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

1.1 Kontraktsdokumenter 

NS 8407 punkt 2.1 utgår og erstattes med: 

Det er utarbeidet spesielle kontraktsbestemmelser som er inntatt i følgende dokumenter: 

• Kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser (dette dokument) 
• Kapittel C3 Spesielle kontraktsbestemmelser om helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
• Kapittel C4 Spesielle kontraktsbestemmelser om samfunnsansvar 

 

Slik det fremgår av kapittel A1 har kontrakten følgende dokumenter: 

a) Kapittel C6 Avtaledokument  

b) Kapittel E2 Tilbudet 

c) Kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser 

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

e) Kapittel C4 Spesielle kontraktsbestemmelser om samfunnsansvar 

f) Kapittel C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser (NS 8407) 

g) Kapittel C2.1 Frister 

h) Kapittel D1.2 Krav til prosjektering og utførelse  

i) Kapittel D2 Tegninger og dokumenter 

j) Kapittel D1.1 Beskrivelse og mengdefortegnelse 

k) Kapittel E1.2 Totalentreprenørens søknad om kvalifikasjon 

l) Kapittel E1.1 Kvalifikasjonskrav 

m) Kapittel D0 Innledning og dokumentliste 

n) Kapittel C5 Skjemaer 

o) Kapittel A1 Oversikt over kontraktsdokumentene 

1.2 Tolkningsregler 

NS 8407 punkt 2.2 utgår og erstattes med: 

Funksjonskrav og krav til løsninger, kvalitet eller merke som er spesifisert i 
konkurransegrunnlaget, gjelder foran løsninger eller konstruksjoner som er angitt i 
totalentreprenørens tilbud, med mindre totalentreprenøren i tilbudet har tilbudt en bedre 
kvalitet eller løsning enn det som følger av konkurransegrunnlaget. Totalentreprenøren kan 
kun gjøre gjeldende de forbehold som er akseptert av byggherren og som er inntatt i 
kapittel C6. 
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De dokumentene som inngår i kontrakten utfyller hverandre. Inneholder 
kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene 
gjelde i den rekkefølgen som er angitt i dette kapittel C2 punkt 1.1. Dersom eventuell 
motstrid ikke løses av denne rangrekkefølgen gjelder yngre dokumenter foran eldre, 
spesielle bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for 
kontrakten foran standardiserte bestemmelser. Det enkelte kontraktskapittel kan for øvrig 
inneholde særskilt regulering av rangrekkefølgen på dokumenter som omfattes av samme 
kapittel. 

Kontraktsdokumentene er utarbeidet i både norsk og engelsk versjon. Ved eventuell 
motstrid eller tolkningstvil mellom disse språkversjonene, skal ordlyden i den norske 
versjonen være gjeldende.  

2 FELLES MÅL FOR KONTRAKTEN OG GJENNOMFØRINGEN 

Totalentreprenøren og byggherren skal utføre sine forpliktelser etter kontrakten i et åpent 
og tillitsfullt samarbeid. Følgende overordnede felles prestasjonsmål gjelder for 
totalentreprenørens gjennomføring av kontraktsarbeidet: 
 

• Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden  
• Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt  
• Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et 

helsefremmende og rettferdig arbeidsliv 
• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø 
• Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse  

Totalentreprenøren plikter for øvrig å sørge for nødvendig samordning med eventuell annen 
entreprenør med ansvar for tilgrensende utbyggingsprosjekt, for å sikre en hensiktsmessig 
tilpasning av og sammenkobling mellom de ulike utbyggingsprosjektene.  

3 DEFINISJONER (JF. NS 8407 PUNKT 1) 

3.1 Kontraktsarbeidet 

Kontraktsarbeidet er alle arbeider som er nødvendig for å levere kontraktsgjenstanden.  

3.2 Samhandling 

Samhandling er aktivitet hvor totalentreprenøren og byggherren sammen planlegger og 
avtaler hvordan samarbeidet mellom kontraktspartene, herunder også deres 
kontraktsmedhjelpere, skal skje.  

 



                                                                                                                       E39 Kristiansand vest - Mandal øst 
                                                                                                     Kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  

                                                                                                                                    12. januar 2018 
Versjon 0 

Side 7 av 43 

 

3.3 Opsjoner 

Opsjoner er de arbeidene som byggherren har en rett, men ingen plikt, til å bestille av 
totalentreprenøren og som er nærmere beskrevet i dette kapittel C2 punkt 13.2 og 13.3, 
samt kapittel D.  

4 MØTER (JF. NS 8407 PUNKT 4.1)  

4.1 Oppstartsmøter 

NS 8407 punkt 4.1 utgår og erstattes med:  

Som samarbeidsfremmende tiltak innkaller byggherren til oppstartsmøter før 
totalentreprenøren igangsetter sine hovedarbeider.   

Alle lederfunksjoner hos totalentreprenøren, samt stabsledelse, skal delta, herunder SHA, 
YM, kontrakt, kvalitet, prosjektsjef, prosjektledelse og anleggsledelse (delansvarlige for vei, 
konstruksjon mv.). Kontraktsmedhjelpere innen prosjektering skal også delta.   

Det planlegges tre samlinger over to dager, i løpet av den første måneden etter 
kontraktsinngåelse. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til oppstartsmøtene. 

Byggherren utarbeider agenda for oppstartsmøtene og fører referater.  

Oppstartsmøtene skal sikre oppfyllelse av de tekniske, kvalitetsmessige, funksjonelle, 
økonomiske, miljømessige, estetiske og tidsmessige forutsetninger som fremgår av 
kontrakten og senere beslutninger, men uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten 
endres. Målet med oppstartsmøtene er dessuten å sikre tjenlige rutiner for gjennomføring 
av kontraktsarbeidene.  

Aktuelle temaer vil for eksempel kunne være:   

• Byggherrens redegjørelse om prosjektets overordnede hensikt, bakgrunn og 
prestasjonsmål.  

• En gjennomgang for å oppnå felles forståelse av kontraktsarbeidet, herunder 
arbeidsoperasjoner, kvalitet og utfordringer.   

• Gjennomgang av prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) og dens hensikt for å oppnå 
en felles forståelse for bruk i rapportering av fremdrift og kostnader.  

• Gjennomgang av hvordan arbeidet tenkes gjennomført. 
• Gjennomgang av organisering, roller, fullmakter og ansvar. Partenes 

representanter skal navngis og nødvendige fullmakter skal fremlegges.  
• Gjennomgang av rutiner for byggherrens aksept av kontraktsmedhjelpere.  
• Gjennomgang av totalentreprenørens kvalitetsplaner og prosedyrer for 

kvalitetssikring, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM).   
• Gjennomgang av rutiner og krav til totalentreprenørens dokumentasjon, 

rapportering, etc.  
• Gjennomgang av krav til fremdrift og utarbeidelse av fremdriftsplan for 

prosjektet.  



                                                                                                                       E39 Kristiansand vest - Mandal øst 
                                                                                                     Kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  

                                                                                                                                    12. januar 2018 
Versjon 0 

Side 8 av 43 

 

• Gjennomgang av partenes kommunikasjon, legge til rette for åpenhjertige og 
gjensidige tilbakemeldinger.   

• Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål.   
• Gjennomgang av prosedyrer for tvisteløsning.   

 
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av 
kontraktsarbeidene, utarbeider byggherren en skriftlig samhandlingsavtale som 
undertegnes av partene ved avslutning av siste oppstartsmøte. Samhandlingsavtalen 
suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.   

Samhandlingsavtalen skal forelegges og aksepteres av senere valgte kontraktsmedhjelpere 
og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av 
kontraktsarbeidene.  

4.2 Byggherremøter (jf. NS 8407 punkt 4.2) 

NS 8407 punkt 4.2 utgår og erstattes med: 

Byggherren skal innkalle til byggherremøter vedrørende prosjektering, utførelse og 
fremdrift av arbeidene. Totalentreprenøren kan også ved behov innkalle til slike møter. 
Innkallelsen skal ordinært skje med minst sju dagers varsel. Byggherremøtene avholdes 
hver 14. dag, med mindre annen møtefrekvens er avtalt. Byggherren besørger møterom.  

Partenes representanter og deltakere skal ha fullmakt til å avgjøre de saker som er inntatt 
i agendaen for byggherremøtet. Totalentreprenøren skal i nødvendig utstrekning stille med 
representanter fra kontraktsmedhjelpere. 

Byggherren fører referat fra byggherremøtene, med mindre byggherren ber 
totalentreprenøren om å gjøre det. Referat sendes i god tid før neste møte til de øvrige 
møtedeltakerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må 
fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggherremøte etter at 
referatet er mottatt.  

Som en del av byggherremøtene inngår også YM-møter og særmøter som avtales i 
kontraktsperioden, f.eks. om SHA, økonomi og prosjektering.  

Byggherren har anledning til å innkalle representanter fra kommunale, fylkeskommunale, 
statlige og interkommunale organer og selskaper til å delta på byggherremøter som angår 
deres interesser.  

4.3 Prosjekteringsmøter 

Byggherren skal inviteres og ha anledning til å delta i totalentreprenørens 
prosjekteringsmøter.  Totalentreprenøren skal innkalle representanter fra kommunale, 
fylkeskommunale, statlige og interkommunale organer og selskaper til å delta på 
prosjekteringsmøter som angår deres interesser.  
 
Prosjekteringsmøtene skal basere seg på VDC (Virtual Design and Construction) og benytte 
BIM-modellen online. Totalentreprenøren skal finne gode møteformer, som samtidig 
prosjektering eller tilsvarende, med den hensikt at byggherren og andre tilstedeværende 
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skal kunne delta på en effektiv måte. Møterom skal tilrettelegges for denne bruken, med 
blant annet store skjermer, tilstrekkelig datakraft og internettkobling med høy kapasitet. 

4.4 Evalueringsmøter 

Det avholdes egne evalueringsmøter halvårlig hvor begge parters prosjekteiere på 
direktørnivå, prosjektledere og andre nøkkelpersoner deltar etter avtale.  

I evalueringsmøtene skal partene behandle blant annet følgende saker: 

• En overordnet evaluering av om partenes felles mål for kontrakten ivaretas, jf. 
punktene i dette kapittel C2 punkt 2. 

• Hvordan samarbeidet mellom partene og samarbeidet mellom nøkkelpersoner i 
prosjektet fungerer, basert på evalueringsskjema som utarbeides av byggherren. 
 

Byggherren innkaller til og leder evalueringsmøtene. 

I forkant av møte gjennomføres gjensidig evaluering av partene, som utveksles 1 uke før 
evalueringsmøtet. Dette benyttes som realitetsvurderinger i møtet med hovedfokus på 
tiltak for å forbedre prestasjonen hos begge parter. 

Partene blir enige om felles tiltaksliste samt hovedpunkter i referat fra evalueringsmøter i 
fellesskap før møtets avslutning. Referat skal sendes ut av byggherren senest tre dager etter 
møtets avslutning, inkludert tiltaksliste. 

4.5 Møtested 

Med mindre annet avtales, skal prosjekteringsmøter og andre møter som 
totalentreprenøren holder og som det avtales at byggherren og/eller representanter fra 
kommunale, fylkeskommunale, statlige og interkommunale organer og selskaper har 
adgang til å delta på (jf. NS 8407 punkt 4.3), avholdes i tilknytning til anleggsstedet.  

5 VARSLER OG KRAV (JF. NS 8407 PUNKT 5) 

5.1 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. 

5.2  Varsler og krav  

NS 8407 punkt 5 utgår og erstattes med: 

Alle varsler og krav som totalentreprenøren skal meddele etter bestemmelsene i 
kontrakten, skal fremmes på elektroniske skjemaer via prosjektets web-løsning. Varsler og 
krav kan ikke fremsettes på noen annen måte. 
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Totalentreprenøren skal sende separate varsler eller krav for hvert enkelt forhold. Det skal 
videre sendes endret skjema dersom det foretas revisjon av et tidligere innsendt skjema.  

Byggherrens svar på totalentreprenørens varsler og krav skal fremsettes på elektroniske 
skjemaer via prosjektets web-løsning. 

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. 

6 SIKKERHETSSTILLELSE (JF. NS 8407 PUNKT 7) 

6.1 Generelle bestemmelser 

NS 8407 punkt 7.1, annet ledd, utgår og erstattes med: 

Totalentreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før 
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 14 dager etter at kontrakt er inngått. 
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 Standard & Poor’s, Moody’s og Fitch Ratings ved kontraktsinngåelsen. Kausjonsløftet 
fra garantisten skal rettes direkte til byggherren og skal være i samsvar med garantitekst 
som inntatt i kapittel C5. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret 
konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller totalentreprenøren. 

6.2 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse 

NS 8407 punkt 7.2 gjelder med følgende tillegg: 

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte 
deltakende firmaer. 

6.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse 

NS 8407 punkt 7.3 utgår og erstattes med: 

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
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7 FORSIKRING (JF. NS8407 PUNKT 8) OG SKADE PÅ KONTRAKTSGJENSTANDEN MV. I 
BYGGETIDEN (JF. NS 8407 PUNKT 19) 

Bestemmelsene i NS 8407 punktene 8.1, 8.3, 8.4 og 8.5 samt punkt 12.2.2 bokstav e) utgår 
og erstattes med: 

7.1 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 millioner for hver ulykkeshendelse. Denne 
forsikringen skal også dekke totalentreprenøren, men skal være sekundær til 
totalentreprenørens primæransvarsforsikring spesifisert i dette kapittel C2 
punkt 7.2. Byggherrens ansvarsforsikring dekker ikke totalentreprenørens 
profesjonsansvar overfor byggherren. 

Totalentreprenøren vil være medforsikret på lik linje med byggherren med de 
begrensninger som fremkommer av forsikringspolisen. 

Forsikringsselskapet skal fraskrive seg regressrett overfor totalentreprenøren i henhold til 
ansvarsreguleringen mellom partene i denne kontrakt. 

7.2 Totalentreprenørens forsikringsplikt 

Totalentreprenøren plikter ikke å forsikre kontraktsarbeidet mv. som nevnt i dette 
kapittelet C2 punkt 7.1. Totalentreprenøren plikter imidlertid å tegne og opprettholde 
følgende forsikringer: 

a) Tingskade prosjektforsikring 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)  Ansvarsforsikring som skal dekke ansvar for ting og personskade i forbindelse 
med utførelsen av kontraktarbeidet som nevnt i NS 8407 punkt 8.2. 

Minimum forsikringssum skal være NOK 100 millioner pr. skadetilfelle. 

Totalentreprenøren skal også tegne ansvarsforsikring for biler, 
anleggsmaskiner og andre kjøretøy (som ikke reguleres etter Bilansvarsloven) 
hvor dekning skal inngå i ovennevnte forsikringssum pr. skadetilfelle. 
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Forsikringsplikt for ansvar for kjøretøy som reguleres av Bilansvarsloven er 
regulert i punkt f) nedenfor.  

Dog gjelder at forsikringen også skal dekke innbyrdes ansvar mellom de 
sikrede («Cross liability»). Kontraktsmedhjelpere, leverandørene samt 
byggherren skal være medforsikret på samme vilkår som totalentreprenøren.  

Totalentreprenørens ansvarsforsikring vil være primær i forhold til den 
ansvarsforsikring byggherren har tegnet under dette kapittelet C2 punkt 7.1. 
Ved krav som skulle overskride totalentreprenørens primærforsikring vil det 
overskytende bli dekket av byggherrens forsikring forutsatt at tapet eller 
skaden er dekket av forsikringsavtalens vilkår. Totalentreprenøren skal likevel 
være forpliktet til å dekke egenandelen under byggherrens ansvarsforsikring 
under dette kapittelet C2 punkt 7.1 med inntil maksimalt NOK 2 millioner. 

c) Profesjonsansvaret for totalentreprenøren skal forsikres for minimum NOK 
100 millioner totalt for prosjektet for ting- og formuesskade.  

d) Kaskoforsikring av ethvert fartøy eller andre flytende innretninger som 
totalentreprenøren stiller til rådighet for bruk i forbindelse med 
kontraktsarbeidet. Forsikring skal tegnes på norske eller sammenlignbare 
vilkår og skal dekke totalverdien av fartøyet/innretningen. 

e) P&I forsikring, eller annen ansvarsforsikring dersom P&I ikke er tilgjengelig, 
for fartøyet/innretningen, inklusive oljeforurensningsforsikring for fartøyer og 
innretninger som nevnt i d) 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, og assurandøren skal fraskrive 
seg regressrett overfor byggherren i henhold til ansvarsreguleringen mellom partene i 
denne avtalen. 

Forsikringene skal plasseres i norske eller utenlandske 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 er av betydning 
for prosjektgjennomføringen, herunder transport av slikt utstyr til og fra 
anleggsstedet. 

b) Yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring som dekker entreprenørens 
personell for den periode som er til stede og deltar i gjennomføring av 
prosjektet. 

c) Forsikring som dekker hjemtransport av ansatt i prosjektet ved sykdom, 
sykdom, skade og ulykke uavhengig av årsak. 
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d) Forsikring som dekker akutt sykdom skade eller ulykke oppstått ved 
tjenestereiser i tilknytning til prosjektet. 

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

f) Enhver annen lovbestemt forsikring. 

Dersom totalentreprenøren ikke dokumenterer å ha oppfylt sin forsikringsplikt har 
byggherren rett til å etablere forsikringen for totalentreprenørens regning. 

Totalentreprenøren har plikt til å påse at alle underleverandører oppfyller de krav til 
forsikring som er spesifisert i kontrakten. 

7.3 Kontroll mv. 

NS 8407 punkt 8.3 gjelder kun forsikringsforpliktelsene nevnt i dette kapittelet C2 punkt 7.2 
over.  

Byggherren plikter overfor totalentreprenøren å dokumentere at forsikringsplikten nevnt i 
dette kapittelet C2 punkt 7.1 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 dekningsmessighet eller avkortning som følge 
av brudd på forsikringens bestemmelser er ikke byggherrens ansvar. 

7.4 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 bistand i 
eventuelle rettsprosesser. 

7.5 Retningslinjer/forsikringspolicy 

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. 
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7.6 Forholdet mellom kontrakt og forsikringsvilkårene 

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

7.7 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 og dette kapittelet C2 punkt 38 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 7.1 a) 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. 

8 PARTENES REPRESENTANTER (JF. NS 8407 PUNKT 9) 

NS 8407 punkt 9 utgår og erstattes med: 

Hver av partene skal skriftlig meddele hvem som representerer dem og har fullmakt til å 
fatte beslutninger angående kontrakten. Endringer i slike fullmakter skal straks varsles til 
den andre parten. 
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9 BRUK AV KONTRAKTSMEDHJELPERE (JF. NS 8407 PUNKT 10) 

9.1 Valg av kontraktsmedhjelpere 

NS 8407 punkt 10.1 gjelder med følgende tillegg: 

Totalentreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd med kontraktsmedhjelpere i kjede under 
seg, med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt med byggherren. Virksomheter som 
foretar utleie av personell sidestilles i denne bestemmelsen med kontraktsmedhjelpere. 
Grove eller gjentatte brudd på denne bestemmelsen er å anse som vesentlig mislighold.  

Byggherrens rett til å nekte godkjenning av kontraktsmedhjelpere etter NS 8407 punkt 10.2 
gjelder kontraktsmedhjelpere i alle ledd. Totalentreprenørens bruk av enkeltpersonforetak 
skal alltid forhåndsgodkjennes skriftlig av byggherren. 

Ved inngåelse av kontrakter med kontraktsmedhjelpere skal totalentreprenøren innhente 
skatteattester i tråd med bestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser og i tillegg 
innhente slik fullmakt som fremgår av kapittel C5 til utvidet skatteattest. Kravet gjelder ved 
inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget som overstiger en verdi på NOK 500 000 
eksl. mva. Fra kontraktsmedhjelpere med forretningsadresse i andre EU-/EØS-land enn 
Norge, skal det innhentes tilsvarende attester. Totalentreprenøren skal på forespørsel og 
innen 14 dager fremlegge ovennevnte dokumentasjon.   

Brudd på totalentreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve 
at totalentreprenøren erstatter vedkommende firma med annet firma som kan fremlegge 
skatteattester. Totalentreprenøren er ansvarlig for eventuelle krav fra 
kontraktsmedhjelpere.  

Totalentreprenøren skal kreve HMS- og samfunnsansvaregenerklæring i alle underliggende 
entreprise- og kontraktsforhold ved inngåelse av kontrakter. Brudd på totalentreprenørens 
plikt til å kreve HMS- og samfunnsansvaregenerklæring gir byggherren rett til å kreve at 
totalentreprenøren erstatter vedkommende firma med annet firma som kan fremlegge slik 
egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra kontraktsmedhjelpere eller omkostninger 
for øvrig som følge av heving av avtaler med kontraktsmedhjelpere i denne forbindelse, skal 
bæres av totalentreprenøren. 

Alle avtaler totalentreprenøren inngår om utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser, og totalentreprenøren skal sikre at alle aktuelle krav 
i denne kontrakten videreføres til aktuelle kontraktsmedhjelpere. 

Der totalentreprenør er et arbeidsfellesskap gjelder disse kravene for den enkelte deltaker 
i arbeidsfellesskapet. 

Totalentreprenøren er ansvarlig for kontraktsmedhjelperes overholdelse av kravene til 
samfunnsansvar og for å opprettholde kravene til samfunnsansvar slik disse følger av 
kvalifikasjonskravene. 

NS 8407 punkt 10.1 siste ledd utgår og erstattes med følgende: 

Totalentreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om kontraktsmedhjelpernes 
økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, herunder dokumentasjon 
av registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeider etc.) som er nødvendig 
for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål knyttet til godkjennelse. Videre skal 
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totalentreprenøren klargjøre overfor byggherren hvorvidt de valgte 
kontraktsmedhjelperne vil utføre alt arbeid selv, eller om kontraktsmedhjelperne 
planlegger å bruke ytterligere ledd under seg. 

9.2 Oppfølging av kontraktsmedhjelpere 

Byggherrens rett til dokumentasjon, inspeksjon og samtaler skal også gjelde overfor 
totalentreprenørens kontraktsmedhjelpere. Dette inkluderer også innleide arbeidstakere 
og utsendte arbeidstakere. 

Byggherren har rett til å kreve at totalentreprenøren gjennomfører nærmere spesifiserte 
kontroller av kontraktsmedhjelpere og arbeidstakere. Totalentreprenøren skal 
dokumentere resultatet av kontrollene og oversende dokumentasjonen til byggherren.  

Totalentreprenøren skal påse at tilsattes rettigheter etterleves i egen virksomhet og hos 
kontraktsmedhjelpere.  

På oppfordring fra byggherren skal dette dokumenteres ved: 

• Egenrapportering, og /eller 
• Oppfølgingssamtaler, og/eller 
• En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene, og/eller 
• 3. partssertifisering, eksempelvis SA8000 eller tilsvarende 

9.3 Bruk av innleid arbeidskraft 

Innleie fra bemanningsselskaper skal følge arbeidsmiljøloven §§ 14-12 til 14-14 om innleie 
av arbeidstakere. Ved innleie skal det være skriftlig avtale mellom innleiebedriften og 
innleiebedriftens tillitsvalgte.  

Ved innleie fra et bemanningsselskap skal arbeidstakere i prosjektet sikres lønn mellom 
oppdragene de får fra bemanningsselskapet. Avlønning mellom oppdragene skal minst 
være innenfor minstelønnsbestemmelsene i de landsomfattende tariffavtalene, som er 
gjort gjeldende for den aktuelle arbeidskategori som arbeidstakeren representerer. 

Totalentreprenøren skal sørge for at likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12a 
overholdes. 

10 KRAV TIL ORGANISERING, PERSONELL OG KOMMUNIKASJON 

10.1 Utarbeidelse av ressurs- og organisasjonsplan 

Totalentreprenøren skal før oppstart av arbeidene levere en plan som viser hvilke ressurser, 
herunder nøkkelpersonell, som skal benyttes i oppdraget og hvordan disse er organisert. 
Planen skal oppdateres ved endringer. 
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10.2 Krav til bemanningskapasitet 

Totalentreprenøren skal ha tilstrekkelig bemanningskapasitet slik at det ikke forekommer 
unødvendig opphold i arbeidene eller at det er risiko for slikt opphold. 

10.3 Krav til andel egne tilsatte 

Totalentreprenørens egne tilsatte skal utføre minst 25 % av timeverkene ved utførelsen av 
kontraktsarbeidet. Timeverk til prosjektering medtas ikke i beregningsgrunnlaget. 

10.4 Krav til nøkkelpersonell 

Det kreves høy teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersonell som 
disponeres for oppdraget. Nøkkelpersoner skal være i fulltidsengasjement og kan kun fylle 
én nærmere angitt rolle. Totalentreprenøren er forpliktet til å sørge for at 
nøkkelpersonellet til enhver tid oppfyller de nevnte krav til kompetanse og erfaring. 
Kompetanse og erfaring skal til enhver tid kunne dokumenteres. Det aksepteres ikke at 
nøkkelpersonell skiftes ut ved overgang til annen stilling i samme konsern. 

Med nøkkelpersonell menes:  

• Prosjektsjef / Prosjektleder  
• Prosjekteringsleder 
• Anleggsleder  
• HMS-leder  
• Ytre miljø-koordinator  
• Kvalitetsleder (KS)  
• Planleggingsleder (fremdrift, logistikk m.m.)  
• Geolog 
• Geotekniker 

Prosjektsjef/ Prosjektleder skal minimum ha utdannelse på bachelornivå og ha minimum 
10 års erfaring innen entreprenørbransjen, hvorav minimum 5 års erfaring i tilsvarende 
funksjon som tiltenkt i denne entreprisen, og fra tilsvarende tverrfaglige prosjekter. 
Aktuelle referanseprosjekter skal ha en kostnadsramme på minimum NOK 250 millioner.  

Prosjekteringsleder skal minimum ha utdannelse på bachelornivå og ha minimum 10 års 
relevant erfaring innen prosjekteringsbransjen, hvorav minimum 5 års erfaring fra arbeid i 
tilsvarende funksjon som han er tiltenkt i denne entreprisen, og fra tilsvarende tverrfaglige 
prosjekter. Aktuelle referanseprosjekter skal ha kostnadsramme på minimum NOK 100 
millioner. 

Anleggsleder skal minimum ha utdannelse på bachelornivå og ha minimum 10 års erfaring 
innen entreprenørbransjen, hvorav minimum 5 års erfaring i tilsvarende funksjon som 
tiltenkt i denne entreprisen, og fra tilsvarende tverrfaglige prosjekter. Aktuelle 
referanseprosjekter skal ha en kostnadsramme på minimum NOK 250 millioner.  

HMS-leder skal minimum ha utdanning på bachelornivå og ha minimum 10 års relevant 
erfaring samt relevant utdanning/opplæring 
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Ytre miljø-koordinator skal minimum ha utdanning på bachelornivå med hovedvekten av 
fagkretsen innen relevante fag som miljøfag, naturforvaltning eller naturfag og ha 10 års 
relevant erfaring.  

Kvalitetsleder skal minimum ha utdanning på bachelornivå og ha minimum 10 års relevant 
erfaring samt relevant utdanning/opplæring.  

Planleggingsleder skal minimum ha utdannelse på bachelornivå og ha minimum 5 års 
relevant erfaring. 

Geolog skal minimum ha utdanning på masternivå og ha minimum 10 års relevant erfaring.  

Geotekniker skal minimum ha utdanning på masternivå og ha 10 års relevant erfaring.  

Nøkkelpersonell skal kunne vise til gode samarbeidsevner. 

Byggherren skal godkjenne bruk av alt nøkkelpersonell før oppstart av kontraktarbeidene 
og ved utskifting i kontraktsperioden. Ikke godkjent personell skal ikke benyttes. 

Dersom totalentreprenøren skifter ut nøkkelpersonell i strid med denne bestemmelsen og 
uten byggherrens samtykke ilegges totalentreprenøren en reaksjon på NOK 250 000 per 
person som skiftes ut. 

Byggherren kan beslutte at formalkravene til samtlige nøkkelpersoner kan fravikes ved 
særlig lang og relevant erfaring. 

10.5 Krav til faglærte arbeidere 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidene skal minimum 50 % av de samlede arbeidede timer 
innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- 
og anleggsteknikk og anleggsgartnerfaget) utføres av personer med fagbrev, svennebrev 
eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller 
likeverdig utenlandsk fagutdanning.  

Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under 
systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 
opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU-/EØS-land. I 
enkeltpersonforetak uten tilsatte gjelder ovenstående krav for eier. 

Kravet skal oppfylles av alle aktører som utfører kontraktsarbeid, både totalentreprenøren 
og den enkelte kontraktsmedhjelper. 

Totalentreprenøren skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan 
kravet vil bli oppfylt. 

Andel faglærte arbeidere skal fremgå av kvalitetsplanen. I totalentreprenørens månedlige 
rapportering skal totalentreprenøren fremlegge bemanningsplaner og rapporter som viser 
oppfyllelsesgraden.   

Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn 
til å tro at slikt mislighold vil inntre, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt 
ved skriftlig varsel fra byggherren. 



                                                                                                                       E39 Kristiansand vest - Mandal øst 
                                                                                                     Kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  

                                                                                                                                    12. januar 2018 
Versjon 0 

Side 19 av 43 

 

10.6 Krav til lærlingordning 

Totalentreprenøren skal ha et program for lærlinger og/eller praksisordning med 
tilsvarende funksjon. Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal 7 % av de samlede arbeidede 
timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av 
lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført 
av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5. Kravene kan også oppfylles ved å 
benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU-/EØS-land og personer som er under 
systematisk opplæring og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU-/EØS-land. 

For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren 
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa», kapittel 4, § 4-1. 

Totalentreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Som del av 
totalentreprenørens krav om sluttoppgjør skal det fremlegges oversikt over antall 
lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 

Andel lærlinger skal fremgå av kvalitetsplanen. I totalentreprenørens månedlige 
rapportering skal totalentreprenøren fremlegge bemanningsplaner og rapporter som viser 
oppfyllelsesgraden.   

10.7 Opplæring og kompetanse 

Totalentreprenøren skal sikre at alle arbeidstakere gis opplæring i samfunnsansvar, HMS 
og risikoforståelse ved utførelsen av arbeidet slik som angitt i kapittel C3 og kapittel C4.   

Totalentreprenøren skal utpeke en eller flere personer som er ansvarlig for krisehåndtering 
og beredskap under kontraktsarbeidet. Den ansvarlige må ha relevant kompetanse og 
erfaring innen krisehåndtering og beredskap.  

Lærlinger skal være under oppsyn til enhver tid. Lærlinger skal ha daglig oppfølging og 
veiledning av erfarne arbeidstakere. Det skal foreligge en intern opplæringsplan for 
lærlinger. Totalentreprenøren skal sikre progresjon i opplæringen. Totalentreprenøren skal 
utpeke en faglig leder for opplæringen.  Lærlingene skal bli tildelt mentorer og/eller en 
veileder som kan følge opp og evaluere arbeid og fremgang gjennom hele 
arbeidskontrakten. 

Mindre erfarne ansatte på byggeplasser skal gå sammen med mer erfarne ansatte til de er 
tilstrekkelig kompetente i rollen. Disse skal bli tildelt mentorer og/eller en veileder som skal 
evaluere resultater og fremgang til de er sikre på at personen(e) er fullt kvalifisert for 
jobben. 

Midlertidig ansatte skal gå sammen med mer erfarne ansatte til de er tilstrekkelig 
kompetente i rollen. Mentoren og/eller en veileder vil evaluere resultater og fremgang for 
midlertidig ansatte til de er sikre på at personen(e) er fullt kvalifisert for jobben. 

All gjennomført opplæring skal dokumenteres og være tilgjengelig for byggherren.  
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Totalentreprenøren plikter å informere nyansatte skriftlig om deres individuelle rettigheter 
etter norsk arbeidslovgivning og denne avtalen, herunder informasjon om at de ansatte 
fritt kan kontakte byggherrens LO-koordinator (som nærmere omtalt i punkt 15.4).  

Totalentreprenøren skal sikre at en eller flere personer er utpekt og ansvarlig for å opptre 
som en ressurs for alle ansatte med hensyn til å skaffe til veie, forklare, tolke, avklare osv. 
arbeid- og ansettelsesvilkår samt relevante juridiske spørsmål knyttet til dette. Videre skal 
totalentreprenøren sikre at en eller flere personer er utpekt og ansvarlige for helse- og 
arbeidsmiljøstyring, kjemikaliestyring og psykososialt arbeidsmiljø. 

Totalentreprenøren skal inkludere lønn, pensjon, forsikringer, krav til arbeidsforhold og 
andre relevante emner i hoveddokumenter for rutinebeskrivelser; eksempelvis håndbøker 
og sjekklister. 

11 SPRÅKKRAV 

Muntlig kommunikasjon mellom byggherre og totalentreprenør under gjennomføringen av 
kontrakten kan foregå på engelsk hvis totalentreprenøren anmoder om dette, og 
byggherren aksepterer anmodningen. All skriftlig kommunikasjon mellom partene, 
herunder møtereferater og annen kommunikasjon knyttet til kontrakten, skal være på 
norsk.  

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

12 KRAV TIL ARBEID MED HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG SIKRING 

12.1 Overordnede krav til helse, miljø, sikkerhet og sikring 

Med HMS menes ivaretakelse av sikkerhet, sikring, helse, arbeidsmiljø (SHA) og ivaretakelse 
av ytre miljø (YM).  

HMS-styringen skal ha tilsvarende struktur og oppbygning som kvalitetsstandarden ISO 
9001:2015, og være i henhold til OHSAS 18001:2007/ISO 45001, ISO 14001:2015 eller 
EMAS, samt ISO 31000:2009 eller tilsvarende.  

Totalentreprenøren skal planlegge og drive virksomheten på en måte som sikrer at 
kontraktsarbeidet kan utføres uten tap av liv og helseskader, uten skade på materiell og 
anlegg og uten miljøkonsekvenser. 

Totalentreprenør skal ha dokumenterte systemer som er i overensstemmelse med 
byggherrens krav mht. kontroll og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Videre plikter 
totalentreprenøren å opprettholde kravene til HMS slik disse følger av 
kvalifikasjonskravene.  

Totalentreprenøren er forpliktet til å søke etter og velge optimale løsninger og 
arbeidsprosesser for ivaretakelse av HMS ved utførelsen av kontraktsarbeidet og med 
hensyn til trafikksikkerhet. 
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12.2 Øvrige krav til helse, miljø, sikkerhet og sikring 

Øvrige krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) er inntatt i kapittel C3. 

13 KRAV TIL KONTRAKTSGJENSTANDEN (JF. NS 8407 PUNKT 14) 

13.1 Avtalte krav (jf. NS 8407 punkt 14.1) 

NS 8407 punkt 14.1 utgår og erstattes med: 

Totalentreprenøren skal levere kontraktsgjenstanden i overensstemmelse med de krav 
som fremkommer av kontrakten, herunder:  

• Kapittel D 
• Kapittel C 
• Bindende arealplaner etter plan- og bygningsloven, herunder kommuneplaner og 

reguleringsplaner 
• Håndbøker fra Statens vegvesen  
• Rundskriv (NA-rundskriv) som det vises til i kapittel C og kapittel D, med tilhørende 

vedlegg, og rundskriv som er kunngjort i tilknytning til håndbøker fra Statens 
vegvesen. 

• Standarder som det vises til i kapittel C og kapittel D, med tilhørende vedlegg 
• Lover og forskrifter  
• Løsninger i totalentreprenørens tilbud 

Kontraktsgjenstanden skal være i samsvar med kontraktsdokumentene med tilhørende 
tegninger, modeller og beskrivelser, bortsett fra det som er særlig unntatt eller som klart 
ikke er ment å gjelde. 

Totalentreprenøren kan ikke fravike de løsninger som fremkommer av tilbudet uten etter 
skriftlig aksept fra byggherren. Dersom løsninger i tilbudet 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 tilleggsvederlag eller 
fristforlengelse. 

Totalentreprenøren kan benytte andre tekniske løsninger enn det som fremgår av Statens 
vegvesen sine håndbøker forutsatt at byggherren godkjenner løsningen og forutsatt at 
løsningen ivaretar byggherrens mål om høy trafikksikkerhet, god framkommelighet, godt 
miljø samt kvalitet og økonomi. Byggherrens godkjennelse fritar ikke totalentreprenøren 
fra å levere kontraktsgjenstanden i samsvar med kontraktens krav. Totalentreprenørens 
valgte løsninger skal kunne bygges og vedlikeholdes under fullt forsvarlige 
arbeidsmiljøforhold. 

13.2 Opsjoner for drift og vedlikehold 

[Nærmere bestemmelser om drift og vedlikehold kommer senere]   
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13.3 Øvrige opsjoner 

Byggherren har rett til, men ingen plikt til, å ensidig pålegge totalentreprenøren å utføre en 
eller flere av opsjonene som fremgår i kapittel D. De ovennevnte opsjonene skal 
gjennomføres i henhold til kontraktsbetingelsene som framgår av kapittel C1-C6. Avtalt 
vederlag i opsjonene utgjør fullt oppgjør for alt arbeid som omfattes av opsjonene. Bruk av 
opsjonene utgjør ikke en endring etter dette kapittel C2 eller NS 8407 og gir ikke 
totalentreprenøren krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse. 

14   KVALITETSSIKRING 

14.1 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. 

14.2 Krav til totalentreprenørens kvalitets- og kontrollplaner (jf. NS 8407 punkt 
15.1) 

Totalentreprenøren skal sette opp og følge en detaljert og kontraktspesifikk kvalitetsplan 
for totalentreprisen basert på sitt eget styringssystem, samt den spesielle 
funksjonsbeskrivelsen for totalentreprisen. Kvalitetsplanen skal være klar før 
planarbeidsfasen starter og skal gjelde for alle prosjektets faser. Kvalitetsplanen skal være 
basert på ISO 10005:2005 og være på norsk. Kvalitetsplanen skal i tillegg inneholde 
organisasjonskart som viser organiseringen totalt i prosjektet. 

Byggherren skal til enhver tid ha innsyn og tilgang til all relevant prosjektdokumentasjon 
og, ved behov, få tilsendt denne dokumentasjonen. Totalentreprenøren skal kunne 
dokumentere kvaliteten på alle materialer som inkorporeres i kontraktsgjenstanden før 
disse tas i bruk. Der det er angitt tidsangivelse for slik dokumentasjon i håndbøkene, gjelder 
håndbøkene foran denne bestemmelsen. Oversikt over kontraktsmedhjelpere skal 
forefinnes og totalentreprenøren skal ha all nødvendig dokumentasjon som bestemmer 
krav til produkter og eller tjenester. 

Totalentreprenøren skal sette opp kontrollplaner for alle tekniske fag og samtidig 
synliggjøre uavhengige kontroller, utvidede kontroller og tredjepartskontroller. 
Kontrollplanene skal vise hva som kontrolleres, kontrollfrekvens, type kontroll, tredjeparts 
kontrollinstans, dokumentasjonstype, krav om sertifisering eller sertifikat, dato og hvem 
som utfører kontroll. Kontrollplaner settes opp for hvert fagområde. 

Kontrollplanene skal henvise til hvor det aktuelle kravet er beskrevet (f.eks. NS-EN 
13670:2009 + NA2010 punkt n). 
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Byggherren ivaretar utvidet kontroll ref. NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016. For 
konstruksjoner, broer og andre bærende konstruksjoner fremgår kontroll og godkjenning 
av kapittel D1.2 punkt 5.1. 

All relevant dokumentasjon fra prøving/testing/måling skal bygges inn i den modellbaserte 
løsningen (BIM/3D). 

Dokumentasjon som ikke legges i modell, skal leveres via prosjektets web-løsning. 
Kvalitetssystemet skal ha beskrivende prosesser/prosedyrer for gjennomføring av 
totalentreprisen, fra prosjektering til ferdig anlegg. Til prosedyrene skal det tilhøre 
dokumentasjon som viser at funksjon/kvalitet er oppnådd, f.eks. sjekklister eller annen 
relevant dokumentasjon.  

14.3 Krav til risikostyring 

Totalentreprenøren skal ha et system for risikostyring i prosjektet i henhold til ISO 
31000:2009 eller lignende standard. Totalentreprenøren skal dokumentere de risikoer som 
er identifisert og kategorisert, samt vise hvordan man har kontroll på disse risikoene ved å 
beskrive hvordan de er håndtert, f.eks. gjennom risikospesifikke forebyggende og 
skadebegrensende tiltak.  

Risikovurderinger og tiltak som følge av risikovurderinger skal dokumenteres i nødvendig 
format og omfang, basert på virksomhetens art, aktiviteter, risikofaktorer og virksomhetens 
størrelse, og skal gjøres tilgjengelig via prosjektets web-løsning. 

Totalentreprenøren skal håndtere risiko i alle relevante faser av kontraktsarbeidet, samt på 
alle nivåer av organisasjonen. 

Risikovurderinger for konstruksjonsarbeidet skal utarbeides og oppdateres i henhold til: 

• ISO 31000:2009, eller tilsvarende standard 
• NS 5814:1991 Krav til risikoanalyser, eller tilsvarende standard 
• NS 5815:2006 Risikovurdering av anleggsarbeid, eller tilsvarende standard 

14.4 Revisjoner og andre tilsynsaktiviteter utført av totalentreprenøren 

Totalentreprenøren skal planlegge inspeksjoner, verifikasjoner, revisjoner og andre 
tilsynsaktiviteter internt og overfor kontraktsmedhjelpere.  

Revisjoner skal utføres i henhold til ISO 19011:2011 og av personell som har formell 
utdanning innen revisjonsmetodikk.  

Omfanget og hyppigheten av revisjonene, og de andre tilsynsaktivitetene, skal være 
tilstrekkelig til at oppfyllelse av kravene kan bekreftes, samt ivareta spesifikke 
kontraktskrav.  

Totalentreprenøren skal utarbeide en verifikasjons- og revisjonsplan for prosjektet, som 
skal omfatte både interne og eksterne kvalitetsrevisjoner.  

Byggherren skal ha rett til å delta i planleggingen og utførelsen både ved inspeksjoner, 
verifikasjoner og revisjoner. Byggherren vil normalt delta som observatør, men skal også gis 
mulighet til å delta som medrevisor der dette er naturlig. 



                                                                                                                       E39 Kristiansand vest - Mandal øst 
                                                                                                     Kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  

                                                                                                                                    12. januar 2018 
Versjon 0 

Side 24 av 43 

 

14.5 Revisjoner og andre tilsynsaktiviteter utført av byggherren 

Byggherren skal ha rett til å utføre revisjoner, verifikasjoner og ledelsesinspeksjoner av 
totalentreprenøren og kontraktsmedhjelpere så lenge kontraktsarbeidet pågår. 
Byggherren skal gi totalentreprenør minst fem dagers forhåndsvarsel før slike aktiviteter 
igangsettes. 

I tillegg har byggherren rett til å foreta uanmeldte kontroller av totalentreprenørens og 
kontraktsmedhjelperes arbeid i henhold til NS 8407 punkt 20.2. 

Byggherren vil i totalentreprisen gjennomføre tette revisjoner av utvalgte deler i 
gjennomføringen fra prosjektering til sluttført arbeid. Revisjoner vil følge prinsippene i ISO 
19011:2011. 

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

14.6 Varsel om avvik fra totalentreprenøren 

Totalentreprenøren skal varsle om avvik ved utførelsen av kontraktsarbeid. Varsel om avvik 
skal leveres elektronisk via prosjektets web-løsning. Varsel om avvik kan ikke fremsettes på 
noen annen måte. 

14.7 Byggherrens melding om avvik ved totalentreprenørens kontraktsarbeid 

Byggherrens melding om avvik ved totalentreprenørens kontraktsarbeid skal leveres 
elektronisk via prosjektets web-løsning. 

14.8 Totalentreprenørens forespørsel om teknisk avklaring 

Totalentreprenørens forespørsel om teknisk avklaring skal inneholde:  

• Totalentreprenørens beskrivelse av problem 
• Forslag til løsning  

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

14.9 Byggherrens forespørsel om teknisk avklaring 

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

14.10 Rapportering og krav til varsling 

Totalentreprenørens rapportering fritar ikke totalentreprenøren fra kontraktens 
varslingsregler. Dersom totalentreprenøren vil påberope at forhold angitt ved rapportering 
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som grunnlag for krav om fristforlengelse eller vederlagsjustering, skal kravet varsles og 
behandles etter bestemmelsene i dette kapittel C2 og NS 8407. 

15 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

15.1 Krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår 

Totalentreprenøren skal sikre at alle arbeidstakere har en skriftlig arbeidsavtale som 
oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven § 14-5. 

Alle som utfører arbeid for totalentreprenøren eller dennes kontraktsmedhjelpere skal ha 
lønns- og arbeidsvilkår som minst tilsvarer forskrift om allmenngjort tariffavtale eller 
forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne 
kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort 
tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale 
for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste 
arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og 
dekning av utgifter til reise, kost og losji, og rett til permisjon i den grad slike bestemmelser 
følger av tariffavtalen.    

15.2 Dokumentasjon for benyttet arbeidskraft, arbeidstid og overtidsgodtgjørelse 

Totalentreprenøren plikter på forespørsel fra byggherren å dokumentere lønns- og 
arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle 
kontraktsmedhjelpere og innleide. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi 
av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift som viser 
lønnsmottakers navn og kontonummer. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det 
skal fremgå hvem den gjelder.  

Dersom totalentreprenøren får dispensasjon fra Arbeidstilsynet for endret/utvidet 
arbeidstid, skal kopi av dispensasjonen umiddelbart sendes byggherren. 

15.3 Særlige sanksjoner ved brudd på lønns- og arbeidsvilkår 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal totalentreprenøren rette forholdet.  

Dersom totalentreprenøren eller kontraktsmedhjelperne ikke etterlever bestemmelsene 
om lønns- og arbeidsvilkår, kan byggherren iverksette ett eller flere av følgende tiltak: 

a) Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke 
totalentreprenøren rett til tilleggsvederlag for de merkostnader dette måtte 
påføre han eller fristforlengelse, og 

b) Holde tilbake et beløp som etter byggherres vurdering tilsvarer 2 ganger 
totalentreprenørens antatt besparelse, til det er dokumentert at forholdet er 
brakt i orden 

c) Fastsette kort frist for å dokumentere at forholdet er rettet. 
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Der bruddet har skjedd hos en kontraktsmedhjelper, herunder bemanningsselskaper, er 
rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens 
forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende 
tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler 
m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.  

Dersom bruddet har skjedd hos kontraktsmedhjelpere, herunder bemanningsselskaper, 
kan byggherren på samme måte kreve at totalentreprenøren skifter ut den aktuelle 
kontraktsmedhjelperen. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler 
totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. Grove eller gjentatte brudd på bestemmelsene om lønns- og 
arbeidsvilkår og manglende retting innen fastsatt frist er å anse som vesentlig mislighold. 

15.4 LO-Koordinator 

Byggherren vil engasjere en egen LO-koordinator for å koordinere og ha oppsyn med 
samfunnsansvar og HMSK-arbeidet på prosjektet.  

15.5 Krav til totalentreprenøren og kontraktsmedhjelpernes system for 
lønnsslipper og timelister  

15.5.1 Lønnslipper 

Lønnsslippene skal tydelig vise hvilken lønn som er betalt for arbeid i de ulike 
arbeidstidsordningene. Ved akkordlønn skal det tydelig gå frem hvor mange timer som er 
lagt til grunn for lønnen. Lønnslipp skal være utformet slik at den er lett for alle å forstå. 
Lønnsslippen skal vise lønn for utført arbeid, grunnlag for feriepenger og skattetrekk. 
Refusjon av utgifter til reise, kost og losji skal vises spesifikt. 

15.5.2  Timelister 

Timelistene skal tydelig vise dato og tidspunkt for det utførte arbeidet, slik at arbeidstiden 
kan sjekkes opp mot den avtalte arbeidstiden i arbeidsavtalen, lønnslippen og 
arbeidstidsbestemmelsene regulert i arbeidsmiljøloven og/ eller tariffavtalen. Timelister 
skal som et minimum ha følgende innhold: oppdragsgiver, arbeidstaker, ferie/fritid, 
sykdom, dato, dag, timer, overtid og avspasering. 

Det skal skrives timelister med angivelse av akkordtid, dagtid og tid for utførelse av 
utarifferte arbeider når rund sum for dette ikke er avtalt. 

Timelister skal kvitteres gjensidig hver uke eller etter avtale. 

Byggherren kan kreve totalentreprenørens egenrapportering flere ganger i løpet av 
kontraktsperioden. 

Byggherren, samt eksterne kontrollører engasjert av byggherre, har rett til å foreta 
annonserte og uannonserte stedlige kontroller hos totalentreprenøren og 
kontraktsmedhjelpere og ved lokasjonen hvor tjenesten utføres. En stedlig kontroll vil 
kunne inkludere innsyn i lønns- og personalsystemer. 
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Dersom Arbeidstilsynet utsteder pålegg overfor totalentreprenøren eller 
kontraktsmedhjelper og forholdene som inngår i pålegget ikke utbedres innen 
Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten. 

15.6 Krav om lønnsbetaling til autorisert bank 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos kontraktsmedhjelpere og innleide 
skal utbetales til konto i autorisert bank. Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring 
av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

15.7 Lønnssystem 

Totalentreprenøren skal ha en formulert en lønnspolitikk eller prosedyre. 

Totalentreprenøren skal ha et system for stillingsvurdering og en systematisk måte for å 
sammenligne ulike stillinger. 

15.8 Pensjon 

Totalentreprenøren og kontraktsmedhjelpere, herunder innleiefirma, skal betale inn 
lovpålagt pensjon eller det som er avtalt i gjeldende tariffavtale. 

15.9 Skattekort 

Totalentreprenøren skal forsikre at alle som utfører arbeid på denne kontrakten i Norge, 
har norsk skattekort, enten skatteplikten er begrenset til lønn opptjent i Norge eller 
globalskatteplikt som skattemessig bosatt i Norge. 

15.10 Aa-registering 

Alle arbeidsgivere som har arbeidstakere som utfører arbeid i Norge har plikt til å melde 
sine ansatte til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) ved A-melding. 

15.11 Hjemreise 

Arbeidsgiver plikter minimum å dekke reisekostnader der arbeidstakers reise mellom 
prosjektet og hjemstedet er mer enn 60 kilometer.  

Med "hjemstedet" menes det sted arbeidstaker har nærmest personlig tilknytning til. Ved 
vurdering av tilknytning skal det legges vesentlig vekt på fast bosted og hvor arbeidstaker 
har sine familiære bånd.  
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15.12 Innkvartering 

15.12.1 Generelt 

Arbeidsgiver plikter minimum å stille innkvartering til rådighet for arbeidstakerne når reise 
mellom prosjektet og hjemstedet er mer enn 60 kilometer. 

Med "hjemstedet" menes det sted arbeidstaker har nærmest personlig tilknytning til. Ved 
vurdering av tilknytning skal det legges vesentlig vekt på fast bosted og hvor arbeidstaker 
har sine familiære bånd.  

15.12.2 Krav til innkvartering 

Når arbeidsgiver stiller innkvartering til disposisjon for sine arbeidstakere, inkludert 
kontaktsmedhjelperenes arbeidstakere, skal slik innkvartering ha den standard som 
fremkommer av de til enhver tid gjeldende tariffavtaler, lover og forskrifter.   

16 INNHENTING AV NØDVENDIGE TILLATELSER, LØYVER OG DISPENSASJONER 

Totalentreprenøren må selv sørge for å skaffe seg og bære utgifter til nødvendige tillatelser, 
løyver og dispensasjoner som er nødvendig for utførelse av kontraktarbeidet.  

17 PROSJEKTERING (JF. NS 8407 PUNKT 16, JF. PUNKT 24) 

17.1 Totalentreprenøren er ansvarlig for all prosjektering (jf. NS 8407 punkt 16.1 
og punkt 24) 

NS 8407 punkt 24 utgår og gjelder ikke for denne kontrakten. 

NS 8407 punkt 16.1 utgår og erstattes med:  

Totalentreprenøren skal sørge for all nødvendig prosjektering for å kunne levere 
kontraktsgjenstanden i samsvar med kontraktens krav, herunder også reglene i dette 
kapittel C2 punkt 13 og NS 8407 punkt 14. 

Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet for 
kontraktsarbeidet, og totalentreprenøren har risikoen for dette materialet som om han 
hadde prosjektert eller valgt løsningene selv.  

Totalentreprenøren har plikt til å foreta kontroll og gjennomgang av materialet før bruk. 

Totalentreprenøren kan ikke gjøre gjeldende krav som følge av eventuell bruk av dette 
materialet, verken krav om vederlagsjustering eller krav på fristforlengelse. 
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17.2 Særregulering ved bruk av tegningsunderlag fra tidligere fase 

Som underlag for de vedtatte reguleringsplanene på strekningen er det tidligere utført 
foreløpig prosjektering og utarbeidet annet grunnlagsmateriale i form av blant annet 
rapporter og notater. Dette er delvis utført på grunnlag av Statens vegvesen sine 
håndbøker, inkludert håndbok V770 Modellgrunnlag. Dette innebærer at materiale er 
prosjektert i 3D så langt det har vært nødvendig for å utarbeide enkle visningsmodeller. De 
data som byggherren har mottatt er gjort tilgjengelig i originalt format til 
totalentreprenøren. Det presiseres at materialet er ufullstendig. Løsningene er ikke 
kvalitetskontrollert eller godkjent av byggherren.  

Bruk av prosjekteringsmaterialet som er vedlagt som informasjon vil være 
totalentreprenørens risiko. Byggherren presiserer at det på ingen måte pålegges 
totalentreprenøren å bruke det tilgjengeliggjorte materialet. Det presiseres videre at det 
prosjekterte materialet har ulik ferdigstillelsesgrad og kvalitet. 

17.3 Byggherrens tilgang til totalentreprenørens prosjekteringsdata 

Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilgang til komplett prosjekteringsdata. De 
nærmere krav om dette er gitt i kapittel D1.2. 

18 DOKUMENTASJON FOR FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (JF. NS 8407 PUNKT 
36.2) 

NS 8407 punkt 36.2 gjelder med følgende tillegg: 

Totalentreprenøren skal levere en prøve på dokumentasjon for forvaltning, drift og 
vedlikehold (FDV) innen frist som angitt i kapittel C2.1. Totalentreprenøren og byggherren 
skal sammen gjennomgå prøven. 

Totalentreprenøren skal fortløpende levere dokumentasjon over det som er bygget, etter 
avsluttede arbeidsprosesser.  

Totalentreprenøren skal utarbeide vedlikeholds- og driftsprosedyrer. 

De nærmere krav til dokumentasjon er gitt i kapittel D.  

19 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.  
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20 FRISTER, FREMDRIFT OG SAMORDNING (JF. NS 8407 PUNKT 21) 

20.1 Frister (jf. NS 8407 punkt 21.1) 

NS 8407 punkt 21.1 første ledd utgår og erstattes med: 

Totalentreprenøren er forpliktet til å utføre kontraktsarbeidet i samsvar med de avtalte 
fristene i Kapittel C2.1. 

20.2 Totalentreprenørens fremdriftsplan (jf. NS 8407 punkt 21.2) 

[Nærmere bestemmelser om krav til innhold i og detaljering av fremdriftsplan kommer 
senere.]   

21 RISIKOEN FOR FORHOLD VED GRUNNEN (JF. NS 8407 PUNKT 23) 

NS 8407 punkt 23.1 gjelder med følgende tillegg: 

Det er gjennomført geotekniske undersøkelser som er en del av konkurransegrunnlaget.  
Utførte boringer fremgår av det vedlagte materialet.  

Det er utarbeidet geotekniske rapporter, basert på undersøkelser i forkant av 
kontraktsinngåelsen. Rapportene består av en faktadel og en tolkningsdel. Tolkningsdelen 
er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte undersøkelsene og 
besiktigelsene i terrenget. Totalentreprenøren skal for egen kostnad foreta sine egne 
selvstendige vurderinger av grunnforholdene, herunder foreta ytterligere 
grunnundersøkelser dersom totalentreprenøren mener dette er påkrevd.  

Totalentreprenøren kan ikke påberope seg at de virkelige forhold avviker fra beskrivelsen 
eller rapportene med mindre det foreligger vesentlig avvik.  

Totalentreprenøren skal påvise og ta hensyn til alle eksisterende kabler og ledninger ved 
utførelsen av kontraktsarbeidet. 

22 KRAV TIL TOTALENTREPRENØRENS MÅNEDLIGE RAPPORTERING 

[Nærmere bestemmelser om krav til rapportering kommer senere.] 

23 PLIKT TIL SAMARBEID MED OFFENTLIGE MYNDIGHETER OG ANDRE AKTØRER 

Totalentreprenøren er forpliktet til å samarbeide med Statens vegvesen ved utførelsen av 
kontraktsarbeidene der etaten har en myndighetsrolle eller opptrer som veieier i medhold 
av veglova. Totalentreprenøren er også forpliktet til å samarbeide med kommuner og andre 
aktører ved utførelse av kontraktsarbeidene. 
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24 FORHOLDET TIL GRUNNEIERE OG OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

Kontraktsarbeidet skal utføres i samsvar med alle avtaler som er inngått med grunneiere, 
samt i henhold til avtaler som er inngått med offentlige myndigheter, herunder kommuner. 
Inngåtte avtaler som har betydning for kontrakten er inntatt som del av kapittel D. 

Hvis totalentreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til 
gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen. 
Totalentreprenøren må ivareta eventuelle offentligrettslige forhold. 

Dersom det er tvil om eiendomsgrenser i forbindelse med kontraktsarbeidet, skal 
totalentreprenøren varsle byggherren om dette.  

25 INFORMASJON TIL TREDJEPART OG SAKSBEHANDLING 

25.1 Overordnet ansvar 

Totalentreprenørens informasjon og meldinger til publikum (trafikanter, naboer, media, 
trafikkselskap, offentlige etater m.m.) skal håndteres etter avtale med byggherren om den 
nærmere arbeids- og ansvarsfordelingen. Nødvendig grunnlag fra totalentreprenøren for 
informasjon som skal gis av byggherren, skal være byggherren i hende i god tid. 

25.2 Informasjon til tredjepart ved oppstart av kontraktsarbeidet 

Byggherren vil sende ut informasjon til presse og publikum om oppstart av 
kontraktsarbeidet. Formen på informasjonen vil bli avgjort i hvert enkelt tilfelle. 
Totalentreprenøren må være forberedt på å delta i informasjonsarbeidet, herunder å delta 
i eventuelle pressekonferanser mv. 

25.3 Uttalelser til media 

Totalentreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet 
uten på forhånd å ha konferert med byggherren. Generelt skal totalentreprenøren henvise 
media til byggherren i saker som gjelder kontrakten. 

25.4 Informasjon til tredjepart om arbeidet 

Byggherren har ansvaret for å informere publikum om forhold som er knyttet til forvaltning 
av veinettet. Byggherren har også ansvar for trafikantinformasjonen til publikum. 
Totalentreprenøren skal bidra med nødvendig informasjon. 

25.5 Håndtering av henvendelser, klager og erstatningskrav som gjelder skader 
eller ulemper som følge av kontraktsarbeidene 

Totalentreprenøren skal besvare alle henvendelser, klager og erstatningskrav som gjelder 
skader eller ulemper som følge av kontraktsarbeidene. Totalentreprenøren skal sørge for 
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at saksbehandlingen er tilfredsstillende, både med hensyn til grundighet, faglighet og 
saksbehandlingstid. Behandling av klager og erstatningskrav skal være underlagt nødvendig 
juridisk kontroll. 

Totalentreprenøren skal fortløpende føre logg over alle henvendelser, klager og 
erstatningskrav som er mottatt. Loggen skal være tilgjengelig for byggherren via prosjektets 
web-løsning. 

25.6 Håndtering av øvrige henvendelser fra tredjepart 

Øvrige henvendelser fra tredjepart skal behandles etter avtale med byggherren om den 
nærmere arbeids- og ansvarsfordelingen. 

Totalentreprenøren skal ta seg av alle henvendelser på en profesjonell og serviceinnstilt 
måte. 

Henvendelser som tilhører byggherrens ansvarsområde, skal videreformidles til byggherren 
med informasjon til den som har gjort henvendelsen om at saken er oversendt byggherren. 

25.7 Informasjon ved planlagte tiltak 

Ved spesielle trafikkreguleringstiltak pga. arrangementer, stengning eller redusert 
framkommelighet pga. planlagte arbeider, skal det sammen med byggherren vurderes om 
følgende tilleggsinformasjon skal gis: 

• Opplysningsskilt som forteller om trafikkreguleringstiltaket i tilstrekkelig tid før 
tiltaket 

• Informasjon til publikum gjennom media, sms mv. før og under tiltaket 
• Spesiell informasjon til utrykningsetater, kollektivselskap og evt. andre spesielt 

berørte 

25.8 Merking av biler, maskiner og mannskap 

Biler, maskiner og mannskap skal være tydelig merket for å tilkjennegi hvem som utfører 
arbeidet. 

25.9 Meldinger til Vegtrafikksentralen (VTS) 

Meldinger til VTS skal gis/sendes på de måter som er avtalt med byggherren. Ved 
totalentreprenørens telefoniske innmeldinger til VTS skal sentralens ikke offentlige 
beredskapsnummer benyttes. Dette nummeret må under ingen omstendighet oppgis til 
publikum. 

26 PLIKT TIL VARSEL VED TILSYN, PÅLEGG MV. 

Dersom offentlig myndighet gjennomfører tilsyn hos eller gir pålegg til totalentreprenøren 
eller dennes kontraktsmedhjelpere plikter totalentreprenøren å varsle byggherren om 
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forholdet, herunder oversende kopi av korrespondanse via prosjektets web-løsning. Det 
samme gjelder der offentlig myndighet har gitt varsel om tilsyn eller varsel om pålegg. 
Totalentreprenøren skal på samme måte orientere byggherren dersom totalentreprenøren 
eller kontraktsmedhjelpere varsler om forhold i tilknytning til kontrakten eller 
kontraktsarbeidet. 

27 FORHOLD PÅ ANLEGGSOMRÅDET (JF. NS 8407 PUNKT 18) 

27.1 Tillegg til NS 8407 

NS 8407 punkt 18 gjelder med de tillegg som er inntatt i dette kapittel C2 punktene 27.2 til 
27.6. 

27.2 Krav til trafikkavvikling 

Totalentreprenøren skal sørge for all trafikkavvikling. 

De nærmere krav til trafikkavvikling fremkommer av kapittel C3 og D. 

27.3 Riggplass 

I avtalt kontraktsperiode kan totalentreprenøren disponere riggplass som angitt i kapittel i 
C3 og D. Totalentreprenøren må vurdere om riggplassen er tilstrekkelig for deres arbeid.  

Ved behov utover riggplass angitt i kapittel C3 og D er totalentreprenøren selv ansvarlig for 
å skaffe arealer og innhente nødvendige tillatelser. Byggherren skal orienteres når andre 
arealer tas i bruk for riggformål.  

27.4 Massedeponering 

Totalentreprenøren skal sørge for alle arbeider knyttet til massedeponering. Byggherren 
betaler for sterkt forurensede masser, tilstandsklasse 5. For øvrig bærer totalentreprenøren 
alle kostnader forbundet med massedeponering, herunder håndtering, transport, 
deponikostnader og deponiarbeider.   

De nærmere krav til massedeponering fremkommer i kapittel C3 og D.  

27.5 Tilknytning til offentlig nett, elkraft mv. 

Totalentreprenøren skal ordne med og bekoste tilførsel og tilknytning til elektrisk kraft, 
tele, vann, avløp og annet som er nødvendig for utførelsen av kontraktsarbeidet. 
Totalentreprenøren har ansvaret for å innhente alle offentlige og private tillatelser i 
tilknytning til dette. 
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28 SKATT 

NS 8407 punkt 26.3 gjelder med følgende tillegg: 

28.1 Skatte- og rapporteringsforpliktelser 

Totalentreprenøren og kontraktsmedhjelpere som organiserer virksomheten i norsk 
selskap eller innretning er ansvarlig for korrekt og rettidig innlevering av egen 
skattemelding for inntektsskatt og merverdiavgift i henhold til skattebetalingsloven.  

Totalentreprenør og kontraktsmedhjelpere som organiserer oppdraget gjennom selskap 
eller innretning som ikke er stiftet i Norge, skal påse at selskapet registreres i 
Enhetsregisteret etter enhetsregisterloven eller Foretaksregisteret etter 
foretaksregisterloven i tråd med bestemmelsene i de respektive lover. Dersom slik 
utenlandsk totalentreprenør eller kontraktsmedhjelpere ikke registrerer selskapet eller 
innretningen i tråd med ovennevnte, er selskapet eller innretningen likevel ansvarlig for at 
egen skattemelding innleveres til norske skattemyndigheter korrekt og rettidig dersom 
virksomheten i Norge er skattepliktig til Norge etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav 
b. Dette gjelder selv om virksomheten er fritatt for beskatning i Norge i henhold til en 
gjeldende skatteavtale Norge har med den stat selskapet eller innretningen er 
hjemmehørende i, med mindre norske skattemyndigheter har innvilget leveringsfritak i det 
enkelte tilfelle.  

Både norsk og utenlandsk totalentreprenør eller kontraktsmedhjelpere er ansvarlig for 
korrekt gjennomføring og innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av ytelser til 
ansatte som utfører arbeid på prosjekt.   

28.2 Fullmakt til innhenting av opplysninger fra Skatteetaten  

Byggherren har etablert et samarbeid med norske skattemyndigheter om forsterket innsats 
mot arbeidsmarkedskriminalitet innen bygg og anlegg, samt renhold. Som ledd i dette 
samarbeidet er byggherren overfor norske skattemyndigheter forpliktet til å utføre kontroll 
av at totalentreprenør og kontraktsmedhjelpere overholder sine skatte- og 
rapporteringsforpliktelser i henhold til norsk rett. Dette skal skje ved at byggherren 
innhenter relevante taushetsbelagte opplysninger fra skattemyndighetene.  

Totalentreprenøren og kontraktsmedhjelpere skal signere særskilt fullmakt med vedlegg 
(som inntatt i kapittel C5) som gir byggherren adgang til å innhente opplysninger fra 
skattemyndighetene, vedrørende  

1. skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgår av 
skjemaet «Informasjon om skatte- og avgiftsforhold» (jf. vedlegg til fullmakten) og 
skjema for attest om restanser på skatt/avgift mv. - RF-1244 (skatteattesten);  

2. innrapporteringer på RF-1199/ RF-1198 til Sentralskattekontoret for 
Utenlandssaker vedrørende oppdraget; og 

3. hvilke arbeidstakere som det er innrapportert lønn på i A-meldingen (jf. også 
punkt 15.10 over). 
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Fullmakt som sikrer byggherrens adgang til innhenting av slike opplysninger skal gjelde fra 
dato for signatur av fullmakten i forbindelse med inngivelse av tilbud, og frem til 12 
måneder etter at prosjektet er ferdigstilt.  

Totalentreprenøren er ansvarlig for å påse at plikt til å signere slik fullmakt som omtalt i 
dette punkt 28.2, kontraktfestes i hele kontraktskjeden. 

29 RAPPORTERING ETTER SKATTEFORVALTNINGSLOVEN § 7-6 

Kontrakt gitt til utenlandsk totalentreprenør, utenlandsk kontraktsmedhjelper, og alle 
arbeidstakere på slike kontrakter som er bosatt i utlandet, skal rapporteres til 
Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6. 

Utenlandsk totalentreprenør eller kontraktsmedhjelper skal rapportere eget oppdrag i 
Norge, og egne utenlandske ansatte på oppdraget, til norske skattemyndigheter på skjema 
RF- 1199/ RF-1198, eller det til enhver tid gjeldende skjema fastsatt av norske 
skattemyndigheter, senest 14 dager før arbeidet i Norge starter.  

I tillegg er enhver totalentreprenør eller kontraktsmedhjelper ansvarlig for at kontrakt med 
utenlandsk underentreprenør, og enhver person ansatt hos slik underentreprenør som 
arbeider på oppdraget, innrapporteres til norske skattemyndigheter på samme måte og 
innen samme frist. 

Totalentreprenøren er hovedansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden 
og skal sende kopi av innlevert skjema RF-1199/ RF-1198 i hele kontraktskjeden til 
byggherren senest 7 dager før arbeidet i Norge starter. Eventuelt ansvar for skatter eller 
avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at totalentreprenøren 
eller kontraktsmedhjelpere ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, skal 
bæres av totalentreprenøren. 

30 FORHÅNDSAVTALTE KONSEKVENSER VED ENDRINGSORDRE (JF. NS 8407 PUNKT 31, 33 
OG 34) 

Dersom partene i forkant av en endringsordre har avklart vederlags- og/eller 
tidskonsekvenser av forholdet, er partene enige om at de avtalte vederlags- og/eller 
tidskonsekvenser utgjør full og endelig kompensasjon for endringsordren.  

31 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 forholdene 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 bruke 
fastsatte elektroniske skjemaer. 

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

32.1 Utførelsesplikt ved uenighet (jf. NS 8407 punkt 35.1) 

NS 8407 punkt 35.1 tredje ledd utgår. 

32.2 Totalentreprenørens søksmål 

NS 8407 punkt 35.2 første ledd bokstav a) utgår. 

33 VEDERLAG OG BONUS (JF. NS 8407 PUNKT 26) 

33.1 Avtalt vederlag 

NS 8407 punkt 26.1 utgår og erstattes med: 

Avtalt vederlag fremkommer av kapittel E2, jf. kapittel C6. 

Kontraktens priser er i norske kroner (NOK).  

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

Prisene inkluderer vederlag tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen arbeidspakke eller parsell i kapittel D, eksempelvis: 

• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 
• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering 
• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 

Totalentreprenøren har risikoen for enhver endring i valutaforhold og sine eventuelle 
valutasikringsarrangementer og vederlaget er ikke gjenstand for valutajustering. Dette 
gjelder også ved krav på tilleggsvederlag, fristforlengelse og erstatning ved hevning. 

Kontrakten er basert på de lover, forskrifter og annet relevant regelverk som var: 

• gjeldende på tilbudsfristen, eller 
• kunngjort 14 dager før tilbudsfristen, når dato for ikrafttredelse framgår av 

kunngjøringen.  

Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene 
rett til regulering av kontraktssum. 
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33.2 Indeksregulering (jf. NS 8407 punkt 26.2) 

NS 8407 punkt 26.2 utgår og erstattes med: 

Totalentreprenørens vederlag er gjenstand for indeksregulering i henhold til 
«Byggekostnadsindeks for veganlegg - Veganlegg, i alt» for 4. kvartal forutgående år for 
indeksregulering målt gjennom siste 12 måneder, slik den publiseres av Statistisk 
Sentralbyrå.  

Basisindeksen gjelder fra tidspunktet begge parter har signert kapittel C6. Vederlaget er 
fast for det kalenderår hvor kontrakten signeres og det påfølgende kalenderår, hvoretter 
totalentreprenøren kan kreve årlig prisjustering med virkning fra 1. januar det aktuelle år.  

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. 

33.3 Bonus 

Partene skal bli enige om nærmere bestemmelser om bonus for arbeidet med modell/ BIM 
i konkretiseringsfasen. 

34  FAKTURERING OG BETALING (JF. NS 8407 PUNKT 27 OG PUNKT 28) 

34.1 Fakturering 

34.1.1  Krav til innhold i faktura 

Totalentreprenøren skal sende elektronisk faktura. 

Totalentreprenørens fakturaer skal oppfylle kravene i bokføringsforskriften delkapittel 5.1.  

Minimumskrav til faktura er: 

•  Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender 

•  Parter  

• Bankkontonummer 

•  Fakturanummer 

•  Tidspunkt for leveransen 

•  Fakturadato 

•  Fakturabeløp 
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Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og 
disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkret 
delbestilling. 

Merverdiavgift skal fremgå av fakturaene. 

34.1.2  Utbetaling av forskudd og sikkerhet 

Totalentreprenøren kan be om utbetaling av forskudd med inntil NOK 100.000.000. 
Forespørsel skal fremsettes senest én måned etter kontraktsinngåelse, og kan kun 
fremsettes én gang.  

Før utbetaling av forskudd skal totalentreprenøren for egen regning stille sikkerhet for 
forskuddet i form av påkravsgaranti fra bank, forsikringsselskap eller annen 
kredittinstitusjon i samsvar med kravene i punkt 6.2 og være i samsvar med garantitekst 
som inntatt i kapittel C5. Forskudd skal nedbetales med like avdrag over en periode på 
maksimalt 12 måneder fra utbetaling. 

34.1.3  Fakturering av kontraktsarbeider 

NS 8407 punkt 27.2.1 gjelder med følgende tillegg: 

Faktureringsplan er vedlagt kontrakten i kapittel E2. Hvis faktisk produksjon avviker 
vesentlig fra faktureringsplanens forutsetninger, skal totalentreprenøren straks utarbeide 
en revidert faktureringsplan som skal godkjennes av byggherren.  

Faktureringsplanen er ikke gyldig før den er godkjent av byggherren.  

Faktureringsplanen skal samsvare med inndelingen i den overordnede 
prosjektnedbrytningsstrukturen (PNS). 

34.1.4  Fakturering av endringer og andre krav 

NS 8407 punkt 27.3 gjelder med følgende tillegg: 

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 
fakturering i henhold til endringsordre skal godkjent endringsordre vedlegges fakturaen. 
Ved endringsarbeid og regningsarbeid av lengre varighet kan totalentreprenøren kreve 
avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. 

34.1.5  Dokumentasjon av fakturakrav 

NS 8407 punkt 27.4 fjerde ledd utgår og erstattes med: 

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, skal totalentreprenøren 
med rimelig varsel forlange måling i felleskap med byggherren. Dersom totalentreprenøren 
ikke har varslet byggherren i tide, kan totalentreprenøren bare kreve oppgjør for slike 
mengder som byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til 
tross for rimelig varsel, er han bundet av totalentreprenørens målinger med mindre det er 
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åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er 
urimelig. 

34.2 Særlige krav til totalentreprenørens rapportering av økonomi 

[Nærmere bestemmelser om krav til rapportering om økonomi kommer senere.] 

35 REGNINGSARBEID (JF. NS 8407 PUNKT 30) 

35.1 Krav til skriftlig godkjennelse fra byggherren 

NS 8407 punkt 30.1 gjelder med følgende tillegg: 

Regningsarbeid skal ikke iverksettes av totalentreprenøren uten skriftlig 
forhåndsgodkjennelse fra byggherren, med mindre arbeidet må iverksettes umiddelbart for 
å avverge fare eller skade. 

Dersom totalentreprenøren iverksetter regningsarbeid uten forhåndsgodkjennelse, har 
han bare krav på betaling for det forbruk av tid og materialer som byggherren måtte forstå 
at totalentreprenøren har hatt. 

Totalentreprenøren plikter å varsle byggherren når utførelsen av et regningsarbeid starter. 

35.2 Vederlag for regningsarbeid 

NS 8407 punkt 30.1 gjelder med følgende tillegg: 

Regningsarbeid gjøres opp etter medgåtte timer for personell og maskiner med de 
timepriser som fremkommer av kapittel E2.  

Timeprisene for personell inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som 
strømaggregat, motorsag o.l. Timeprisene for personell og maskiner skal inkludere alle 
totalentreprenørens utgifter, herunder også administrasjon og ledelse, samt påslag til 
dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for personell og 
maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for den enkelte kategori. 

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 
byggherrens representant. 

Totalentreprenørens timepriser for maskiner gjelder både ved bruk av egne og innleide 
maskiner. For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte 
timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for faglærte. Maskiner 
som benyttes, men som ikke er prissatt på totalentreprenørens liste over maskintimepriser, 
avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en 
middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. Det betales bare for effektive 
timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og 
reparasjon. 
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Medgåtte materialer innkjøpt av totalentreprenøren og tjenester som medgår ved 
utførelse av regningsarbeider, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter 
med 8 % tillegg for administrasjon, risiko og fortjeneste. 

35.3 Kostnadsoverslag 

NS 8407 punkt 30.2 gjelder med følgende tillegg: 

Dersom totalentreprenøren har grunn til å anta at kostnadsoverslaget vil bli overskredet, 
skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren. Dersom totalentreprenøren ikke 
overholder varslingsplikten, tapes ethvert krav på betaling utover kostnadsoverslaget. 

35.4 Krav til totalentreprenørens dokumentasjon av kostnader 

NS 8407 punkt 30.3.1 gjelder med følgende tillegg: 

Totalentreprenøren skal innen tre dager sende byggherren spesifiserte oppgaver over 
påløpte kostnader og tidsbruk som skyldes forsinkelse eller svikt ved byggherrens ytelser. 

Byggherren kan kreve at totalentreprenøren underbygger sine spesifiserte oppgaver over 
forbruk av tid på mannskap og maskiner med totalentreprenørens originale timelister slik 
disse har blitt utfylt av totalentreprenørens mannskaper. Dersom byggherrens krav ikke 
imøtekommes har totalentreprenøren bare krav på betaling for de timer byggherren måtte 
forstå at har medgått. 

Totalentreprenøren skal uoppfordret legge frem underlag til sine oppgaver over 
materialforbruk som dokumenterer totalentreprenørens faktiske selvkost på materialer 
som er brukt. Dersom totalentreprenøren ikke dokumenterer faktisk selvkost på 
materialer, bortfaller totalentreprenørens krav på kontraktens påslag for administrasjon, 
risiko og fortjeneste. 

35.5 Byggherrens innsigelser 

NS 8407 punkt 30.3.2 siste ledd utgår og erstattes med:  

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er byggherrens rett til å fremsette 
innsigelser i behold dersom totalentreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene 
i dette kapittel C2 om regningsarbeid og NS 8407 punkt 30.  

36 FRISTFORLENGELSE (JF. NS 8407 PUNKT 33) 

NS 8407 punkt 33.5 gjelder med følgende tillegg:  

Ved beregning av fristforlengelse for endringsarbeider skal det foretas full reduksjon for 
arbeider som ikke er kommet til utførelse. 
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37 REGISTRERING I DATASYSTEM  

I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet 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. 

38 OVERTAKELSE, BRUKSTAKELSE OG GARANTI 

38.1 Innkalling til overtakelsesforretning (jf. NS 8407 punkt 36.3) 

NS 8407 punkt 36.3 utgår og erstattes med: 

Totalentreprenøren skal tre uker før kontraktsgjenstanden er ferdig skriftlig innkalle 
byggherren til overtakelsesforretning. Innkallingen skal redegjøre for gjenstående arbeider, 
samt at totalentreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg 
på befaringen. 

38.2 Overtakelse (jf. NS 8407 punkt 37.1) 

NS 8407 punkt 37.1 gjelder med følgende tillegg: 

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet ferdigstillelsesdato kan ikke 
totalentreprenøren nekte byggherren å overta anlegget. Tilsvarende plikter byggherren å 
overta anlegget når det er ferdigstilt. 

38.3 Garanti 

[Nærmere bestemmelser om totalentreprenørens garanti for kontraktsarbeidet kommer 
senere, herunder om garantiperiodenes lengde for ulike deler av kontraktsarbeidet.] 

39 SLUTTOPPGJØR (JF. NS 8407 PUNKT 39) 

39.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura (jf. NS 8407 punkt 39.1) 

NS 8407 punkt 39.1, første ledd, gjelder med følgende tillegg: 

Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres. 

39.2 Betaling av sluttfaktura, innsigelser og krav (jf. NS 8407 punkt 39.2) 

NS 8407 punkt 39.2, første ledd, første setning, utgår og erstattes med: 
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Byggherren skal, i den grad sluttfakturaen er dokumentert i henhold til NS 8407 punkt 27.4 
med endringer gjort i dette kapittel C2, betale innen tre måneder regnet fra mottakelse av 
sluttoppstilling med sluttfaktura. 

40 FORSINKELSE OG DAGMULKT (JF. NS 8407 PUNKT 40)  

40.1 Dagmulktsbelagte frister (jf. NS 8407 punkt 40.2) 

NS 8407 punkt 40.2, annet ledd, utgår og erstattes med: 

Andre dagmulktsbelagte frister fremkommer av kapittel C2.1. 

40.2 Dagmulktens størrelse (jf. NS 8407 punkt 40.3) 

NS 8407 punkt 40.3, første ledd, utgår og erstattes med: 

Dagmulktens størrelse fremkommer av kapittel C2.1. 

NS 8407 punkt 40.3, 3. ledd, gjelder med følgende tillegg: 

Kun dagmulkt i henhold til kapittel C2.1 inngår i beregningen av det samlede 
dagmulktansvaret. Øvrige mulkt- og reaksjonsbestemmelser unntas. 

41 TILGANG TIL DOKUMENTASJON M.V. 

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. Dette avtales nærmere mellom partene i oppstartmøte.  

42 LOVVALG 

Denne kontrakt skal være undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. 

43 TVISTER (JF. NS 8407 PUNKT 50) 

43.1 Minnelige løsninger 

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst fortløpende og i minnelighet.  
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Inntil en tvist er brakt inn til domstol, kan hver av partene be om at det avholdes et 
tvisteløsningsmøte hvor representanter fra byggherrens og totalentreprenørens ledelse 
deltar.  

Dersom en av partene har bedt om et slikt møte, bør den angjeldende tvisten ikke bringes 
inn for meglingsutvalg eller domstol etter dette kapittel C2 punkt 43.2 og 43.4 før møtet er 
gjennomført.  

43.2 Prosjektintegrert megling (jf. NS 8407 punkt 50.2) 

NS 8407 punkt 50.2 utgår og erstattes med: 

Partene skal oppnevne et meglingsutvalg med mandat til å bistå partene med å løse tvister 
som måtte oppstå i kontraktsperioden. 

Meglingsutvalget skal oppnevnes umiddelbart etter kontraktsinngåelsen og bør bestå av 
inntil tre medlemmer. 

Partene blir i fellesskap enige om en leder for meglingsutvalget, som utpeker et medlem 
med juridisk bakgrunn som begge parter aksepterer. Partene blir videre i fellesskap enige 
om et medlem med bakgrunn som anleggsingeniør. 

Utvalget bestemmer i samråd med partene en hensiktsmessig arbeidsform, herunder i 
hvilken grad og på hvilken måte utvalgets medlemmer skal involveres i arbeidet under 
kontrakten og om det skal avtales konflikttrapp. Kostnadene med utvalgets arbeid deles likt 
mellom partene hvis ikke annet er avtalt. 

43.3 Midlertidig tvisteløsning (jf. NS 8407 punkt 50.3) 

NS 8407 punkt 50.3 utgår. 

43.4 Tvisteløsning 

NS 8407 punkt 50.4 utgår og erstattes med: 

En tvist mellom partene som ikke løses i minnelighet skal avgjøres ved ordinær 
domstolsbehandling.  

Kristiansand tingrett er rett verneting for alle søksmål som måtte springe ut av 
kontraktsforholdet. 

Forhandlinger, meklinger og en eventuell domstolsbehandling skal skje på norsk.  
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