldig godt planlagt, ned til hver minste detalj 

og bedriften syder av uforløst energi.
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Konklusjon forts.

Et lokomotiv som går raskere og raskere, helt til styringen fremstår som vanskelig – kanskje umulig, 

gir få alternative valgmuligheter bortsett fra å henge på etter beste evne og gjøre det beste ut av 

situasjonen. Å bremse lokomotivet er selvsagt mulig, men det kan ta lang tid å redusere farten til 

ønsket hastighet. I mellomtiden kan skadene bedriften har pådratt seg være så alvorlige at de ikke 

lar seg reparere.

Dette scenariet beskriver en situasjon med underkapasitet.
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Konklusjon forts.

Det kan være hensiktsmessig å skille mellom operasjonell og finansiell kapasitet. Arbeidskapital er 

en svært viktig knapphetsfaktor for bedriften.

Hvis lønnsomhet er hjertet i bedriften er likviditet hovedpulsåren. Hvis den ryker er det over, selv 

om bedriften kan vise til overskudd.

Det er derfor minst like viktig at bedriften finner en balanse mellom kapitalbindingen som den 

nåværende og fremtidige prosjektporteføljen vil føre med seg med de rammene som er 

tilgjengelige. Alternativet er en situasjon med likviditetsmessig underkapasitet som er den sikreste 

veien til skifteretten..
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Konklusjon forts..

For entreprenører som i det vesentligste konkurrerer om anbud er det kun én strategi som gjelder;

- Kostnadslederskap

De anbudskriteriene som er vektet mot andre kriterier enn pris, f.eks. kvalitet, tilbudt kompetanse, miljø eller 

fremdriftsplan må betraktes som hygienefaktorer (forhold som må være på plass, men ikke nødvendigvis gir 

bedre score sammenlignet med andre). Alle firmaets konkurrenter må forventes å tilpasse seg kriteriene som 

ikke er prisrelaterte og en profesjonalisering i bransjen er uunngåelig. Vi vil derfor på nytt ende med at pris er 

utslagsgivende.

Kostnadslederskapet handler om konkurransedyktige betingelser på innkjøpte varer og tjenester, men også 

evnen til å utføre arbeid effektivt og feilfritt med en konkurransedyktig lønnskostnad (selvsagt).

Minst like viktig er det å rigge seg slik at de viktigste enhetstidene det kalkuleres med blir kvalitetssikret og 

raffinert. Er det grunnlag for å justere de enhetstidene som er brukt til «neste» prosjekt?

Her har de fleste entreprenørene stort forbedringspotensial. Enhetstidene er entreprenørens viktigste 

forretningshemmelighet !
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Bærekraftige strategier i bygg- og Anleggsnæringen

Konklusjon forts..

En differensieringsstrategi er å foretrekke hvis den lar seg gjennomføre, men er en utopi for 

entreprenører som regner anbud. Med litt godvilje er det mulig å hevde at ressurser som legges ned 

i presentasjonen av konkurransekriteriene som ikke handler om pris gjør det mulig å differensiere 

seg til en viss grad. Som jeg har vært inne på tidligere bør entreprenørene vurdere dette som 

hygienefaktorer. Det er konkurransedyktig pris som gjelder.

En differensieringsstrategi som innebærer at firmaet opparbeider seg ferdigheter som andre ikke har 

– f.eks. ved at de bygger kompetanse som innebærer at en større andel av prosjektet kan 

gjennomføres i egen regi (fremfor å kjøpes) kan være bærekraftig (fordi firmaet slipper å ta påslag 

på leverandørens påslag), men har iboende risiko. Det avgjørende spørsmålet er hvorvidt 

kompetansen er så etterspurt at den kan sysselsettes nok gjennom et normalår.

En vekststrategi som ikke er basert på firmaets allerede eksisterende ressurser er dømt til å feile og 

er den viktigste enkeltstående årsaken til at entreprenører går konkurs.
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Anbudskalkulasjon – Erfaringsdata fra 71 
anbudskonkurranser 2012 - 2020
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Bakgrunnsinformasjon

• I perioden 2012 til 2020 konkurrerte Trondheimsentreprenøren Grunnarbeid 

Entreprenør AS i 71 anbudskonkurranser som det foreligger åpningsprotokoll fra

• Byggherrene var i det vesentligste offentlige oppdragsgivere som kommuner, 

fylkeskommuner og andre statlige aktører som f.eks. Statens Vegvesen

• Anbudskonkurransene var i sin helhet mengdebeskrevne hovedentrepriser. Med 

andre ord;

Ideelt sett like vilkår for alle konkurrentene – alle arbeidsoppgaver og 

leveranser til prosjektene var forhåndsdefinert og like for alle.

• Tildelingskriteriene varierte fra 100% på pris alene, til 1/3 pris – 1/3 Kvalitet – 1/3 

Miljø og mange andre varianter. Fra opplysningene som foreligger hadde 9 av 10 

anbydere som ble tildelt oppdragene laveste pris
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Nøkkeltall

Anbudskalkulasjon - Erfaringer

Totalt antall anbudskonkurranser 71 stk.

Anbudssummene

Største prosjekt (laveste anbyder) 101 MNOK

Minste prosjekt (laveste anbyder) 790’

Gjennomsnittlig anbudssum (laveste anbyder) 10,8 MNOK

Anbyderne

Totalt antall anbydere i alle konkurranser 73 stk

Største antall anbydere i én konkurranse 12 stk

Minste antall anbydere i én konkurranse 2 stk

Antall anbydere i gjennomsnitt 5,3 stk
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Nøkkeltall

Anbudskalkulasjon - Erfaringer

Anbudssummene

Gjennomsnittlig differanse mellom laveste og neste laveste anbyder 11,0%

Største differanse mellom laveste og dyreste anbyder 142,3%

Minste differanse mellom laveste og nest laveste anbyder 0,42%

Gjennomsnittlig differanse alle anbydere mot laveste anbyder 24,7%

Antall anbudskonkurranser med differanse <1% (Lavest /nest lavest) 6 (8%)

Antall anbudskonkurranser med differanse 1 til 2% (Lavest /nest lavest) 4 (5%)

Antall anbudskonkurranser med differanse 2 til 5% (Lavest /nest lavest) 12 (17%)

Antall anbudskonkurranser med differanse 5-10% (Lavest /nest lavest) 20 (28%)

Antall anbudskonkurranser med differanse >10% (Lavest /nest lavest) 29 (41%)
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Anbudskalkulasjon - Erfaringer

Relevant spørsmål;

- Hvordan er det mulig å forklare de store forskjellene i 

anbudssummene til hver enkelt entreprenør?

Svar

- En vanlig forklaring; «Det er alltid en idiot som har regnet feil»

- En mer plausibel forklaring;

- Forskjeller i antatte (kalkulerte) enhetstider eller antatt effektivitet

- Forskjellige innkjøpsbetingelser knyttet til varekjøp og UE i 

enkeltprosjekter, eller lavere påslag hos entreprenøren

- Behovet for påfyll av nye oppdrag størst hos laveste anbyder

- Forskjellig vurdering av risiko og usikkerhet

- Større vilje til å ta risiko hos laveste anbyder

- Tilfeldigheter
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ANBUDSÅPNINGER 2012 - 2020 - GRUNNARBEID ENTREPRENØR AS

Deltakelse Rangering

Anbyder Ant. Konk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grunnarbeid Entreprenør 71 7 21 12 8 9 10 1 2 1

Søbstad 43 16 8 6 7 3 2 1

Teknobygg Anlegg 24 3 5 7 4 1 1 1 1 1

Br. Bjerkli 15 3 6 2 1 2 1

BN Entreprenør 14 5 1 2 3 1 1 1

Grunnarbeid Service 14 2 2 3 3 3 1

Gunnar Sagberg 14 4 3 3 2 2

A4 Anlegg 13 3 3 2 1 2 1 1

Din Gårdsplass 13 3 3 1 1 1 2 2

BL Entreprenør 11 2 3 1 1 2 1 1

SG Entreprenør 9 2 1 4 1 1

BL Utomhus 8 3 3 1 1

Arne Hernes 7 1 2 3 1

Ottar Augdal AS 7 2 2 1 2

Terra Entreprenør 7 1 2 3 1

Solberg Maskin 6 1 1 1 1 1 1

AF Decom 5 1 1 2 1
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Deltakelse Andel av rangering i alle konkurranser

Anbyder Ant. Konk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grunnarbeid Entreprenør 71 10 % 30 % 17 % 11 % 13 % 14 % 1 % 0 % 3 % 1 % 0 % 0 %

Søbstad 43 37 % 19 % 14 % 16 % 7 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 %

Teknobygg Anlegg 24 13 % 21 % 29 % 17 % 4 % 4 % 4 % 0 % 0 % 4 % 0 % 4 %

Br. Bjerkli 15 20 % 40 % 13 % 7 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 % 0 %

BN Entreprenør 14 36 % 7 % 14 % 21 % 0 % 7 % 7 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Grunnarbeid Service 14 14 % 14 % 21 % 21 % 21 % 0 % 0 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Gunnar Sagberg 14 29 % 0 % 21 % 21 % 0 % 14 % 14 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

A4 Anlegg 13 23 % 23 % 15 % 0 % 8 % 15 % 8 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Din Gårdsplass 13 23 % 23 % 8 % 0 % 8 % 8 % 15 % 0 % 15 % 0 % 0 % 0 %

BL Entreprenør 11 18 % 27 % 9 % 9 % 18 % 9 % 0 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 %

SG Entreprenør 9 22 % 11 % 44 % 0 % 0 % 0 % 11 % 11 % 0 % 0 % 0 % 0 %

BL Utomhus 8 38 % 0 % 38 % 13 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Arne Hernes 7 0 % 14 % 29 % 43 % 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Ottar Augdal AS 7 29 % 0 % 29 % 0 % 0 % 14 % 29 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Terra Entreprenør 7 0 % 14 % 29 % 43 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 14 % 0 %

Solberg Maskin 6 17 % 17 % 0 % 17 % 17 % 0 % 0 % 17 % 0 % 0 % 17 % 0 %

AF Decom 5 0 % 20 % 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 %
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• Søbstad AS var den entreprenøren som deltok i flest anbudskonkurranser mot 

Grunnarbeid Entreprenør (43 av 71)

• Søbstad AS var den entreprenøren som vant flest anbudskonkurranser (16 av 43 

konkurranser, 37%)

• Av de topp 12 entreprenørene som deltok i flest anbudskonkurranser var det ingen som 

hadde færre 1steplasser enn Grunnarbeid Entreprenør (10%)

• Det var 32 entreprenører som kun deltok i én anbudskonkurranse. De leverte laveste 

pris ved 5 anledninger (16%)

• Det var 14 entreprenører som deltok i kun 2 anbudskonkurranser. De leverte laveste 

pris ved 2 anledninger (7%)

• Det var 10 entreprenører som deltok i mer enn 10 anbudskonkurranser. De leverte 

laveste pris ved 48 anledninger (21%)
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Relevant spørsmål;

- Hvor stor betydning har differansen mellom laveste anbyder og 

resten av anbyderne for bedriftens resultat?

Min erfaring;

- Det kan ha en viss betydning, men basert på min erfaring er 

sammenhengen marginal. Det viktigste er kvaliteten i arbeidet som er 

nedlagt i kalkulasjonen, samt evnen til å gjennomføre prosjektene som 

planlagt
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Konklusjon

- Anbudsregning er ikke en eksakt vitenskap

- Stor differanse mellom laveste og nest laveste anbyder har marginal betydning for bedriftens 

resultat. Andre faktorer teller mye mer !

- Stayerevne gir god uttelling. Stang ut kan like gjerne bli stang inn ved neste anledning

- Vekst er uproblematisk når den er planlagt. Det eneste som er verre enn å ha for liten 

oppdragsmengde er å ha for stor

- Viktigere enn å vinne mange prosjekter er å vinne de riktige prosjektene (og som er i samsvar 

med bedriftens strategi og ressursgrunnlag)

- Det må være rom for å tåle redusert aktivitetsnivå i virksomheten. En entreprenør med store ikke-

prosjektrelaterte kostnader vil være mer tilbøyelig til å prise anbud lavere enn sine konkurrenter 

(ref. Søbstad)
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Årsmøte NESO

Ønske om å diskutere arbeidskapital /NESO avtalen?

John.peter.alstad@svea.com

Mob. 950 82 176

mailto:John.peter.alstad@svea.com

