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1 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER (JF. NS 8407 PUNKT 2) 

 Kontraktsdokumenter  

NS 8407 punkt 2.1 utgår og erstattes med: 

Kontrakten består av følgende dokumenter: 

a) Kapittel C6.1 og C6.2 Avtaledokumentet 

b) Kapittel E4 Dokumenter utarbeidet i den integrerte samhandlingsfasen 

c) Kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser (dette dokument) 

d) Kapittel C3 Spesielle kontraktsbestemmelser om helse, miljø og sikkerhet  

e) Kapittel C4 Spesielle kontraktsbestemmelser om samfunnsansvar  

f) Kapittel C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser (NS 8407) 

g) Kapittel C2.1 Frister 

h) Kapittel D1.1 Beskrivelse og mengdefortegnelse 

i) Kapittel D1.2 Krav til gjennomføring og teknisk beskrivelse 

j) Kapittel D2 Tegninger og dokumenter 

k) Kapittel D3 Krav i garantiperioden 

l) Kapittel E1 Kvalifikasjonsgrunnlaget 

m) Kapittel E3 Totalentreprenørens tilbud slik det foreligger etter konkretiseringsfasen  

n) Kapittel E2 Totalentreprenørens søknad om kvalifikasjon 

o) Kapittel D0 Innledning og dokumentliste 

p) Kapittel C5 Skjemaer 

q) Kapittel A1 Oversikt over kontraktsdokumentene 

 Tolkningsregler 

NS 8407 punkt 2.2 utgår og erstattes med: 

Funksjonskrav og krav til løsninger, kvalitet eller merke som er spesifisert i kapittel D, gjelder 
foran løsninger eller konstruksjoner som er angitt i kapittel E, med mindre totalentreprenøren i 
kapittel E har tilbudt en bedre kvalitet eller løsning enn det som følger av kapittel E. 
Totalentreprenøren kan kun gjøre gjeldende de forbehold og avvik som er akseptert av 
byggherren og som er inntatt i kapittel C6.1 og/eller kapittel C6.2. 

De dokumentene som inngår i kontrakten utfyller hverandre. Inneholder 
kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i 
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den rekkefølgen som er angitt i punkt 1.1. Dersom eventuell motstrid ikke løses av denne 
rangrekkefølgen gjelder spesielle bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeidet 
særskilt for kontrakten foran standardiserte bestemmelser. 

For øvrig gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser som 
alminnelige kontraktsbestemmelser (kapittel C1), og dette kapittel C2 utgjør de spesielle 
kontraktsbestemmelser som enten fraviker eller supplerer bestemmelsene i NS 8407. Hvor det 
i dette kapittel C2 ikke fremgår at bestemmelsen fraviker de alminnelige 
kontraktbestemmelsene, anses bestemmelsene som supplerende bestemmelser til NS 8407. 
Henvisninger til NS 8407 sikter til NS 8407 med de avvik og suppleringer som følger av dette 
kapittel C2. 

2 DEFINISJONER 

NS 8407 punkt 1.4 utgår og erstattes med:  

Kontraktsgjenstand   

de bygg og anlegg eller deler av disse som omfattes av kontrakten mellom byggherren og 
totalentreprenøren. Som kontraktsgjenstand regnes også andre produkter som 
totalentreprenøren skal levere, herunder prosjekteringsmateriale og reguleringsplaner, FDV-
dokumentasjon og annen dokumentasjon.  

For øvrig gjelder NS 8407 punkt 1 med følgende tillegg: 

BMP 

Byggherrens makspris 

Direkte kostnader 

totalentreprenørens kostnader som kan tilbakeføres direkte til benyttede menneskelige og 
materielle ressurser for fremstilling av spesifikke leveranser eller priselementer i 
kontraktsarbeidet. Direkte kostnader omfatter all lønn og tilhørende lønnskostnader for 
totalentreprenørens og kontraktsmedhjelpernes involverte personell, kostnader for egne og 
innleide maskiner, kostnader til rigg og drift, samt innkjøpte tjenester (inklusiv bankgarantier og 
forsikringer i henhold til denne kontrakten) og materiell som inngår i kontraktsgjenstanden. 

Garantiperiode 

perioden fra overtakelse og med varighet som nærmere angitt i kapittel D3 

Integrert samhandling  

en tillitsbasert metode for felles utvikling av kontraktsgjenstanden hvor kontraktspartene 
utnytter sine felles ressurser og felles kompetanse for å nå byggherrens overordnede mål. 
Metoden kjennetegnes ved tidlig involvering av totalentreprenør for klargjøring og reduksjon av 
risiko, etablere sikkerhet for økonomi og fremdrift, samt effektiv styring mot avtalt pris og 
kvalitet.  
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Integrert samhandlingsfase  

perioden fra integrert samhandling starter og inntil utførelsesfasen påbegynnes. 

Kontraktsarbeidet 

alle arbeider som er nødvendig for å frembringe og levere kontraktsgjenstanden, herunder 
reguleringsplanarbeid.  

Kontraktssum 

det samlede vederlaget for totalentreprenørens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser og 
inklusiv merverdiavgift, slik dette er nærmere beskrevet i dette kapittel C2 punkt 21 og kapittel 
C6.2.  

Påslagsbeløp 

Direkte kostnader multiplisert med påslagsprosent. 

Påslagsprosent 

påslaget angitt i prosent som tillegges dokumenterbare direkte kostnader for å dekke indirekte 
kostnader og fortjeneste. Påslagsprosent omfatter alle totalentreprenørens indirekte kostnader 
og fortjeneste, herunder, men ikke begrenset til administrative kostnader (herunder støtte i 
konsernfunksjoner som finans, regnskap, HR, juridisk, kommunikasjon etc.), skatter, indirekte 
avskrivninger og indirekte amortisering av finansiell leasing, øvrige bankgarantier, øvrige 
sforsikringer, finansiering og fortjeneste. Påslagsprosent skal ikke inkludere byggherrens risiko i 
kontrakten. 

Reklamasjonstid 

der det refereres til reklamasjonstid i kontraktsdokumentene skal dette bety garantiperiode 

 
Utførelsesfase  

perioden fra integrert samhandlingsfase avsluttes og inntil kontraktsgjenstanden overtas av 
byggherren. 

3 PLIKT TIL SAMARBEID OG LOJALITET (JF. NS 8407 PUNKT 3) 

NS 8407 punkt 3 gjelder med følgende tillegg: 

Kontraktsarbeidet vil bli gjennomført i en integrert samhandling som nærmere beskrevet i 
kapittel D1.1.  

Omfanget av den integrerte samhandlingen vil bli utviklet av partene i fellesskap.  

Totalentreprenøren kan under ingen omstendighet påberope seg omfanget av samhandling, 
nødvendig opplæring, anskaffelse av programvare, etc. som grunnlag for krav om 
fristforlengelse eller vederlagsjustering. 
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Byggherren og totalentreprenøren er forpliktet til å gjennomføre integrert samhandling, i 
samsvar med prinsipper og beskrivelse av den integrerte samhandlingen i kapittel D1.1. 
Byggherren og totalentreprenøren er videre ansvarlig for å gjennomføre opplæring av egen 
organisasjon, samt å skaffe alt utstyr som er nødvendig for å delta i den integrerte 
samhandlingen. 

Partene vil i den integrerte samhandlingsfasen også bli enige om å presisere enkelte 
kontraktsbestemmelser. Dette gjelder bl.a. bestemmelser om møter, rapportering, fakturering, 
frister, dagmulkt- og, overtakelse og prøvedrift. 

4 KONTRAKTSGJENSTANDEN (JF. NS 8407 PUNKT 14) 

NS 8407 punkt 14.1 gjelder med følgende tillegg: 

Totalentreprenøren kan i utførelsesfasen ikke fravike de løsninger som fremkommer av 
kontrakten uten etter skriftlig aksept fra byggherren. Dersom løsninger i kontrakten likevel ikke 
er egnet til å oppfylle kontraktens krav, har totalentreprenøren ansvar for å utarbeide nye 
løsninger som er i tråd med kontraktens krav, uten at dette gir totalentreprenøren krav på 
vederlagsjustering eller fristforlengelse i utførelsesfasen. 

5 MATERIALER LEVERT ELLER BESTEMT AV BYGGHERREN (JF. NS 8407 PUNKT 22.4) 

NS 8407 punkt 22.4 gjelder med følgende tillegg: 

Byggherren skal ikke anses å ha valgt materialer, løsninger eller annen prosjektering i henhold 
til NS 8407 punkt 22.4, med mindre dette er akseptert av byggherren og inntatt i kapittel C6.2.  

6 BYGGHERRENS RETT TIL Å FØRE KONTROLL OG VIRKNINGENE AV KONTROLL OG 
GODKJENNELSE (JF. NS 8407 PUNKT 20.2 OG 20.3) 

NS 8407 punkt 20.2 og 20.3 gjelder med følgende tillegg: 

Kontraktsarbeidet gjennomføres i integrert samhandling, og byggherren vil som en følge av 
dette få et større innblikk i totalentreprenørens prosjektering og utførelse. Dette begrenser ikke 
totalentreprenørens ansvar i forhold til det som følger av en totalentreprisekontrakt etter NS 
8407. 

Totalentreprenøren kan ikke legge til grunn at byggherren gjør seg nærmere kjent med de 
løsninger som prosjekteres og utføres enn det som ellers følger av en totalentreprisekontrakt 
etter NS 8407. Det legges til grunn at totalentreprenøren gjennom den integrerte 
samhandlingsfasen vil gjennomgå all dokumentasjon og retter eventuelle feil som en del av 
denne prosessen. 
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7 BYGGHERRENS VALG AV LØSNINGER OG ANNEN PROSJEKTERING (JF. NS 8407 PUNKT 24) 

NS 8407 punkt 24 utgår og erstattes med: 

Alle løsninger, annen prosjektering og annet materiale – herunder materiale som gjelder 
regulering – som velges eller overleveres totalentreprenøren frem til avsluttet 
samhandlingsfase, skal anses som utarbeidet, prosjektert eller valgt av totalentreprenøren selv. 
Totalentreprenøren er fullt ut ansvarlig for at de endelige løsningene og prosjekteringen er 
egnet til å nå de kravene til kontraktsgjenstanden som fremgår av NS 8407 punkt 14, og at han 
kan innestå for de garantier han har avgitt i NS 8407 punkt 42. 

Unntakene som er angitt i NS 8407 punkt 24.2.1 eller bestemmelsene om kontroll, varsling og 
svar i NS 8407 punkt 24.2.2, gjelder ikke. 

Bestemmelsene i dette punkt 7 gjelder ikke opplysninger, prosjektering eller annet materiale 
byggherren har overlevert totalentreprenøren i tilknytning til grunnforhold. Risiko for 
grunnforhold reguleres i sin helhet av NS 8407 punkt 23.1.  

8 UTSKIFTNING AV PERSONELL 

NS 8407 gjelder med følgende tillegg: 

Dersom totalentreprenørens personell utfører sitt arbeid på en slik måte at det går ut over den 
integrerte samhandlingen eller utførelsen og får konsekvenser for fremdrift, kvalitet, kostnader, 
HMS eller samfunnsansvar, eller dersom personellet ellers opptrer på en klanderverdig måte 
eller på annen måte viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver, skal dette søkes løst i 
minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan byggherren kreve at totalentreprenøren på egen 
bekostning skifter ut vedkommende person. 

Alle totalentreprenørens kontrakter med underentreprenører og andre kontraktsmedhjelpere 
skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

9 UTSKIFTNING AV KONTRAKTSMEDHJELPERE (JF. NS 8407 PUNKT 10) 

NS 8407 punkt 10 gjelder med følgende tillegg: 

Dersom totalentreprenørens kontraktsmedhjelpere utfører sitt arbeid på en slik måte at det 
påvirker den integrerte samhandlingen eller utførelsen, og dette har konsekvenser for fremdrift, 
kvalitet, kostnader, HMS eller samfunnsansvar, eller hvis kontraktsmedhjelpere ellers opptrer 
på en klanderverdig måte eller på annen måte viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver, 
skal dette søkes løst i lavest mulig nivå i organisasjonen, på Teamgruppeleder-nivå eller, om 
nødvendig, av Allianseledergruppen. De ulike nivåene er beskrevet i kapittel D1.1. Dersom 
partene ikke lykkes med å løse problemet, kan byggherren kreve at totalentreprenøren på egen 
bekostning erstatter den aktuelle kontraktsmedhjelperen. 
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10 VARSLER OG KRAV (JF. NS 8407 PUNKT 5) 

 Uten ugrunnet opphold 

Der varslings- eller svarfrister i dette kapittel C2 og NS 8407 er angitt som "uten ugrunnet 
opphold" skal varsler, krav og svar gis uten ugrunnet opphold, men aldri senere enn 21 dager. 
Partene kan i særlige tilfeller skriftlig avtale andre frister. 

 Varsler og krav  

NS 8407 punkt 5 utgår og erstattes med: 

Alle varsler og krav og svar på disse skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, og skal 
fremmes på elektroniske skjemaer via prosjektets web-løsning. Varsler og krav kan ikke 
fremsettes på noen annen måte. 

Totalentreprenøren skal sende separate varsler eller krav for hvert enkelt forhold. Skjemaet skal 
endres dersom det foretas revisjon av et tidligere innsendt skjema.  

Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må han 
gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, 
skal varselet eller svaret anses for å være gitt i tide. Dette gjelder ikke for krav som 
totalentreprenøren fremsetter for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret eller 
forespørsel etter NS 8407 punkt 40.4. 

 

 Tilgang til dokumentasjon mv.   

I alle tilfeller der totalentreprenøren i henhold til kontrakten skal fremlegge eller gjøre 
tilgjengelig dokumentasjon, krav, varsler, informasjon, modeller, tegninger eller annet overfor 
byggherren, skal dette skje via prosjektets web-løsning, med mindre annet er særskilt fastsatt.  

11 SIKKERHETSSTILLELSE (JF. NS 8407 PUNKT 7) 

 Generelle bestemmelser 

NS 8407 punkt 7.1 annet ledd utgår og erstattes med: 

Totalentreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før 
kontraktarbeidenes start og ikke senere enn 14 dager etter kontraktsinngåelsen. Byggherren 
plikter ikke å betale avdrag eller forskudd før han har mottatt totalentreprenørens 
sikkerhetsstillelse.  

NS 8407 punkt 7.1 tredje ledd utgår og erstattes med: 

Sikkerhet skal stilles av internasjonal bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som 
godkjennes av byggherren og som har kredittvurdering tilsvarende minimum AA hos både 
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Standard & Poor’s, Moody’s og Fitch Ratings ved kontraktsinngåelsen. Sikkerhetsstillelsen fra 
garantisten skal rettes direkte til byggherren og skal være i samsvar med garantitekst som 
inntatt i kapittel C5.  

 NS 8407 punkt 7.1 siste avsnitt utgår. Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse 

NS 8407 punkt 7.2 utgår og erstattes med: 

Er ikke annet avtalt, skal det stilles en samlet sikkerhetsstillelse for oppfyllelse av 
kontraktsforpliktelsene, herunder for forsinkelsesrenter og inndrivelseskostander, i perioden fra 
signering av kontrakten til alle totalentreprenørens garantiforpliktelser etter NS 8407 punkt 42 
og dette kapittel C2, inkludert ethvert aktuelt eller betinget erstatningsansvar, er fullført eller 
gjort opp. 

Sikkerhetsstillelsen skal utgjøre 10 % av BMP i hele perioden av den integrerte 
samhandlingsfasen og utførelsesfasen. Sikkerhetsstillelsen kan gjøres gjeldende for forhold 
byggherren påberoper seg senest ved overtakelsen.  

Når kontraktsgjenstanden er overtatt reduseres sikkerhetsstillelsen til 7 % av BMP. 
Sikkerhetsstillelsen kan gjøres gjeldende for totalentreprenørens garantiforpliktelser etter NS 
8407 punkt 42 og dette kapittel C2 og for andre forhold som påberopes etter overtakelsen. Den 
reduserte sikkerhetsstillelsen skal reduseres ytterligere til 5 % av BMP 5 år etter overtakelsen, 
og til 3 % av BMP 10 år etter overtakelsen.  

Sikkerhetsstillelsen skal være gyldig inntil alle garantiperioder er utløpt og alle 
totalentreprenørens garantiforpliktelser etter NS 8407 punkt 42, inkludert ethvert aktuelt eller 
betinget erstatningsansvar, er fullført eller gjort opp.   

Hvis sikkerhetsstillelsen har en kortere gyldighet enn angitt i dette punkt 11.2, skal 
totalentreprenøren i god tid før utløpet av sikkerhetsstillelsen uoppfordret erstatte den 
gjeldende sikkerhetsstillelsen med en ny sikkerhetsstillelse med forlenget gyldighet. Den nye 
sikkerhetsstillelsen skal utgjøre samme beløp som det som ellers ville vært sikret etter den 
utløpende sikkerhetsstillelsen og ellers tilfredsstille alle øvrige krav til sikkerhetsstillelsen som 
fremgår av NS 8407 punkt 7 og dette kapittel C2. Hvis totalentreprenøren ikke har stilt slik ny 
sikkerhetsstillelse med forlenget gyldighet innen 30 dager innen utløpet av den gjeldende 
sikkerhetsstillelsen, og den gjeldende sikkerhetsstillelsen utløper tidligere enn angitt i dette 
punkt 11.2, har byggherren rett til å kreve utbetalt det fulle beløpet under sikkerhetsstillelsen, 
og deponere dette beløpet på separat bankkonto som sikkerhet inntil totalentreprenøren har 
stilt en ny sikkerhetsstillelse som tilfredsstiller kravene i NS 8407 punkt 7 og dette kapittel C2. 
Byggherren skal ha rett til å trekke på det deponerte beløpet på tilsvarende måte som 
byggherren ville kunne gjort gjeldende krav under den opprinnelige sikkerhetsstillelsen. Melding 
om trekk fra det deponerte beløpet skal i så fall gis til totalentreprenøren. Totalentreprenøren 
skal godskrives eventuelle renter som opptjenes på kontoen redusert med eventuelle kostnader 
og gebyrer byggherren har hatt i forbindelse med etableringen og opprettholdelsen av den 
samme kontoen. 

For det tilfellet at byggherren har krevd og mottatt utbetaling under sikkerhetsstillelsen før 
overtakelsen av kontraktsgjenstanden og sikkerhetsstillelsen som følge av dette utgjør mindre 
enn 7 % av BMP, skal totalleverandøren innen tre måneder etter at kontraktsgjenstanden er 
overtatt erstatte den gjeldende sikkerhetsstillelsen med en ny tilsvarende sikkerhetsstillelse 
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som utgjør 7 % av BMP. Inntil slik ny sikkerhetsstillelse er utstedt har byggherren rett til å 
tilbakeholde et beløp i alle fremtidige betalinger tilsvarende avviket mellom den gjeldende 
sikkerhetsstillelsen og kravet til den nye sikkerhetsstillelsen. Tilsvarende skal gjelde dersom den 
tilgjengelige sikkerhetsstillelsen ved utløpet av 5 og 10 års perioden etter overtakelse er lavere 
enn kravene til sikkerhetsstillelse som fremgår ovenfor.  

 Byggherrens sikkerhetsstillelse 

NS 8407 punkt 7.3 utgår og erstattes med: 

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 Reduksjon av sikkerhet 

NS 8407 punkt 7.4 utgår. 

12 FORSIKRING (JF. NS 8407 PUNKT 8) OG SKADE PÅ KONTRAKTSGJENSTANDEN MV. I 
BYGGETIDEN (JF. NS 8407 PUNKT 19)    

Bestemmelsene i NS 8407 punktene 8.1, 8.2, 8.3 og 8.5 samt punkt 12.2.2 bokstav e) utgår og 
erstattes med: 

 Byggherrens forsikringsplikt  

Byggherren skal sørge for tegning og opprettholdelse av følgende forsikringer:  

a) Tingskade prosjektforsikring for byggerisikoen - CAR (Construction «All Risk») - for dette 
prosjektet i Norge. Forsikringen vil blant annet dekke det som til enhver tid er utført av 
kontraktsarbeidet, og forsikringsinteressene nevnt i NS 8407 punkt 8.1.  

b) Tingskade transportforsikring som dekker materiell som er ment å inngå som deler av 
prosjektet frem til/fra anleggsstedet.  

c) Ansvarsforsikring som skal dekke ansvar for ting- og personskade i forbindelse med 
utførelsen av kontraktarbeidet i henhold til NS 8407 punkt 49.2 og 49.3 for et beløp på 
minimum NOK 250 mill. for hver ulykkeshendelse. Denne forsikringen skal også dekke 
totalentreprenøren, herunder alle kontraktsmedhjelpere på lik linje med byggherren 
med de begrensningene som fremkommer av forsikringspolisen.  

d) SPPI (Single Project Professional Indemnity) Profesjonsansvarsforsikring for alle 
rådgivere knyttet til prosjektet for et beløp på minimum NOK 200 mill. 

Forsikringsavtalen skal ha en bestemmelse der forsikringsselskapet fraskriver seg regressretten 
overfor totalentreprenøren og alle kontraktsmedhjelpere i henhold til ansvarsreguleringen 
mellom partene i denne kontrakt. 
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 Totalentreprenørens forsikringsplikt 

Totalentreprenøren plikter å tegne og opprettholde følgende forsikringer: 

a) Tingskade prosjektforsikring og transportforsikring for byggerisikoen - CAR 
(Construction «All Risk») - for dette prosjektet utenfor Norge. Forsikringen vil blant 
annet dekke det som til enhver tid er utført av kontraktsarbeidet, og 
forsikringsinteressene nevnt i NS 8407 punkt 49.2 og 49.3.   
 

b) Totalentreprenøren skal tegne ansvarsforsikring for biler, anleggsmaskiner og andre 
kjøretøy .  
 

c) Kaskoforsikring av ethvert fartøy eller andre flytende innretninger som brukes i 
forbindelse med kontraktarbeidet. Forsikring skal tegnes på norske eller 
sammenlignbare vilkår og skal dekke totalverdien av fartøyet/innretningen. 
 

d) P&I forsikring, eller annen ansvarsforsikring dersom P&I ikke er tilgjengelig, for fartøyet 
og/eller den flytende innretningen, inklusive oljeforurensningsforsikring for fartøyer og 
flytende innretninger som nevnt i c) ovenfor. 

De ovennevnte forsikringene skal være på plass fra det tidspunkt kontraktarbeidet påbegynnes 
og skal ikke utløpe før overtakelse av kontraktsgjenstanden har funnet sted.  

I polisene skal det fastsettes at byggherren er medforsikret for tingforsikring i henhold til bokstav 
a) ovenfor. Assurandøren skal fraskrive seg regressrett overfor byggherren i henhold til 
ansvarsreguleringen mellom partene i denne avtalen. 

Forsikringene skal plasseres i forsikringsselskap med tilfredsstillende kredittvurdering 
tilsvarende en Standard & Poor’s kredittvurdering minimum lik A- (eller tilsvarende 
kredittvurdering foretatt av annen anerkjent og uavhengig kredittvurderingsinstitusjon). 

Forsikringene skal tegnes på slike vilkår som er vanlige for den type arbeid totalentreprenøren 
eller hans kontraktsmedhjelpere skal utføre og skal være tilgjengelig på norsk eller engelsk. 

I tillegg plikter totalentreprenøren som et minimum å etablere og holde i kraft: 

a) Fullrisiko tingskadeforsikring av eget utstyr og materiell som brukes for 
kontraktsarbeidet, herunder transport av slikt utstyr til og fra anleggsstedet. 

b) Yrkesskadeforsikring i henhold til lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 
nummer 65 eller tilsvarende og ulykkesforsikring som dekker 
totalentreprenørens personell for den periode som er til stede og deltar i 
gjennomføring av prosjektet. 

c) Forsikring som dekker hjemtransport av totalentreprenørens ansatte ved 
sykdom eller ulykke uavhengig av årsak. 

d) Forsikring som dekker akutt sykdom eller ulykke oppstått ved tjenestereiser i 
tilknytning til kontraktsarbeidet. 

e) Forsikring som dekker behandlingsutgifter for akutt skade og sykdom for 
ansatte som ikke er omfattet av lov om folketrygd. 
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f) Enhver annen lovbestemt forsikring. 

Totalentreprenøren skal fremlegge forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start og ikke senere 
enn 14 dager etter signering av kapittel C6.1. Dersom totalentreprenøren ikke dokumenterer å 
ha oppfylt sin forsikringsplikt har byggherren rett til å etablere forsikringen for 
totalentreprenørens regning. Byggherren plikter ikke å betale avdrag eller forskudd før han har 
mottatt totalentreprenørens forsikringsbevis og vilkår.  

Totalentreprenøren plikter ikke å forsikre kontraktsarbeidet mv. som nevnt i dette kapittelet C2 
punkt 12.1. 

Totalentreprenøren har plikt til å påse at alle underleverandører oppfyller de krav til forsikring 
som er spesifisert i punkt a)-f) over. 

[Bestemmelser om byggherrestyrte forsikringer i garantiperioden vil bli utarbeidet i den 
integrerte samhandlingsfasen] 

 Kontroll mv. 

NS 8407 punkt 8.3 gjelder kun forsikringsforpliktelsene nevnt i dette kapittelet C2 punkt 12.1 og 
12.2 foran.  

Byggherren plikter å fremlegge forsikringsvilkår på forespørsel fra totalentreprenøren for å 
dokumentere at forsikringsplikten nevnt i dette kapittelet C2 punkt 12.1 er ivaretatt før oppstart 
av kontraktsarbeidene. Videre har totalentreprenøren krav på gjenpart av forsikringsbevis for 
prosjektforsikringen, spesifikasjon av dekningsomfang og relevante vilkår med tilhørende 
sikkerhetsforskrifter. 

Totalentreprenøren plikter å sette seg grundig inn i forsikringsbestemmelsene, og overholde de 
krav som er satt til utøvelse av arbeidet gjennom sikkerhetsbestemmelser og øvrige 
bestemmelser. Eventuell manglende dekning eller avkortning som følge av brudd på 
forsikringens bestemmelser er ikke byggherrens ansvar. 

 Oppgjørsbehandling 

NS 8407 punkt 8.5 erstattes med følgende:  

Ved et forsikringstilfelle skal en part uten ugrunnet opphold gi varsel til den annen part dersom 
han vil kreve dekning under den annen parts forsikringer, med beskrivelse av den hendelsen 
som har forårsaket kravet. En part skal yte den annen part rimelig assistanse i forbindelse med 
behandlingen av slike krav, uten omkostninger for den annen part. 

Partene plikter for egen regning å gi hverandre og forsikringsselskapet nødvendig assistanse i 
forbindelse med forsikringsselskapets behandling av krav, herunder å bidra med dokumentasjon 
og ressurser som kan belyse hendelsesforløp. Dette gjelder også nødvendig bistand i eventuelle 
rettsprosesser. 

 Retningslinjer/forsikringspolicy 
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Byggherren vil utarbeide retningslinjer for håndtering av prosjektforsikringen, herunder 
bestemmelser om melding, oppfølgning og innfrielse av krav og erstatningsbetingelser relatert 
til forsikringen. Retningslinjene vil også sette plikt til samarbeid og orientering samt rett til 
innsyn for byggherren i pågående saker ut fra at det er byggherren som er forsikringstaker og 
avtalepart vis a vis forsikringsselskapet. 

 Forholdet mellom kontrakt og forsikringsvilkårene 

Ved eventuell motstrid mellom kontrakten og forsikringsvilkårene, skal forsikringsvilkårene ha 
forrang hva angår dekningsomfang. Totalentreprenøren og hans kontraktsmedhjelpere og 
leverandører kan ikke utlede større forsikringsdekning av kontrakten, enn det som fremgår av 
forsikringsvilkårene. 

 Tap eller skade på materialer, prosjekteringsdokumenter eller kontraktsgjenstanden 

Bestemmelsen i NS 8407 punkt 19.2 utgår og erstattes med: 

Oppstår det tap eller skade på materialer, prosjekteringsdokumenter eller kontraktsgjenstanden 
fra arbeidets start til overtakelse har funnet sted etter NS 8407 punkt 37 om overtakelse, skal 
totalentreprenøren gjennomføre de nødvendige tiltak for å sikre at arbeidet blir fullført i 
henhold til kontrakten. 

Totalentreprenørens plikt til å gjennomføre tiltak som her nevnt, gjelder uten hensyn til 
ansvarsbetingende forhold i noen form fra byggherrens side. 

Omkostningene forbundet ved å gjennomføre tiltak skal bæres av totalentreprenøren. 

Dersom det oppstår tap eller skade etter at materialer, prosjekteringsdokumenter eller 
kontraktsgjenstanden er ankommet byggeplass i Norge, er totalentreprenørens 
omkostningsansvar begrenset til egenandelen under forsikringen tegnet av byggherren i 
henhold til dette kapittelet C2 punkt 12.1 forutsatt at tapet eller skaden dekkes av nevnte 
forsikring, eller tapet eller skaden ikke dekkes som følge av forhold på byggherrens side.  

Plikten til å betale nevnte egenandel bortfaller dersom skaden er forvoldt av byggherren eller 
hans kontraktsmedhjelpere under utførelse av deres kontraktsforpliktelser, eller skaden skyldes 
ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som krig, opprør, naturkatastrofer, m.m. 

Dersom tapet eller skaden skyldes mangel ved kontraktsgjenstanden gjelder bestemmelsen i NS 
8407 punkt 49.2 siste ledd jf. punkt 42, tilsvarende. 

 

13 SAMFUNNSANSVAR OG HMSK 

Samfunnsansvar og HMSK (helse, miljø, sikkerhet og kvalitet) står svært sentralt i byggherrens 
virksomhet – både i egne operasjoner og i forholdet til leverandører.  
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Spesielle bestemmelser om krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) er inntatt i kapittel C3. 
Spesielle bestemmelser om krav til samfunnsansvar er inntatt i kapittel C4.  

Ethvert brudd på bestemmelsene inntatt i kapitlene C3 og C4 anses som en mangel og brudd på 
kontrakten, jf. NS 8407 pkt. 42.1. Totalentreprenøren er forpliktet til å rette slike brudd uansett 
hva kostnadene hans ved slik avhjelp blir. Rettelsen skal skje innen en rimelig frist fastsatt av 
byggherren. Totalentreprenøren må kunne fremlegge dokumentasjon på at bruddet er rettet på 
en måte som byggherren foreskriver. 

Vesentlige brudd på bestemmelsene gir byggherren rett til å heve kontrakten, jf. NS 8407 pkt. 
46. 

14 KRAV TIL KVALITETSLEDELSE 

 Krav til kvalitetssystem 

NS 8407 punkt 15.1 gjelder med følgende tillegg: 

Hvis totalentreprenør er sertifisert etter annen standard enn ISO 9001:2015, skal denne 
standarden fullt ut dekke alle krav i ISO 9001:2015.  

Totalentreprenøren skal sikre at kontraktsmedhjelpere både inkluderes, følger og etterlever 
totalentreprenørens kvalitetssystem. 

 Teknisk avklaring ogfravikshåndtering  

 

Totalentreprenørens forespørsel om teknisk avklaring skal inneholde:   
 

• Totalentreprenørens beskrivelse av forholdet  
• Forslag til løsning   

 
Forespørsel om teknisk avklaring skal leveres elektronisk via prosjektets web-løsning. Slik 
forespørsel kan ikke fremsettes på noen annen måte.  

Byggherren kan fremme forespørsel om teknisk avklaring dersom byggherren har behov for 
informasjon eller dokumentasjon fra totalentreprenøren ut over det som er gjort tilgjengelig.  

 

15 KRAV TIL NØKKELPERSONELL 

Det kreves høy teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersonell som 
disponeres for oppdraget.  
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Med nøkkelpersonell forstås de personer som er angitt som dette i D1.1, eller i dokumenter 
utviklet i den integrerte samhandlingen. 

Kravene til nøkkelpersonellets kompetanse og erfaring er nærmere beskrevet i kapittel D1.1, 
eventuelt i dokumenter utviklet i den integrerte samhandlingsfasen.  

Totalentreprenøren er forpliktet til å sørge for at nøkkelpersonellet til enhver tid oppfyller de 
nevnte krav til kompetanse og erfaring. 

Med mindre annet er avtalt, skal nøkkelpersonell være i fulltidsengasjement, og kan kun fylle én 
nærmere angitt rolle. Kompetanse og erfaring skal til enhver tid kunne dokumenteres.  

Med mindre annet er avtalt, skal totalentreprenørenes nøkkelpersonell være samlokalisert med 
byggherrens organisasjon så lenge, og på det sted, byggherren bestemmer. 

Totalentreprenøren skal ikke skifte ut tilbudt nøkkelpersonell uten byggherrens skriftlige 
godkjenning. Byggherren kan ikke nekte å godkjenne slik utskiftning med mindre avslaget er 
saklig begrunnet i forhold knyttet til det nye nøkkelpersonellet. En saklig begrunnelse er blant 
annet at byggherren, etter eget skjønn, vurderer at det nye nøkkelpersonellet er mindre 
kvalifisert enn antatt av byggherren i sin opprinnelige evaluering ved valg av tilbud.  

Hvis totalentreprenøren fullfører kontraktarbeidet uten å bytte ut nøkkelpersonell som angitt i 
kapittel D1.1 eller i den integrerte samhandlingsfasen, vil dette utløse en bonus på NOK 2 500 
000.  

Enhver utskiftning av nøkkelpersonell slik som angitt i kapittel D1.1 eller i den integrerte 
samhandlingsfasen fører til en konvensjonalbot på NOK 1 000 000 for hver enkel utskiftet 
nøkkelperson. Dette gjelder uavhengig av om byggherren har godkjent utskiftingen. Dette 
gjelder ikke ved en utskiftning som følge av dokumentert sykdom eller død, eller en utskiftning 
som følge av en forespørsel fra byggherren. 

16 SPRÅKKRAV 

All skriftlig kommunikasjon mellom partene, herunder møtereferater og annen kommunikasjon 
knyttet til kontrakten, skal være på norsk. Det samme gjelder all kommunikasjon med offentlige 
myndigheter og deres representanter. Muntlig kommunikasjon mellom byggherre og 
totalentreprenør under gjennomføringen av kontrakten kan foregå på engelsk hvis 
totalentreprenøren anmoder om dette, og byggherren aksepterer anmodningen.  

Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidstakere og kontraktsmedhjelpere i prosjektet kan 
kommunisere på en slik måte at unødig risiko ikke oppstår. 

17 OPSJONER 

Byggherren har rett til, men ingen plikt til, ensidig å pålegge totalentreprenøren å utføre 
eventuelle opsjoner som fremgår i kapittel D.  
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Bruk av opsjonene utgjør ikke en endring etter dette kapittel C2 eller NS 8407 og gir ikke 
totalentreprenøren krav på fristforlengelse eller justering av vederlaget utover opsjonsprisen. 

18 KONTROLL OG RETTING AV FEIL I BYGGETIDEN (JF. NS 8407 PUNKT 20) 

NS 8407 punkt 20.5 annet ledd utgår og erstattes med:  

Totalentreprenøren skal iverksette utbedring uten ugrunnet opphold og dekke eventuelle 
utgifter til tilkomst og andre nødvendige utgifter som følge av utbedringen.  

19 PLIKT TIL SAMARBEID MED OFFENTLIGE MYNDIGHETER OG ANDRE AKTØRER 

Totalentreprenøren er forpliktet til å samarbeide med Statens vegvesen ved utførelsen av 
kontraktarbeidene der etaten har en myndighetsrolle eller opptrer som veieier i medhold av 
veglova. Totalentreprenøren er også forpliktet til å samarbeide med lokale, regionale og 
nasjonale myndigheter og andre aktører ved utførelse av kontraktarbeidene. 

20 UENIGHET OM ENDRINGER MV. (JF. NS 8407 PUNKT 35) 

 Utførelsesplikt ved uenighet (jf. NS 8407 punkt 35.1) 

NS 8407 punkt 35.1 tredje ledd utgår. 

 Totalentreprenørens søksmål 

NS 8407 punkt 35.2 første ledd bokstav a) utgår. 

21 VEDERLAG OG INSENTIVER (JF. NS 8407 PUNKT 26) 

 Fastsettelse av vederlag 

NS 8407 punkt 26.1 utgår og erstattes med: 

Kontraktens priser er i norske kroner (NOK).  

Prisene er fullt vederlag for kontraktarbeidet, inklusiv skatter og avgifter, og eksklusiv 
merverdiavgift.  

For den integrerte samhandlingsfasen skal partene inngå slik kontrakt som angitt i kapittel C6.1. 
Før den integrerte samhandlingsfasen avsluttes skal partene inngå slik kontrakt for 
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utførelsesfasen og garantiperioden som angitt i kapittel C6.2, og hvor kontraktssummen er en 
fastpris.  
 
Kontraktssummen består av følgende priselementer:  
 

Direkte kostnader (eks. mva) 

+ Påslagsbeløp i henhold til påslagsprosent i kapittel E3 
(eks. mva) 

+ Samlet vederlag for den integrerte samhandlingsfasen 
(eks. mva) 

+ Vederlag i garantiperioden (eks. mva) 

= Kontraktssum (eks. mva) 

+ Merverdiavgift 

= Kontraktssum (inkl. mva) 

 
Kontraktssummen (eks. mva) skal ikke overstige BMP.  

 Vederlag i integrert samhandlingsfase 

I den integrerte samhandlingsfasen vil totalentreprenøren få betalt for eget og 
kontraktsmedhjelperes arbeid etter medgått tid, og i samsvar med avtalte timepriser slik det 
fremgår i kapittel E3.  

For eventuelle avtalte tilleggsarbeider utover dette, har totalentreprenøren krav på påslag i 
henhold til påslagsprosent som angitt i kapittel E3.   

Timeprisene og påslagsprosenten er ikke gjenstand for regulering i samhandlingsfasen. 

 Vederlag i utførelsesfasen og garantiperioden 

Vederlaget i utførelsesfasen består av totalentreprenørens direkte kostnader og påslag i 
henhold til påslagsprosent som angitt i kapittel E3. Påslagsprosenten er ikke gjenstand for 
regulering i utførelsesfasen. 

Vederlaget i garantiperioden skal dekke garantiforpliktelsene som fremgår i dette kapittel C2 
punkt 27.  

Byggherren kan allerede i den integrerte samhandlingsfasen be totalentreprenøren om å gi en 
fastpris for prosjektering og utførelse av nærmere angitte deler av kontraktsgjenstanden. 
Fastprisen skal bygges opp etter prinsippene nevnt ovenfor. Slik bestilling av nærmere angitte 
deler av kontraktsgjenstanden gjøres alltid under den forutsetning at kontraktssummen for hele 
kontraktsgjenstanden ikke skal overstige BMP. 
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 Indeksregulering 

NS 8407 punkt 26.2 utgår og erstattes med følgende:  

BMP er oppgitt i 2017 NOK. BMP vil bli indeksregulert fra 1. kvartal i 2018 og frem til signering 
av kapittel C6.2 i henhold til «Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg i alt» for kvartal 
slik den publiseres av Statistisk Sentralbyrå. Indeksregulert BMP utgjør øvre kostnadsramme for 
kontraktssummen partene skal bli enige om i den integrerte samhandlingsfasen.  

Totalentreprenørens direkte kostnad i utførelsesfasen er gjenstand for indeksregulering i 
henhold til ovennevnte indeks. Basisindeksen gjelder fra tidspunktet begge parter har signert 
kapittel C6.2.  

Kontraktssummens priselementer er faste for det kalenderår hvor kontrakten signeres, 
hvoretter totalentreprenøren kan kreve kvartalsvis prisjustering på direkte kostnader med 
virkning fra 1. dag i påfølgende kvartal. For delbestillinger er det tidspunktet for utstedelse av 
delbestillingen som skal legges til grunn for basisindeksen. 

I garantiperioden er totalentreprenørens vederlag gjenstand for indeksregulering i henhold til 
«Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg i alt, delområde drift og vedlikehold for veger i 
alt» for forutgående kvartal slik den publiseres av Statistisk Sentralbyrå. Totalentreprenøren kan 
kreve årlig prisjustering på vederlaget med virkning fra 1. januar.  

Det er totalentreprenørens plikt å anmode om og fremskaffe nødvendig underlag for 
indeksregulering. Slik anmodning og underlag skal godkjennes av byggherren forut for 
indeksregulering. 

 Justeringer skal bare gjøres gjeldende for fremtidige kostnader, og skal ikke være 
tilbakevirkende.Insentiver 

Partene forplikter seg til å gjennomføre kontraktsarbeidet med fokus på optimalisering og 
reduksjon av kostnader. 

Kostnadsreduksjon som oppnås fordeles etter følgende insentivmodell: 

Gevinsten ved kostnadsreduksjon oppnådd i den integrerte samhandlingsfasen skal deles 50/50, 
slik at totalentreprenøren får 50 % av reduksjonen som oppnås mellom BMP og 
kontraktssummen, jf. oppstilling i punkt 21.3.  

Eventuell gevinst av ytterligere kostnadsreduksjon oppnådd i utførelsesfasen deles også 50/50, 
slik at totalentreprenøren mottar 50 % av reduksjonen som oppnås. 

22 VEDERLAGSJUSTERING (JF. NS 8407 PUNKT 34) 

NS 8407 punkt 34.1.1 gjelder med følgende tillegg, som nytt annet ledd: 

Dersom totalentreprenøren vil kreve vederlagsjustering, skal han uten ugrunnet opphold varsle 
byggherren når han blir eller burde ha blitt klar over grunnlaget for å beregne kravet nevnt i 
første ledd. Krav på vederlagsjustering tapes dersom det ikke varsles innen fristen.  
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Totalentreprenøren skal følge kontraktens regler for varsling av krav, herunder følge 
bestemmelsene i kapittel C2 punkt 10.  

23 PERSONVERN OG REGISTRERING I DATASYSTEM  

I forbindelse med oppfølgingen av kontraktarbeidet vil byggherren registrere opplysninger 
knyttet til totalentreprenøren, eksempelvis nøkkelpersoner og deres kontaktinformasjon, 
oversikt over mannskaper mv. i byggherrens eget elektroniske verktøy, jf. 
personopplysningsloven. Opplysninger om sine registrerte data kan totalentreprenøren få ved 
henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 

24 TILTRANSPORT (JF. NS 8407 PUNKT 12 OG 13) 

NS 8407 punkt 12 og 13 gjelder med følgende tillegg: 

Byggherren har rett til å transportere en eller flere av sine kontraktsmedhjelpere til 
totalentreprenøren.  

25 BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL (JF. NS 8407 PUNKT 12.4 OG 13) 

NS 8407 punkt 12.4 og punkt 13 gjelder med følgende tillegg: 

Byggherren har rett til å be totalentreprenøren om å gjennomføre byggeplassadministrasjon og 
fremdriftskontroll av byggherrens kontraktsmedhjelpere.  
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26 OVERTAKELSE (JF. NS 8407 PUNKT 37) 

 Virkninger av overtakelse 

NS 8407 punkt 37.4 første avsnitt, bokstav g) utgår og erstattes med: 

Garantiperioden begynner å løpe, jf. NS 8407 punkt 42.1. 

27 TOTALENTREPRENØRENS MANGELS- OG GARANTIANSVAR (JF. NS 8407 PUNKT 42) 

 Mangels- og garantiansvar 

NS 8407 punkt 42.1 utgår og erstattes med: 

Det foreligger mangel ved ethvert avvik fra de garantier totalentreprenøren har påtatt seg i 
dette punkt 27.1, og avviket ikke skyldes forhold som byggherren bærer risikoen for etter 
kontrakten.  

Totalentreprenøren garanterer: 

a) at kontraktsgjenstanden gjennom garantiperioden svarer til kravene i kapittel D3,  

b) at kontraktsgjenstanden gjennom garantiperioden svarer til det endelige resultat av 
totalentreprenørens prosjektering,  

c) at totalentreprenørens tekniske løsninger og prosjektering er egnet for å sikre at 
kontraktsgjenstanden tåler den bruken kontraktsgjenstanden etter kontrakten er 
ment å tjene,  

d) at materialer som totalentreprenøren leverer for inkorporering i 
kontraktsgjenstanden er nye, og  

e) at kontraktsgjenstanden ved overtakelsen oppfyller kravene etter NS 8407 punkt 14. 

Garantiperioden starter ved overtakelse og varer i de periodene som er nærmere beskrevet i 
kapittel D3. 

Utføres deler av arbeidet etter overtakelsen, løper garantiperioden fra avslutningen av 
utførelsen av vedkommende del. 

Har totalentreprenøren utført utbedringsarbeider, eller andre arbeider for å opprettholde de 
garanterte egenskaper og funksjoner ved kontraktsgjenstanden, i garantiperioden, gjelder 
totalentreprenørens garantier også for dette arbeidet og de delene av kontraktsgjenstanden 
arbeidet omfatter. Dette garantiansvaret gjelder ut den avtale garantiperioden for den 
angjeldende delen av kontraktsgjenstanden, eller i minst ett år fra datoen for fullføring av 
arbeidet dersom den gjenstående del av garantiperioden er kortere.  
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 Byggherrens varsel om krav i garantiperioden 

NS 8407 punkt 42.2.2 og 42.2.3 utgår og erstattes med: 

Totalentreprenøren har ansvar for mangel som oppdages i garantiperioden og som byggherren 
har gitt totalentreprenøren melding om innen utløpet av de angjeldende garantiperiodene som 
angitt i kapittel D3. 

Totalentreprenøren har uansett ansvar for mangel som han har eller burde ha oppdaget ved 
totalentreprenørens inspeksjon som angitt i kapittel D3 punkt 1.5, eller dersom mangelen har 
sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos totalentreprenøren. 

 Forholdet til foreldelsesloven 

NS 8407 punkt 42.2.4 gjelder med følgende tillegg: 

Totalentreprenørens ansvar etter NS 8407 punkt 42 er å anse som et garantiansvar, og foreldelse 
følger dermed av lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr 18 (foreldelsesloven) § 3 nr 
4. 

 Totalentreprenørens plikt til utbedring 

NS 8407 punkt 42.3.1 utgår og erstattes med: 

Totalentreprenøren har plikt til å utbedre mangler. Utbedringsplikten gjelder selv om det er 
uenighet om det foreligger en mangel.  

Totalentreprenøren kan ikke kreve sikkerhetsstillelse fra byggherren for sitt mulige 
vederlagskrav. 

Bortsett fra de tilfellene som er beskrevet i NS 8407 punkt 42.3.4, har ikke byggherren rett til å 
sette utbedringen bort til andre. Dette gjelder likevel ikke dersom det etter byggherrens 
vurdering er tvingende nødvendig at utbedring foretas raskere enn totalentreprenøren har 
anledning til. 

  Kostnadene ved utbedringen 

NS 8407 punkt 42.3.2 utgår og erstattes med: 

Totalentreprenøren skal dekke kostnadene ved utbedringen, herunder tilkomstutgifter, utgifter 
til konstatering av mangelen og andre utgifter som følger av utbedringen. Dette gjelder også 
kostnader ved utbedring av skader på andre deler av kontraktsgjenstanden som skyldes mangel 
som totalentreprenøren er ansvarlig for.  

Byggherren skal likevel kompensere totalentreprenøren for: 

a) kostnadene totalentreprenøren har til demontering av andre gjenstander enn 
kontraktsgjenstanden for å få adgang til kontraktsgjenstanden, 
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b) andre kostnader som er dekket av forsikring som byggherren skal tegne etter NS 
8407 punkt 8, og som overstiger egenandelen som gjelder etter byggherrens 
forsikring, og 

c) kostnadene totalentreprenøren har til utbedringer av mangler som skyldes 
forhold utenfor totalentreprenørens kontroll, som han ikke burde ha forutsett 
eller tatt høyde for i løsningene, prosjekteringen eller ved byggingen av 
kontraktsgjenstanden. 

Totalentreprenøren skal varsle byggherren uten ugrunnet opphold etter at totalentreprenøren 
oppdaget eller burde ha oppdaget mangler som skyldes forhold som nevnt i NS 8407 punkt 
42.3.2 annet avsnitt bokstav c. Byggherren kan velge å overlate arbeidet med å utbedre slike 
mangler til andre. 

Totalentreprenøren har likevel ikke under noen omstendighet krav på å få godtgjort kostnader 
til utbedring av mangler som har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos 
totalentreprenøren. 

 Gjennomføringen av utbedringen 

NS 8407 punkt 42.3.3 utgår og erstattes med: 

Totalentreprenøren skal utbedre mangler uten ugrunnet opphold og i alle tilfeller i henhold til 
de fastsatte tiltakstidene i kapittel D3 punkt 1.7 og i de øvrige spesifikke objektkravene.  
Utbedringsarbeidene skal gjennomføres så effektivt som mulig og med minst mulig forstyrrelser 
for og hindringer i bruken av kontraktsgjenstanden. For å oppnå dette formålet er det fastsatt 
bonuser og dagmulkter i kapittel D3 punkt 1.10 som gjør seg gjeldende i forbindelse med 
utbedringsarbeider og andre arbeider som utføres av totalentreprenøren i garantiperioden. 

Totalentreprenøren skal gi byggherren melding om de tiltakene totalentreprenøren tar sikte på 
å utføre, tidspunktet for utbedringen, og tiltak som er planlagt for å sikre at utbedringsarbeidene 
gjennomføres så effektivt som mulig og med minst mulig forstyrrelser for og hindringer i bruken 
av kontraktsgjenstanden. Byggherren skal uten ugrunnet opphold gi totalentreprenøren 
meddelelse om sitt syn på totalentreprenørens planer for utbedring.  

Totalentreprenøren skal gis nødvendig adkomst til kontraktsgjenstanden slik at utbedring kan 
foretas slik dette er nærmere avtalt i kapittel D3.  

 Sanksjoner ved totalentreprenørens mislighold av garantiforpliktelsene 

NS 8407 punkt 42.3.4 utgår og erstattes med: 

Overskrift: Sanksjoner ved totalentreprenørens vesentlige mislighold av garantiforpliktelsene 

Ved totalentreprenørens vesentlige mislighold av utbedringsplikten eller andre forpliktelser 
under garantiansvaret etter NS 8407 punkt 42, kan byggherren, helt eller delvis, overta eller 
overføre til andre de gjenstående delene av totalentreprenørens garantiforpliktelse. Før slik 
overtakelse eller overføring kan iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt totalentreprenøren 
en rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om at overtakelse eller overføring vil iverksettes 
om så ikke skjer.  
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Byggherren kan i tilfellet av en overtakelse eller overføring av garantiforpliktelsene etter første 
ledd kreve at totalentreprenøren erstatter eventuelle forsvarlige kostnader som påløper i 
forbindelse med en slik overtakelse eller overføring, eller til å utføre utbedringsarbeider eller 
andre arbeider som totalentreprenøren ellers ville vært ansvarlig for i garantiperioden.    

Tilsvarende som etter første og andre avsnitt gjelder i tilfellet av  

a) gjentatt mislighold av utbedringsplikten eller andre forpliktelser under 
garantiansvaret etter NS 8407 punkt 42 etter at byggherren først har varslet 
totalentreprenøren skriftlig om at overtakelse eller overføring vil iverksettes i 
tilfelle av et ytterligere mislighold, og 
 

b) at totalentreprenøren går konkurs, blir beviselig insolvent, eller   
at byggherren har annen forsvarlig grunn til å anta at totalentreprenøren ikke vil 
eller kan overholde sine gjenstående forpliktelser i henhold til kontrakten, og 
totalentreprenøren ikke, uten ugrunnet opphold etter å ha blitt skriftlig varslet 
om forholdet av byggherren, godtgjør at gjenstående del av garantiforpliktelsene 
vil bli overholdt i samsvar med kontrakten.   

 
Ved en overtakelse eller overføring av alle gjenstående garantiforpliktelser som beskrevet i 
avsnittene ovenfor, og hvor det gjenstår mer enn tre år til utløpet av den lengste 
garantiperioden, skal byggherrens rett til erstatning minst tilsvare tilgjengelig beløp under 
totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i garantiperioden etter NS 8407 punkt 7.  

 
Hvis byggherren benytter retten til å overta eller overføre deler av totalentreprenørens 
garantiforpliktelse, mister totalentreprenøren retten til en forholdsmessig del av den ufortalte 
delen av kontraktssummen. Hvis byggherren overtar eller overfører hele den gjenstående 
garantiforpliktelsen, mister totalentreprenøren retten til hele den uforfalte delen av 
kontraktsprisen. Ubetalt del av kontraktssummen skal gå til fratrekk i byggherrens erstatning. I 
den grad byggherren har krav på minimumserstatning etter fjerde avsnitt skal slikt fratrekk 
likevel bare skje for den del av byggherrens krav som overstiger minimumserstatningen.  

 Prisavslag 

NS 8407 punkt 42.4 utgår for garantiperioden. 

28 RETT TIL Å BRUKE PROSJEKTERINGSMATERIALET (JF. NS 8407 PUNKT 47.2.2) 

NS 8407 punkt 47.2.2 utgår og erstattes med: 

Byggherren har eiendomsretten til materiale utarbeidet i prosjektet, inkludert alle dataene i BIM 
og andre løsninger utviklet og levert av totalentreprenøren og dennes kontraktsmedhjelpere. 
Eiendomsretten innebærer rett til å destruere papirbasert og elektronisk lagret materiale som 
er produsert i prosjektet, herunder rett til å bruke dette materialet i en kontrakt med andre 
rådgivere eller entreprenører, utenfor dette prosjektet, men innenfor hovedområdet av 
byggherrens aktivitet og naturlige utvidelser av dette aktivitetsområdet. 
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Byggherrens rettigheter inkluderer også rett til endring og oppdrag, jf. lov av 12. mai 1961 nr. 2 
om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven) § 39b. Retten til videre oppdrag er begrenset til 
oppdrag til andre offentlige enheter. 

Med mindre annet er avtalt, beholder totalentreprenøren alle andre rettigheter til løsninger og 
materiale han har utarbeidet. Totalentreprenøren kan imidlertid ikke bruke rettighetene på en 
urimelig måte overfor byggherren. 

Totalentreprenøren beholder retten til å bruke egne verktøy og metoder. Byggherren har rett 
til bruk av eksisterende verktøy, metodikk og materiale i den utstrekning dette er nødvendig for 
å utnytte materialet som angitt i dette punkt. Begge parter kan benytte generell kunnskap 
(knowhow) de har kjøpt i forbindelse med kontrakten, forutsatt at informasjonen ikke er 
konfidensiell. 

Totalentreprenøren skal innta bestemmelser i kontraktene med sine kontraktsmedhjelpere om 
byggherrens rettigheter i samsvar med denne bestemmelsen. 

29 INNSYN OG REVISJON 

 Innsyn 

Byggherren har rett til innsyn i totalentreprenørens kvalitetssikringssystem, HMS-system og 
systemer for oppfyllelse av bestemmelser om samfunnsansvar, herunder lønns- og 
arbeidsvilkår. Innsynsretten gjelder også totalentreprenørens regnskap.  

I den integrerte samhandlingsfasen har byggherren rett til innsyn i totalentreprenørens kalkyler, 
innkjøpsavtaler o.l., som er nødvendig for å få bekreftet totalentreprenørens selvkost. 
Byggherrens rett omfatter også revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og 
dokumentgjennomgang. Byggherren har rett til å la seg bistå av tredjeperson i forbindelse med 
revisjon.  

Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er 
begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. 

Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos 
totalentreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en 
klart underordnet betydning for totalentreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor 
byggherren. 

Bestemmelsen gjelder tilsvarende til byggherrens rett for innsyn ved trafikksikkerhetsrevisjon 
etter vegsikkerhetsforskriften. 

 Revisjon, verifikasjon og andre gjennomgangsaktiviteter 

Byggherren skal ha rett til å delta i planleggingen og utførelsen av totalentreprenørens 
inspeksjoner, verifikasjoner, revisjoner og andre gjennomgangsaktiviteter.   
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Revisjoner skal utføres i henhold til ISO 19011:2011 og av personell som har formell utdanning 
innen revisjon av styringssystemer. 

Byggherren har rett til å utføre varslede/uanmeldte revisjoner og verifikasjoner, samt 
ledelsesinspeksjoner av totalentreprenøren og kontraktsmedhjelpere, så lenge 
kontraktsarbeidet pågår.  

Revisjoner og andre tilsynsaktiviteter utført av byggherre fritar ikke totalentreprenøren fra hans 
ansvar i forbindelse med kontraktsarbeidet.  

30 UTFØRELSE AV DELARBEIDER I DEN INTEGRERTE SAMHANDLINGSFASEN 

NS 8407 gjelder med følgende tillegg: 

Utførelse av kontraktsgjenstanden vil i all hovedsak skje i utførelsesfasen, etter avsluttet 
integrert samhandling. 

Byggherren kan likevel bestille utførelse av nærmere angitte deler av kontraktsgjenstanden før 
den integrerte samhandlingsfasen er avsluttet. For slike delarbeider vil byggherren utarbeide 
egne bestillinger hvor pris og fremdrift mv. for delarbeider, reguleres. 

31 AVBESTILLING (JF. NS 8407 PUNKT 44) 

 Avbestilling av kontraktarbeidet i den integrerte samhandlingsfasen 

For avbestilling i den integrerte samhandlingsfasen gjelder NS 8407 punkt 44. I tillegg gjelder 
følgende bestemmelse: 

Byggherren har rett til å avbestille hele eller deler av arbeidet under kontrakten, dersom dette 
er en følge av at: 

a) prosjektet ikke blir endelig godkjent av offentlig myndighet, eller blir utsatt som 
følge av slik myndighetsbehandling, eller 

b) forventet kostnad overstiger BMP, eller 
c) partene ikke kommer til enighet om en fastpris for utførelsesfasen, eller 
d) prosjektets kvalitetsnivå ikke oppfyller byggherrens krav, eller 
e) det kan påvises mangelfull samhandling med konsekvenser for fremdrift, kvalitet 

eller kostnader. 

Ved avbestilling etter bokstav a) til e) har totalentreprenøren ikke krav på erstatning for tapt 
fortjeneste eller annet økonomisk tap han lider. 

 Avbestilling i utførelsesfasen 

For avbestilling i utførelsesfasen utgår NS 8407 punkt 44 og erstattes med følgende 
bestemmelse: 
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Byggherren har rett til å avbestille hele eller deler av arbeidet under kontrakten. 

Dersom det samlede vederlag etter fradrag og tillegg på grunn av endringsarbeider reduseres 
med mindre enn 15 % av kontraktsummen, skal reduksjonen alltid behandles etter 
bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir 15 % eller mer, anses hele reduksjonen 
som delvis avbestilling. Eventuelle kostnadsreduksjoner etter dette kapittel C2 punkt 21.5 inngår 
ikke beregningen i dette punkt 31.2.   

Ved avbestilling er totalentreprenøren berettiget betaling for den delen av kontraktarbeidet 
som er utført, herunder for kostnader til materiell som er bestilt og tilført byggeplassen på 
avbestillingstidspunktet, samt for nødvendige kostnader til demobilisering. 

Dersom det samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider reduseres med mer 
enn 15 % av kontraktssummen, har totalentreprenøren rett til en normert kompensasjon på 3 
% av kontraktssummen av hele den avbestilte delen av kontraktarbeidet eks. mva.  

Denne bestemmelse gjelder tilsvarende for nærmere angitte deler av kontraktsgjenstanden som 
er bestilt i den integrerte samhandlingsfasen. 

Ovennevnte bestemmelser begrenser ikke byggherrens rett til å heve kontrakten ved 
totalentreprenørens mislighold, jf. NS 8407 pkt. 46. 

32 OPPSIGELSE (JF. NS 8407 PUNKT 45) 

NS 8407 punkt 45 tredje avsnitt utgår og erstattes med: 

For øvrig gjelder bestemmelsene i NS 8407 punkt 37.1 og 37.4 så langt de passer. 
Totalentreprenøren kan kreve at den sikkerhet som er stilt for hans forpliktelser i 
garantiperioden, skal reduseres forholdsmessig til den delen av arbeidet som er utført. 

33 HEVNING (JF. NS 8407 PUNKT 46) 

NS 8407 punkt 46.6 utgår og erstattes med nytt punkt 46.6 med overskriften «Sikkerhet i 
garantiperioden»: 

Totalentreprenøren kan ved hevning kreve at den sikkerheten som er stilt for hans forpliktelser 
i garantiperioden, skal reduseres forholdsmessig til den delen av arbeidet som er utført. 

34 LOVGIVNING OG TVISTELØSNING (JF. NS 8407 PUNKT 35.2, 50.1 OG 50.3) 

Kontrakten skal tolkes i samsvar med norsk lov. 

NS 8407 punkt 35.2 bokstav a) og punkt 50.3 utgår.  

NS 8407 punkt 50.1 utgår og erstattes med følgende: 
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Tvister mellom partene om kontraktsforholdet skal søkes løst i minnelighet mellom partene og 
på lavest mulig nivå. De ulike nivåene er beskrevet i kapittel D1.1. 

Dersom tvisten ikke løses på Teamgruppeleder-nivå innen fem kalenderdager, skal tvisten flyttes 
til Allianseledergruppen. Hvis tvisten heller ikke løses på dette nivået innen fem kalenderdager, 
skal tvisten flyttes til Styringsgruppen. Løses ikke tvisten på dette nivået etter ti kalenderdager, 
skal tvisten flyttes til Prosjekteiermøtet. 

Løser Prosjekteiermøtet ikke tvisten, skal denne avgjøres ved ordinær rettergang.  
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