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1 Innledning 
 

 
 
 
 
 
Entreprenørforeningen (EBA) presenterer i dette notatet våre vurderinger av status for bygg- og 
anleggsnæringen, hvilke utfordringer bransjen står overfor på kort og hvilke tiltak vi anbefaler for 
å sikre verdiskapning og sysselsetning i næringen.   
 
Notatet er et innspill til NHO fellesskapets viktige arbeid med prosjektet "Veikart for fremtidens 
næringsliv" og rapporten som vil bli ferdigstilt på bakgrunn av dette.    
 
Entreprenørforeningen -Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for bygg-og 
anleggsentreprenører, og har 254 medlemsbedrifter med rundt 25 000 ansatte. Våre medlemmer 
omsetter for totalt ca. 90 milliarder kroner og spenner fra landet største entreprenørbedrifter til 
mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører   
 
Vi håper at våre innspill vil bli tatt hensyn til i det videre arbeidet med rapporten og NHO sin 
politikk på området. EBA stiller seg til disposisjon hvis det skulle være noen spørsmål eller behov 
for mer informasjon.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kari Sandberg 
Adm.dir 
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2 Oppsummering 
 
Bygg, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) er Norges største fastlandsnæring. Den sysselsetter 
mer enn 250.000 personer på landsbasis. Entreprenørene er helt avgjørende for 
at næringens verdikjede skal fungere. En konkurransedyktig og kompetent bygge- og 
anleggsnæring har alltid vært en viktig forutsetning for vekst og utvikling i samfunnet 
 
Ifølge IMFs1 nylig fremlagte halvårsoppdatering er verdensøkonomien på vei inn i en resesjon 

som man ikke har sett i nyere tid. IMF spår at Norge vil havne i en dyp resesjon med en 6,3 

prosent nedgang i den økonomiske aktiviteten i 2020. 

Et viktig mottiltak for alle lands myndigheter vil være å stimulere til økt aktivitet i økonomien hvor 

det gir best mulig effekt på verdiskapning og sysselsetning. Erfaring viser at bygge- og 

anleggsnæringen er godt egnet som katalysator for motkonjunkturpolitikk. Dette kan gjøres 

gjennom prosjekter som iverksettes av både staten og kommunene. Effektene av slike prosjekter 

vises raskt på direkte og indirekte sysselsetting og verdiskaping, I tillegg gir det en omfattende 

samfunngevinst gjennom ferdigstillelse av ny infrastruktur som igjen kan bidra til økt økonomisk 

vekst.   

Bygg- og anleggsnæringen er arbeidskraftintensiv og gir store sysselsettingseffekter over hele 
landet. En ny ringvirkningsanalyse gjennomført av Menon Economics (april 2020), viser at et 
prosjekt på en milliard millioner kroner vil generere nærmere 950 årsverk. Ved store og 
mellomstore prosjekter spres effekten gjennom hele verdikjeden og skaper arbeidsplasser hos 
lokale underleverandører og servicetilbydere. Analysen fra Menon Economics viser også at den 
samlede norske verdiskapingsandelen av investeringer i denne sektoren er på om lag 75 prosent  
 
  

 
1 https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/ 

Figur 1: Menon Economics (2020): Sysselsetnningseffekt 

ved prosjekt på en milliard NOK. 
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For å sikre verdiskapning og sysselsetning i bygg og anleggsnæringen vil EBA anbefale at man 
fokuserer på tre hovedområder:  

 

1. Opprettholde og iverksette nye offentlige prosjekter 
Offentlige oppdrag er avgjørende for å opprettholde aktivitet i næringen. I en situasjon hvor 
prosjekter fra private utbyggere kan stoppe opp, er det viktig at det offentlige holder et høyt 
aktivitetsnivå innenfor bygg og anlegg.  
 
Pågående offentlige prosjekter må opprettholdes og nye prosjekter må iverksettes. Prosjekter 
med kort ledetid må ut i markedet så raskt som mulig. Planleggingsressurser i det offentlige må 
også opprettholdes lik at det også planlegges videre forprosjekter i 2021 og 2022.  
 
Finansiering av statlige og kommunale prosjekter må sikres. Det er avgjørende at eksisterende 
prosjekter ikke stopper opp. Samtidig må ikke nye prosjekter utsettes som følge av finansiell 
usikkerhet. Det er viktig å unngå en situasjon hvor norske entreprenører blir tvunget til å prise 
risiko høyt, eller avstå fra å delta i konkurranser. 

 

2. Økt igangsettelse av nye prosjekter i privat sektor 
Det er viktig at næringen og myndighetene jobber sammen med å få på plass tiltak som kan 
stimulere private aktører til å opprettholde og igangsette nye eiendomsprosjekter.  
 
Gjennom et felles løft kan man jobbe mot å få ut prosjekter i markedet allerede i 2020. Tiltak som 
kan sikre dette er innføring av statlige garantiordninger i boligprosjekter, statlige egenkapital lån, 
ROT-fradrag, infrastrukturbidrag, tilskudd til ENOVA, økte bevillinger til husbanken, endringer i 
MVA fradrag og oppmykning av lokal saksbehandling i reguleringssaker.  

 

3. Økt likviditet 
Likviditet er avgjørende for å sikre driften i bygge- og anleggsnæringen. Arbeidskapital og 
kontantstrøm driver verdikjeden og sikrer fremdrift og gjennomføring av prosjektene. 
Kombinasjonen av usikkerhet for fremtiden og nye restriksjoner påvirker kundenes betalingsevne 
og betalingsvilje.  
 
Dette kommer i tillegg en situasjon hvor kronen er blitt kraftig svekket og innkjøpsprisene øker 
kraftig. Resultatet er en svært krevende situasjon for pågående prosjekt og løpende avtaler.  
Dersom pengestrømmen stopper, så stopper produksjonen, med konsekvenser for et stort 
omfang av leverandører og underentreprenører. Forutsigbarhet og sikkerhet rundt likviditeten vil 
sikre at prosjekter gjennomføres og gi raske positive effekter på sysselsetting.  
 
Økt likviditet for næringen må sikres gjennom skatte- og avgiftssystemet. Dette for å hindre at 
produksjonen stopper opp og at hele verdikjeden rammes. 
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3 Om bygge- og anleggsnæringen i Norge 

3.1 Norges største fastlandsnæring 
Bygg, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) er Norges største fastlandsnæring. Den sysselsetter 
mer enn 250.000 personer på landsbasis. Entreprenørene er helt avgjørende for 
at næringens verdikjede skal fungere.   

 
I 2018 hadde BAE-næringen:2 

• 1 120 milliarder kroner i omsetning  

• 383 milliarder kroner i verdiskaping, tilsvarende 15,9 prosent av den samlede verdiskapingen 
fra næringslivet i norsk økonomi  

• 93 000 selskaper er registrert innenfor respektive NACE-koder i BAE-området.  

• 358 000 personer sysselsatt, tilsvarende nærmere 25 prosent  
av sysselsettingen i norsk næringsliv.  

 
Bygg- og anleggsnæringen spenner fra landet største entreprenørbedrifter til lokale 

håndverksbedrifter og spesialentreprenører. Næringen bidrar til verdiskapning og sysselsetting 

over hele landet og er med dette også landets største distriktsnæring.  

3.2 Store ringvirkninger på sysselsetning og verdiskapning  
Bygg- og anleggsnæringen er arbeidskraftintensiv og gir store sysselsettingseffekter over hele 
landet. I gjennomsnitt er 40% av prosjektkostnadene ved er lønnskostnader. En ny 
ringvirkningsanalyse gjennomført av Menon Economics (april 2020), viser at et prosjekt på en 
milliard millioner kroner vil generere nærmere 950 årsverk. Ved store og mellomstore prosjekter 
spres effekten gjennom hele verdikjeden og skaper arbeidsplasser hos lokale underleverandører 
og servicetilbydere.  

Analysen fra Menon Economics viser også at den samlede norske verdiskapingsandelen av 
investeringer i denne sektoren er på om lag 75 prosent. Om lag NOK 350 millioner av dette 
kommer i direkte verdiskaping i bygg- og anleggsbedriftene som mottar kontrakten, mens NOK 
400 millioner er verdiskaping i leverandørnæringene. De indirekte effektene spres på mange ulike 
næringer, deriblant betydelig sysselsetting i salgsrelaterte tjenester og industri i Norge. I tillegg 
finner vi også betydelige effekter i sektorene «Innleie av arbeidskraft» og «spesialiserte tjenester» 
der ingeniører og arkitekter dominerer. 

 

 

 
2 "En Verdiskapende Bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE)", BI (2019) 

Figur 2: Menon Economics (2020): Sysselsetnningseffekt ved prosjekt på en 

milliard NOK. 
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4 Scenario på kort sikt 

 

4.1 Stor usikkerhet 
Produksjonen i bygge- og anleggsnæringen i Norge har jevnt over gått relativt normalt i første 

fase av koronapandemien. Lokale karantenebestemmelser som hindrer bemanning på prosjekter, 

problemer med vareleveranser fra utlandet og lavere produktivitet i prosjektgjennomføringen har 

vært hovedutfordringer for entreprenørene i den innledende fasen.  

Næringen har også blitt rammet av en svak valutakurs. Anslagsvis 10-15 % av innkjøpene 

(tilsvarende 40 mrd NOK i 2019), er importert og nå eksponert for prisoppgang. Prognosesenteret 

har gjort en beregning av hvilken effekt valutasvingninger gir på økte kostander i byggenæringen. 

En vesentlig kronesvekkelse vil gi store ringvirkninger for hele verdikjeden i næringen og i siste 

ledd påvirker dette byggekostnadene for byggherre.  

Kombinasjonen av ulike forhold gjør nå at usikkerheten blant aktørene i næringen er økende. 

Dette kan illustreres gjennom foreningens medlemsundersøkelser og Prognosesenterets 

Pulsmåling (uke 14 og 16):   

• 71% av medlemsbedriftene svarer at de vurderer permitteringer i løpet av kort tid 

• 55 % av medlemsbedriftene svarer at de merker lavere etterspørsel eller kanselleringer av 

ordrer. 

• 44% av medlemsbedriftene svarer at de opplever at offentlige oppdragsgivere/byggherrer 

vurderer å utsette prosjekter  

• 36% av medlemsbedriftene svarer at de nå mangler oppdrag 

• 21 % av medlemsbedriftene svarer at det er en reell risiko for at bedriften kan mangle 

likviditet til å gjennomføre påbegynte/planlagte prosjekter3 

 

   

 
3 Medlemsundersøkelse NHO/BNL gjennomført i uke 14 og 16, Prognosesenteret rapport Pulsmåling Bygg- og 

anleggsnæringen gjennomført i uke 14 

 

Figur 3: EBA: Medlemsundersøkelse april 2020 Figur 4: EBA: Medlemsundersøkelse april 2020 
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4.2 Nedgang i sysselsetning  
De negative effektene av koronakrisen for Bygge- og anleggsnæringen vil komme noe senere 

enn mange av NHOs øvrige næringer som ble rammet umiddelbart. Prognosesenteret har på 

oppdrag av EBA har foretatt en beregning av konsekvenser for byggenæringen av 

koronasituasjonen. Produksjonsmessig er det sannsynlig at situasjonen vil medføre en samlet 

nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten fra 2019 til 2020 på 5 % målt i kroner tilsvarende 25 mrd. 

Sysselsettingsmessig kan vi stå foran en reduksjon i antall årsverk i hele BAE-verdikjeden på 

40.000, fordelt som følger i ulike bransjer under. 

Sektor  Nedgang i 
sysselsetting av 

smittevernstiltakene 
 

Arkitekter og tekniske konsulenter  

 

1.000 

Byggevareprodusenter  2.500 

Byggevarehandel (agentur, engros, detalj)  2.500 

Andre næringer  19.000 

Utførende BA-foretak (entreprenører, håndverksbedrifter og tekniske 
installasjonsbedrifter)  

15.000 

 
På lengre sikt kan konsekvensene for næringen bli betydelig mer omfattende. Økt økonomisk 

usikkerhet hos både private og offentlige aktører samt lavere investeringsvilje i bolig og øvrig 

eiendom vil kunne ramme næringen hardt i 2021 og årene som kommer etter det. Man vil her 

komme i en sitasjon hvor store og mellomstore prosjekter avsluttes samtidig som nye prosjekter 

ikke iverksettes. Gradvis økende arbeidsledighet, lavere reallønn og fallende boligpriser driver i 

stor grad nedgangen i innenlandsk etterspørsel. Bygge- og anleggsnæringen er svært følsom for 

slike konjunkturendringer  
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5 Konsekvenser for økonomien 

 

5.1 Økonomisk resesjon 
Ifølge IMFs4 nylig fremlagte halvårsoppdatering er verdensøkonomien på vei inn i en resesjon 

som man ikke har sett i nyere. Ifølge IMF kan produksjonsfallet forbundet med koronakrisen 

overgå det som utløste finanskrisen i 2007/08. Det vises spesielt til at vanlige tiltak for å stimulere 

økt etterspørsel i økonomien, får begrenset effekt. Dette som følge av de strenge restriksjonene 

som er innført over hele verden for å begrense pandemien. 

IMF forventer en gradvis oppgang i 2021 med en høyere trendvekst. Ifølge framskrivningene til 

IMF vil nivået vil fortsatt være lavere enn før koronaviruset. Det er «betydelig usikkerhet» rundt 

hvor sterk oppgangen i 2021 vil være og IMF viser til en rekke hendelser som kan forlenge krisen. 

Erfaringer fra tidligere kraftige lavkonjunkturer viser at de negative virkningene på sysselsettingen 

og produksjonsnivået i økonomien kan vare i mange år etter at smitteverntiltakene er opphevet.  I 

de scenarioene Holden-utvalget har sett på, anslås de samlede kostnadene frem til 2030 til 

mellom fire og syv ganger så kostbare som tapet i 2020, målt ved tapt BNP for Fastlands-Norge. 

De fleste landene som IMF regner med blir hardest rammet økonomisk er viktige handelspartnere 

for Norge, som USA, EU-området og Storbritannia. IMF spår at Norge vil havne i en dyp resesjon 

med en 6,3 prosent nedgang i den økonomiske aktiviteten i 2020. Arbeidsledigheten i 2020 kan 

havne på 13 prosent. Norge kan med dette få den høyeste ledigheten av de nordiske landene – 

og verre enn Tyskland, Italia og Irland. Den økonomiske resesjonen vil igjen få stor betydning for 

investeringene i bygge- og anleggsprosjekter og sysselsetningen i næringen.  

5.2 Motkonjunktur gjennom bygg- og anlegg 
Et viktig mottiltak for alle lands myndigheter vil være å stimulere til økt aktivitet i økonomien hvor 

det gir best mulig effekt på verdiskapning og sysselsetning. Erfaring viser at bygge- og 

anleggsnæringen er godt egnet som katalysator for motkonjunkturpolitikk. Dette kan gjøres 

gjennom prosjekter som iverksettes av både staten og kommunene. Effektene av slike prosjekter 

vises raskt på direkte og indirekte sysselsetting, verdiskaping og er samfunnsnyttige investeringer 

for fremtiden. I tillegg gir det en omfattende samfunngevinst gjennom ferdigstillelse av ny 

infrastruktur som igjen kan bidra til økt økonomisk vekst.   

 

 

  

 
4 https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/ 
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6 Konsekvenser for offentlige investeringer 
 

6.1 Offentlig etterspørsel i bygg 
Rundt 60 prosent av omsetningen i BAE-næringen er knyttet til offentlige kunder. I en situasjon 

hvor oppdrag fra private aktører stoppes eller utsettes er det avgjørende at offentlige prosjekter 

videreføres som planlagt samtidig som nye prosjekter starter opp. Den siste 

medlemsundersøkelsen fra EBA, viser at 44% av medlemsbedriftene har opplevd at offentlige 

oppdragsgivere/byggherrer vurderer å utsette prosjekter som en følge av Koronakrisen.  

Dersom også offentlige innkjøp bremser opp i den situasjonen vi nå står i, vil dette få store 

ringvirkninger for en hel næring.   

6.2 Behovet for offentlige investeringer i bygg 
Offentlige oppdrag representerer halvparten av næringens oppdrag, og er avgjørende for å 

opprettholde aktivitet i næringen. Finansiering av statlige og kommunale prosjekter må sikres. Et 

foreløpig anslag viser at det offentlige bør øke sine investeringer betraktelig fram mot 2022 bare 

for å kompensere for reduksjon i den private etterspørselen. 

6.3 Behov for offentlige investeringer i anlegg 
Anleggsbransjen vil spille en avgjørende rolle når vi raskest mulig skal få aktiviteten og 

verdiskapingen i gang igjen over hele landet. Anleggsbransjen er en arbeidskraftintensiv næring 

med stor sysselsettingseffekt. 40% av prosjektkostnadene er lønnskostnader.  

De umiddelbare utfordringene koronaviruset har skapt for håndverksbransjene gjelder også for 

aktørene som opererer større prosjekter innenfor anlegg, inkl. bygging av veier og jernbane. 

Kontraktene som er inngått knyttet til disse store utbyggingsprosjektene har ordinære 

bestemmelser om fremdrift og gjennomføring av oppgjør/betalinger underveis. Koronakrisen har 

skapt et stort risikopåslag knyttet til bl.a. hvordan man forholder seg til forsinkelser, tilleggsarbeid 

og kostnadsøkninger som skyldes koronasituasjonen.  

Det er reell fare for at situasjonen kan ende opp i vesentlige juridiske kontraktsdiskusjoner som 

skaper ytterligere stopp i prosjekter. Videre skapes det spenninger i prosjektene som tar bort 

fokus fra effektiv og god produksjon. Dette vil være svært uheldig og må unngås. Dette er den 

viktigste likviditetsstrømmen i bygge- og anleggsnæringen, og det vil få betydelige konsekvenser 

knyttet til permitteringer og konkurser for store deler av verdikjeden dersom (offentlige) 

oppdragsgivere knytter oppgjørsutsettelser til korona-spesifikke hendelser. Oppdragsgivere bør 

på eget initiativ varsle at de vil opprettholde sine forpliktelser iht. inngåtte kontrakter uavhengig av 

evt. forsinkelser o.a. som kan relateres til koronasituasjonen.  

Det er videre avgjørende viktig at offentlige oppdragsgivere ikke avlyser, utsetter eller på annen 
måte stopper gjennomføring av konkurranser om nye prosjekter, kontraktsignering og/eller 
igangsetting av prosjekter det er inngått kontrakter om.  Flere aktører opplever nå at 
anleggsprosjekter stanser opp på grunn av koronaviruset. F.eks. har Statens vegvesen annonsert 
at de reduserer tilstedeværelsen på sine anlegg fremover, og planlagte prosjekter – som E16 
Bjørum-Skaret og E16 Kvamskleiva – er nå utsatt/avlyst.  
 
Forslag om forsering av større anleggsprosjekter som motkonjunkturtiltak møtes ofte med 
spørsmål om tilstrekkelig kapasitet i norsk anleggsbransje. Situasjonen er imidlertid at norske 
anleggsentreprenører har kapasitet til betydelig økt aktivitet. Det er dermed behov for tilførsel av 
oppdrag både på kort og lang sikt.   
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Nøkkelen er for å sikre kapasitet er forutsigbarhet. Så fremt det er forutsigbarhet i 
prosjektmarkedet, klarer entreprenørene å bygge den kapasiteten som er nødvendig. Dette er 
spesielt essensielt knyttet til jernbane- og andre spesialentreprenører der spesialutstyr og 
kompetanse/kursing koster mye. Entreprenørene kan bygge opp kapasitet raskt, men det er 
uheldig hvis det så blir reduksjon og nedbygging. Det koster mer innen jernbane og andre 
spesialiserte anleggsprosjekter enn ellers. Grovt anslag er at 50% av kapasiteten hos 
jernbaneentreprenørene er utnyttet i 2020. Det er derfor svært viktig og riktig å få tilført nye 
prosjekter i anleggsmarkedet for å motvirke en nedgangskonjunktur i anleggsmarkedet. 
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7 Konsekvenser på lang sikt: Fremtidens Norge 
 

7.1 Fremtidens næringsliv 
En konkurransedyktig og kompetent bygge- og anleggsnæring har alltid vært en viktig 

forutsetning for vekst og utvikling i samfunnet. Byggemetoder, materialvalg, arbeidsprosesser og 

teknologi vil hele tiden være i utvikling, men boliger, skoler, næringsbygg, veier og øvrig 

infrastruktur vil det alltid være behov for.  

Det er avgjørende viktig for både myndigheter og øvrig samfunns- og næringsliv at vi legger til 

rette for å kunne opprettholde og videreutvikle en bærekraftig og konkurransedyktig bygge- og 

anleggsnæring over hele landet.  

7.2 Tilgang på arbeidskraft 
Bygge- og anleggsnæringen er en næring med betydelig tilfang av utenlandsk arbeidskraft. 

Mange av disse reiser nå hjem og det kan bli krevende å hente denne arbeidskraften tilbake i 

lang tid fremover. Den umiddelbare krisen med permitteringer og personell i karantene som 

medfører utfordringer med å holde ressursene i næringen i produksjon, kan på sikt bli erstattet av 

en situasjon der det vil bli mangel på kvalifisert arbeidskraft i disse næringene. Det kan bøtes på 

med følgende tiltak. Tiltak som vil ha virkning på lengre sikt:  

• Sikre og styrke fagopplæringen  

• Tilskuddsordning for bedriftsintern opplæring  

• Ufaglærte må få formalisert kompetansen sin og få fag-/svennebrev 

• Sikre inntak av flere lærlinger, for eksempel gjennom stimuleringstilskudd til lærebedrifter  

• Legge til rette for at yrkesfagelever og bachelor- og masterstudenter nå kan få 

arbeidserfaring  

• Sikre at fag- og svenneprøver kan gjennomføres så normalt som mulig 

7.3 Bygging av viktig infrastruktur 
De norske anleggsentreprenørene står for den vesentligste andelen av utbygging, drift og 
vedlikehold av nasjonal og regional infrastruktur. Bransjen har nå betydelig ubenyttet kapasitet og 
kan fort gå i gang med flere og større prosjekter.  
 
Der norske anleggsentreprenører er hovedentreprenør benyttes i hovedsak lokale aktører som 
underentreprenører. Det er viktig å opprettholde aktivitet og lønnsomhet i alle deler av verdikje-
den innenfor denne næringen da disse er innbyrdes svært avhengig av hverandre.  

 

7.4 Sikre verdiskapingen og sysselsettingen i den norske anleggsbransjen 
Samferdselsetatene har allerede mange store investeringsprosjekter under planlegging. De se-
nere år har vi sett at kontraktene på flere av disse prosjektene utformes slik at norske entrepre-
nører ikke er store/solide nok til å kunne ta del i konkurransen, utelukkende fordi oppdragene blir 
for store for den norske anleggsbransjen. Det blir av avgjørende betydning for norske 
arbeidsplasser at Stortingets vedtak fra april 2020 om at anbud og kontrakter skal ha variert 
størrelse, tildelingskriterier og - strategier slik at det tilpasses norske entreprenører. 
 
Konsekvensen av å overlate så stor del av infrastrukturutbygging og verdiskaping til utenlandske 

entreprenører er tilsvarende tapte muligheter for norsk anleggsbransje. EBA har nylig fått 

beregnet de økonomiske ringvirkningene av ulike kontraktstrategier for seks av de planlagte 

større infrastrukturprosjektene. Vi har de senere årene erfart at disse forskjellene ikke tas med i 

byggherrenes vurderinger. Et viktig tiltak vil derfor være at det fra politiske myndigheter gis nye 

og tilpassede styringssignaler til samferdselsetatene når det gjeler kontraktstørrelser, 

tildelingskriterier og -strategier slik at disse er tilpasset norsk anleggsbransje.  
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Valg av kontraktstrategi for store utbyggingsprosjekter er avgjørende for hvor mye verdiskaping 

og sysselsetting disse prosjektene kan bidra med. Prosjekter som kan løses med norske 

entreprenører gir dobbelt så mye norsk verdiskaping og sysselsetting.  

  

7.5 Viktig for samfunnssikkerhet og beredskap 
Drift og vedlikehold er en samfunnskritisk virksomhet i forhold til samfunnssikkerhet og 
beredskap. I tillegg til vanlige driftsoppgaver som brøyting og annen vinterdrift er det avgjørende 
at entreprenørene har kapasitet til å løse uforutsette hendelser som for eksempel ras og 
ekstreme værhendelser. For å opprettholde denne beredskapen er det viktig at entreprenørene 
har tilgang på oppdrag som gir grunnlag for helårlig lønnsom aktivitet. En svært enkel og naturlig 
måte å ivareta dette på er å allokere en større ordrereserve av vedlikeholdsoppdrag inn i de 
allerede inngåtte drifts- og vedlikeholdskontraktene. De entreprenørene som har den største 
andelen av disse kontraktene benytter i stor grad lokale underentreprenører til å utføre 
vedlikeholdsoppdragene.  

 

7.6 Klima, bærekraft 
Norske entreprenører er bevisste på sitt samfunnsansvar og ønsker en sterkere vekting av klima 
og miljø. Norsk anleggsbransje kan styrke konkurransekraften gjennom å heve framtidige krav til 
klima og miljø. Det forutsetter tildelingskriterier som stimulerer til utvikling, utnytte potensialet i 
grønn innovasjon og sirkulære konsepter.  
Momenter i forhold til klima og miljø: 

• Insitament ordninger 

• Drive teknologiutvikling sammen (dele risiko)  

• Økt dialog med leverandører og byggherrer rundt materialvalg og gjenvinning  

• Kortreiste deponier og ressursoptimalisering 

• Samspill mellom myndigheter og bransjeaktørene 

• Utvikle ny teknologi – krav til å bruke nyere teknologi med mindre utslipp  

• Unikt teknologimiljø fra offshore bransjen – tiltrekke disse for å utvikle nye bærekraftige 
løsninger – utvikle verdens beste bransje    
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8 Fra krise til gjenoppbygning: Hovedtiltak 
 
Det klart viktigste bidraget for å hjelpe bygge- og anleggsnæringen gjennom krisen er å legge til 
rette for at ordinær drift kan opprettholdes så lang som mulig. Bedriftene i bygge- og 
anleggsnæringen lever av å produsere, og er fortrolig med å justere arbeidsstokken opp og ned i 
tråd med normale konjunktursvingninger som påvirker tilgangen på prosjekter.  
 
En langvarig nedgang som følge av lavere investeringsevne- og vilje i bolig- og 
eiendomsmarkedet, vil imidlertid påvirke virksomhetene i alle deler av produksjonskjeden i 
næringen. Offentlige anskaffelser av bygg- og anleggsoppdrag vil være avgjørende viktig for å 
helt eller delvis kompensere for bortfall av private prosjekter som følge av generell økonomisk 
nedgang. 
 
Erfaring viser at bygge- og anleggsnæringen er godt egnet som katalysator for 
motkonjunkturpolitikk. Effektene vises raskt på direkte og indirekte sysselsetting, verdiskaping og 
er samfunnsnyttige investeringer for fremtiden. Det er tre områder som vil være avgjørende i det 
videre arbeidet:  

 

4. Opprettholde og iverksette nye offentlige prosjekter 
Offentlige oppdrag er avgjørende for å opprettholde aktivitet i næringen. I en situasjon hvor 
prosjekter fra private utbyggere kan stoppe opp, er det viktig at det offentlige holder et høyt 
aktivitetsnivå innenfor bygg og anlegg. Pågående offentlige prosjekter må opprettholdes og nye 
prosjekter må iverksettes. Prosjekter med kort ledetid må ut i markedet så raskt som mulig.  
Finansiering av statlige og kommunale prosjekter må sikres. Det er avgjørende at eksisterende 
prosjekter ikke stopper opp. Samtidig må ikke nye prosjekter utsettes som følge av finansiell 
usikkerhet. Det er viktig å unngå en situasjon hvor norske entreprenører blir tvunget til å prise 
risiko høyt, eller avstå fra å delta i konkurranser. 

 

5. Økt igangsettelse av nye prosjekter i privat sektor 
Det er viktig at næringen og myndighetene jobber sammen med å få på plass tiltak som kan 
stimulere private aktører til å opprettholde og igangsette nye eiendomsprosjekter. Gjennom et 
felles løft kan man jobbe mot å få ut prosjekter i markedet allerede i 2020. Tiltak som kan sikre 
dette er kombinasjonen av statlige garantiordninger i boligprosjekter, statlige egenkapital lån, 
ROT-fradrag, infrastrukturbidrag, tilskudd til ENOVA, økte bevillinger til husbanken, endringer i 
MVA fradrag og oppmykning av lokal saksbehandling i reguleringssaker.  

 

6. Økt likviditet 
Likviditet er avgjørende for å sikre driften i bygge- og anleggsnæringen. Arbeidskapital og 
kontantstrøm driver verdikjeden og sikrer fremdrift og gjennomføring av prosjektene. 
Kombinasjonen av usikkerhet for fremtiden og nye restriksjoner påvirker kundenes betalingsevne 
og betalingsvilje. Dette kommer i tillegg en situasjon hvor kronen er blitt kraftig svekket og 
innkjøpsprisene øker kraftig. Resultatet er en svært krevende situasjon for pågående prosjekt og 
løpende avtaler.  Dersom pengestrømmen stopper, så stopper produksjonen, med konsekvenser 
for et stort omfang av leverandører og underentreprenører. Forutsigbarhet og sikkerhet rundt 
likviditeten vil sikre at prosjekter gjennomføres og gi raske positive effekter på sysselsetting. Økt 
likviditet for næringen må sikres gjennom skatte- og avgiftssystemet. Dette for å hindre at 
produksjonen stopper opp og at hele verdikjeden rammes. 
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9 Fra krise til gjenoppbygning: Tiltak kort sikt 
 

9.1 Tilstrekkelig finansiering 

Statlige og kommunale prosjekter må sikres finansiering slik at de ikke blir stanset som følge av  

finansiell usikkerhet. Tilstrekkelig finansiering/fond eller garantier gis til kommune, 

fylkeskommune og stat for å få prosjekter ut i markedet. 

 

9.2 Utbygging av vei og jernbane og annen infrastruktur  

Statlige og fylkeskommunale byggherrer må pålegges å få klargjorte prosjekter ut i markedet så 

raskt som mulig. Bruke inngåtte rammeavtaler til å få rask igangsetting av prosjekter.  

 

9.3 Vei - Drift og vedlikehold og asfaltering  
Øke bevilgningene til å iverksette allerede definerte og klargjorte vedlikeholdsprosjekter innenfor 

de allerede inngåtte drifts- og vedlikeholdskontraktene både på riksvei, og fylkesveinettet. Få 

gjennomført økte asfaltbestillinger allerede tidlig i mai for å få mest mulig effekt i årets 

asfalteringssesong  

9.4 Jernbaneteknikk  
Bruke inngåtte rammeavtaler til å få rask igangsetting av prosjekter. Sette ut pakker av mindre 

prosjekter der entreprenørene gis større fleksibilitet på når jobbene skal utføres  

9.5 Mulighet for nasjonale aktører å konkurrere 

Regjeringen må sikre verdiskaping og arbeidsplasser gjennom å tilby kontrakter med en størrelse  

og risikoprofil som gjør det mulig for nasjonale aktører å konkurrere. Samferdselsinvesteringer  

må bidra til verdiskaping for samfunnet både gjennom effektiv transport, økt sysselsetting  

og kompetansebygging i samferdselssektoren, som også kan eksporteres.  

 

9.6 Klare og enhetlige føringer for offentlige anskaffelser 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) må utarbeide klare og enhetlige føringer for offentlige  

anskaffelser som sikrer forutsigbarhet og en balansert regulering av konsekvenser som følge av  

situasjonen. Dette vil gjøre at prosjekter kan komme raskere i gang og kan ivareta utfordringene  

knyttet til Koronaviruset. Slike føringer omfatter forhold som forlengelse av tilbudsfrister,  

konkurranseformer og entrepriseformer samt tid- og kostnadskonsekvenser knyttet til  

Koronaviruset. 
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9.7 Klausuler for valutaklausul, evt. indeksregulering og sen saksbehandling 

Det utarbeides anbefalinger til offentlige oppdragsgivere om bruk av valutaklausul, evt. indeks- 

regulering. Dette for å sikre forutsigbarhet og en balansert regulering av valutarisiko/volatilitet for  

den norske kronen. Det utarbeides tilsvarende anbefalinger knyttet til risiko for sen 

saksbehandling. Dette slik at risiko knyttet til forsinket oppstart og overlevering av prosjekter som  

følge av sen saksbehandlingen hos plan- og bygningsetaten (kapasitetsproblemer) blir redusert. 

 

9.8 Økte risikopåslag 

Koronapandemien og valutaeffekter har gjort det nødvendig med gode løsninger og veiledninger  

for fordeling av risiko og risikopåslag. Bygge- og anleggsnæringen er tradisjonelt en næring med  

høyt tvistenivå, og det må sikres ordninger som hindrer økte konflikter som følge av risikopåslag  

og uenigheter om risikofordeling i kontrakter. Det er avgjørende at eksisterende prosjekter ikke  

stopper opp. Samtidig må ikke nye prosjekter utsettes som følge av finansiell usikkerhet. Det blir  

viktig å unngå en situasjon hvor norske entreprenører blir tvunget til å prise risiko høyt, eller avstå  

fra å delta i konkurranser. 

 

9.9 Endring av regelverket for MVA på omtvistede beløp 

Entreprenørbedriftene har milliarder av kroner i utestående i omtvistede krav og 25% av dette er  

innberettet i merverdiavgift til staten. Dette selv om byggherrene ikke har betalt  

verken hovedstolen eller merverdiavgiften. Dette påvirker direkte bedriftenes likviditetssituasjon,  

og vil kunne redusereentreprenørenes evne til å delta i fremtidige konkurranser om nye  

utbyggings prosjekter. På denne bakgrunnen har en samlet bygg-og anleggsbransje bedt om at  

det innenfor bygge- og anleggsvirksomhet ikke må svares merverdiavgift før det omtvistede  

kravets berettigelse er endelig avklart. 

 

9.10 Etablering av veiledningstjeneste – «Helpdesk» – for offentlige innkjøpere 

Det etableres en veiledningstjeneste som skal tjene som støttefunksjon for primært kommuner og  

fylkeskommuner i deres anskaffelsesprosesser. Dette er spesielt viktig i forbindelse med  

koronakrisen der gode offentlige anskaffelser fra kommuner og fylkeskommuner er viktig for å  

sikre realisering av tiltakspakkene for økt sysselsetting. 

 

9.11 Styrke lærlingeordningen  

Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er avgjørende for å opprettholde produktivitet  

og effektivitet i byggenæringen. Lærlingordningen er hjørnesteinen i rekrutteringen til  

næringen. Det er viktig at læretilskuddet følger kostnadene for en yrkesfaglig elevplass, og  

reduserer terskelen for å ta lærlingeansvar. Offentlige sektor må på alle områder understøtte  

bedrifter som tar lærlingeansvar, og sørge for at dette blir en reell konkurransefordel i  

konkurranse om offentlige oppdrag.  

 

9.12 Statlig garantiordning for å sikre forhåndssalg og oppstart i boligprosjekter  

Ordningen innføres som en statlig garantiordning overfor byggelånsbankene. Det settes krav om 

Minimum 30% fritt markedssalg før garantiordningen kan benyttes. Garantiordningen kan  

eksempelvis gis mandat til å garantere en salgsprosent tilsvarende det frie markedssalget. 

Det anbefales at Husbanken gis myndighet til å administrere ordningen. Det sikrer rask  

iverksettelse og gir grunnlag for en god kvalitetskontroll av prosjekter som støttes. 
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9.13 Etablere statlige egenkapital lån 

Staten gir boligkjøpere som skal bruke boligen som primærbolig mulighet til å låne inntil 7,5 % av  

Kjøpesummen gjennom et rente- og avdragsfritt statlig boliglån. Lånet kan regnes som del av  

kjøpers egenkapital ved kjøp av boligen.  

 

9.14 Innføre ROT-fradrag etter svensk modell 

Både private husholdninger og enkelt beboere i borettslag/sameier gis fradrag for kostnader  

knyttet til rehabilitering og fornying. Det kan etableres differensierte satser for å stimulere til  

mer klima- og miljøvennlige energiløsninger.  

 

9.15 Statlig dekning av infrastrukturbidrag 

Staten går inn og dekker VPOR-bidrag/infrastrukturbidrag i prosjekter med oppstart i 2020. 

For å stimulere til økt etterspørsel dekkes kostnaden gjennom et kontantbidrag direkte til  

boligkjøper. En alternativ fremgangsmåte kan være at staten subsidierer kommuner/byggherrer  

direkte gjennom ekstrabevilgninger. 

 

9.16 Økte tilskudd til ENOVA 

Staten bør stimulere direkte til gode ENØK-tiltak. ENØK-tiltak som  

igangsettes i 2020 gis inntil 20% kontantstøtte/tilskudd fra ENOVA. Gjelder både private  

husholdninger, borettslag, sameier og eiendomsbesittere med næringsbygg. 

 

9.17 Økte bevilgninger til Husbanken rettet mot forprosjekter 

Husbanken gir økte tilskudd til prosjektering/forstudier for energirenovering i regi av  

Borettslag/sameier og eiere av næringseiendom for å stimulere til at flere energi- og  

miljøprosjekter innenfor eksisterende bygningsmasse tas frem av private aktører. 

 

9.18 Endrede vilkår for MVA-fradrag for oppføring av nye næringsbygg 

Næringsbygg som igangsettes i 2020 gis fullt mva-fradrag ved ferdigstillelse selv om vilkåret om  

100% utleie til mva-pliktig virksomhet ikke er oppfylt på ferdigstillelsestidspunktet. 

Fristen for å sikre fullt utleie til mva-pliktig virksomhet forlenges fra 3 måneder til 24 måneder etter  

innflytning. 

 

9.19 Oppmykning av lokal saksbehandling i reguleringssaker 

Staten etablerer en unntaksregulering ved lov/forskrift som gir kommuner en generell adgang til å  

dispensere fra etablerte krav i foreliggende planverk. Større dispensasjonsgrunnlag i store byer  

versus mindre regioner. Sikrer raskere saksgang, økt markedstilpasning i prosjektene og  

reduserte priser ut mot sluttkunde. Kan f.eks. omfatte mulighet til flere mindre boenheter i  

boligprosjekter, for rask tilpasning til markedsendring. 
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10  Fra krise til gjenoppbygning: Tiltak lang sikt 

 

10.1 Utbygging av vei og jernbane og annen infrastruktur  
Forsere planlegging og finansiering av allerede besluttede og prioriterte infrastrukturprosjekter i 

gjeldende Nasjonal Transportplan. Påse at samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet blir 

et avgjørende kriterium for utforming av anbudskonkurranser og tildelingskriterier også ved større 

infrastrukturprosjekter  

10.2 Drift og vedlikehold  
Få på plass en kraftfull nasjonal strategi for å ta igjen en betydelig andel av etterslepet på 

vedlikehold av vei og jernbane 

10.3 Fremtidige krisepakker 
Næring vil ha behov for krisepakker mot slutten av året og i 2021 hvor krisen vil treffe vår næring 

med full kraft. Nå er bekymringen i næringen størst rundt ordrereserver, gitt at det nå er en 

tendens at prosjekter utsettes eller ikke starter opp. Begrunnet i forholdet beskrevet i dette 

notatet. 
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