
Visualiseringen giver overblik over tvisteløsningstrappen og forståelse for forløbet for tvisteløsning, ift. AB18 §§ 64, 65, 68 & 69 og ABR18 §§ 59, 60, 62 & 63. 

Visualiseringen viser processen ved meditation og kan fungere som tjekliste for forløbet, så det altid er tydeligt, hvor man er i forløbet, og hvad der sker som det næste. Dette refererer til 
AB18 § 65 og ABR18 § 60. 

Processen er den samme for mægling, da procedurerne er de samme, men der er forskel på metoden i en mægling og en mediation.

TVISTELØSNINGSTRAPPEN

TRIN 1 FORHANDLING

TRIN 2 FORHANDLING 

TRIN 3 MEDIATION / MÆGLING 

TRIN 5 VOLDGIFT

TRIN 4 HURTIG AFGØRELSE

FORHANDLING MELLEM 
LEDELSESREPRÆSENTANTER
Tvisten forsøges løst 
indenfor 5 arbejdsdage 
gennem forhandling 
mellem ledelsesrepræ-
sentanterne.

Hvis tvisten ikke forliges,
skal de drøfte hvad der 
ønskes som næste skridt.

Tvisten håndteres internt i projektet
(obligatorisk)

Tvisten håndteres gennem brug af eksterne
(valgmuligheder) 

FORHANDLING MELLEM 
PROJEKTLEDERE
En af parterne beder om, 
at tvisten løses efter 
forhandlingstrappen. 
Tvisten forsøges først løst 
ved forhandling mellem 
projektlederne indenfor 5 
arbejdsdage. 

Tvistløsningen starter her 
inden aflevering

Tvistløsningen starter her 
efter aflevering

MEDIATION / MÆGLING 
En af parterne anmoder om 
mediation/mægling. Begge 
er forpligtet at medvirke i 
mediations-/
mæglingsproceduren.

Mediation/mægling kan ikke
iværksættes, hvis en part 
ønsker hurtig afgørelse. 

EFTER MEDIATION
/MÆGLING
En tvist der forgæves er 
forsøgt løst ved mediation
/mægling kan behandles ved 
voldgift, når mediations-
/mæglingsprocessen er 
afsluttet. 

HURTIG AFGØRELSE
En part kan for en række 
forhold anmode om en hurtig 
afgørelse. Afgørelsen kan dog 
indbringes for voldgift.

EFTER HURTIG AFGØRELSE
Hvis en part ønsker en hurtig 
afgørelse behandlet ved 
voldgift, skal sagen 
indbringes senest 8 uger 
efter den hurtige afgørelse.  

VOLDGIFT
Tvisten mellem parterne 
afgøres endeligt ved voldgift 
i Voldgiftsnævnet – enten 
som almindelig eller 
forenklet voldgift.

Dette kan tidligst ske 
4 uger efter trin 2.  

4 ugers tvungen 
"tænkepause" hvis man 

springer de mulige løsninger 
i trin 3 og 4 over 


