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BYGG/ANLEGGSKONTRAKTER:

Kalles : Entreprisekontrakt eller Entrepriser
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− Gode, prosjektspesifikke kontrakter er vanskelig!

− Skal regulere partenes rettigheter og plikter

− Gjelder hele veien fra kontraktsinngåelse til utløp av reklamasjon og 

garantitid

− I den forbindelse brukes et stort antall formularer og standarder

− Mest vanlig og benyttet er NS (Norsk Standard)

− I tillegg brukes Prosesskoden  med sine beskrivelsestekster på prosjekter i 

Statens vegvesen og Jernbaneverket sin regi.



NS (Norsk Standard)
Konsulentavtaler

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

NS 3450 Prosjektdokumenter – redigering og innhold av konkurransegrunnlag

Anbud/tilbud

NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

NS 8410 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre

Lov om off. anskaffelser Offentlige anskaffelser

Entreprisekontrakter

NS 3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg og anleggsarbeider

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (2004 – revidert oktober 2008)

NS 8415 Underentreprise for enklere arbeider hvor hovedentreprisen er etter NS 8405

NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt – mindre arbeider

NS 8416 Underentreprise for enklere arbeider hvor hovedentreprisen er etter NS 8406

NS 8407 Totalentreprise

NS 8417 Totalunderentreprise hvor hovedentreprenøren har en NS 8407- kontrakt med sin oppdragsgiver

NS 8409 Leveranse av byggevarer

NS 3405 Bestemmelser for regulering av kontraktssum pa ̊ grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v
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Andre brukte entreprisetyper:

− UNDERENTREPRISER

− Entreprenør overfører forpliktelser i sin kontrakt med Byggherre til andre 

− SIDEENTREPRISE

− Byggherre velger 2 eller flere parallelle kontrakter på ett prosjekt

− GENERALENTREPISE

− Byggherre inngår 1 kontrakt med entreprenør og overfører til denne 

ansvar for å inngå ytterligere kontrakter for å sluttføre og ferdigstille 

prosjektet
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KONTRAKTSREGIMER:

Norsk Standard (NS) og Prosesskoden
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− Hovedskille mellom kontrakter i bygg og anlegg

− Det finnes i prinsipp to hovedformer:

UTFØRELSESENTREPRISER

• Byggherre:

•Ansvar:

• for beskrivelse og prosjektering

•Har risikoen for resultatet

• Entreprenør:
•Ansvar:

•Utførelse av arbeider

•Kvalitet og rimelig fremdrift

TOTALENTREPRISER

• Byggherre:
•Ansvar:

•funksjonskrav til ytelse

•Har risikoen for resultatet

• Entreprenør:
•Ansvar:

•For både prosjektering og utførelse

•Kvalitet og fremdrift



Tidslinje og gangen i ett anleggsprosjekt med anvendte entrepriser:

Finansiering Planlegging Prosjektering Utførelse
Drift & 

Vedlikehold
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OPS/livsløpskontrakt

Samspillsentreprise

Totalentreprise

Utførelsesentreprise

Kilde: NHO (2014)

Hvor og når opptrer kontraktene?



NS 8407 TOTALENTREPRISE

− Avløste NS 3431 som anbefalt standard 1.juli 2011

− Nytt i denne er 5-ukers reklamasjonsfrist på prosjekteringsfeil 

som oppdragsgiver har utført

− Mye de samme prinsipper som i NS 8405 (enhetspriskontrakter), 

men den største forskjellen er entreprenørens valgfrihet på 

tekniske løsninger og utstyr så lenge «funksjonsbeskrivelsen» 

oppfylles.

− Nye regler også for overtakelsesplikter, FDV-dokumentasjon  og 

ferdigattest
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INGEN TVIL:

Entreprenørene ønsker 
totalentreprisen velkommen!
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Statens Vegvesen og Jernbaneverket
litt mere tilbakeholdne?

SVV har ett uttalt mål om å øke 
andelen totalentrepriser fra 3  - 10 %!
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NYE VEIER AS:
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NYE VEIER AS:
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− Etablert med hovedkontor i Kristiansand.

− De neste 20 år skal selskapet bruke ca 130 milliarder kr

− 8 strekninger og ca 500 km ny vei

Uttalte mål:

− Helhetlig og kostnadseffektiv planlegging, utbygging og drift & vedlikehold

− Trafikksikre hovedveier

− Gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport

− Mer vei for pengene

OPS og/eller totalentrepriser?
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Dagens situasjon:

− Uavhengig av kontraktsform er konfliktnivået høyt

− Mye vanskelige kontrakter og unødig kompliserte grensesnitt

− Mye ressurser går med i rettsapparatet!

− Totalentreprise vanlig kontraktsform i bygg-bransjen, ikke så utbredt 

innen veg/bane.

− Optimal entrepriseform?

− Avhengig av ganske mange faktorer
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− Reguleringsplanene er ofte for detaljerte

− Gir for lite spillerom

− Håndbøker og reguleringsplaner legger føringer slik 

at entreprenøren ikke får gjennomført prosjektet som 

ønsket
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Erfaringer med totalentreprise:
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− Identifisere usikkerhetene

− Holde kostnader og ressursbruk nede i tilbudsfasen
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Utfordringene med totalentreprise:



− Det gir entreprenøren muligheten til å se flere 

oppgaver og faser i prosjektet i sammenheng

− Gir rom for helhetlig tenkning 

− Optimalisering av prosjektet

− Færre grensesnittproblem
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Fordeler med totalentreprise:
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Raskere 

fremdrift
Reduksjon i 

unødvendig 

ressursbruk
Mindre konflikter



− De fleste konflikter skyldes 

− manglende dokumentasjon

− uenighet om mengder
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Konflikter
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Utførelseskontrakt

Totalentreprise
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Stikningsingenørens rolle



Utførelsesentrepri

se
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Produksjonsstikking

As-built

Mengder overfor BH

Mengder overfor UE

Finansiering Planlegging Prosjektering Utførelse
Drift og 

vedlikehold

Beregning 

av 

mengder

Totalentrepri

se
Finansiering Planlegging Prosjektering Utførelse

Drift og 

vedlikehold

Produksjon av stikningsdata

Produksjonsstikking

As-built

Mengder overfor UE



− Er ikke lenger en «passiv» mottager av stikningsdata, men aktiv 

sammen med prosjekterende

− Oppdages feil og mangler er veien kort for oppdateringer

− Mengdene blir i hovedsak oppgjort før produksjonsstart, men må 

gjerne kontrolleres overfor UE.

− Ingen forandringer i måten å lever As-built på.

23

Nye arbeidsoppgaver



For spesielt interresserte i temaet:

− «ENTREPRISEFORM OG EFFEKTIVITET I VEGPROSJEKTER»

− Rapport utarbeidet av OSLO ECONOMICS for Veidekke ASA

− God, grundig og dekkende analyse rundt temaet
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Takk for oss!


