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BFJR SAK 666 – avsagt 01.10.2021 

OPPMANNSAVGJØRELSE. 

Tvist mellom hovedentreprenør og underentreprenør knyttet til kontrakt basert på NS 8415 som 
omfattet montasje av prefabrikkerte ytterveggselementer som hovedentreprenør fikk levert fra 
egen leverandør. 
Underentreprenør hadde fremsatt krav knyttet til i alt 14 endrings-meldinger (em), mens 
hovedentreprenør hadde fremmet i alt 9 motkrav. Uenighet mellom partene knyttet til hvilke 
oppgaver og hvilket ansvar underentreprenør hadde påtatt seg i henhold til kontrakten, samt 
hvorvidt gjennomføringen av arbeidet ga hovedentreprenøren rett til å kreve økonomisk 
kompensasjon for ulike sider ved denne. Omfanget og følgene av samordningsplikt etter ns 8415, 
pkt. 18.3. 

 
 
 

1 INNLEDNING 

Underentreprenøren (Part A) har inngått en avtale med hovedentreprenøren (Part B) om 
montasje av prefabrikkerte ytterveggselementer som Part B får levert fra egen leverandør. 

Part B har ikke godkjent kvaliteten på leveransen og har derfor holdt tilbake penger. Det har 
også oppstått uenighet om en rekke spørsmål knyttet til omfanget av Part A sin 
kontraktsforpliktelse, og Part A har sendt 14 endringsmeldinger (EM) med krav om tillegg 
som er en del av denne saken. Part B har avvist flere av disse tilleggene, helt eller delvis, og 
har på sin side reist 9motkrav mot Part A. 

Partene er enige om å benytte BFJR som oppmann. 
 
 

2 SAKSBEHANDLINGEN FOR BFJR 

Part A henvendte seg telefonisk til Rådet i februar 2021 hvoretter de fulgte opp med en e- 
post 08.02.21. Rådet bekreftet den 17.03.21 at det kunne behandle saken som en 
oppmannsavgjørelse, og anga frister for partenes innlegg, to fra hver. Part A sendte deretter 
sitt første partsinnlegg 26.03.21 i en relativt kortfattet e-post samtidig som man la ved i alt 
19 mapper med bilag som det imidlertid ikke var gjort nærmere rede for i den aktuelle e- 
posten. Part B sendte sitt første partsinnlegg med bilag 09.04.21. Part A ga sitt tilsvar til 
første innlegg fra Part B 14.04.21 og Part B ga sitt tilsvarende tilsvar 19.04.21, begge med 
ytterligere bilag. 

http://www.bfjr.no/
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Rådet hadde – basert på en skriftlig fremstilling av saken fra et av rådets medlemmer - sin 
først gjennomgang av saken i det derpå påfølgende møtet den 17.06.21. 
Et av Rådets medlemmer erklærte seg inhabil, forlot møtet og har heller ikke siden deltatt i 
behandlingen. 

Diskusjonen av saken i møtet den 17.06.21 ledet frem til en rekke innspill til to 
rådsmedlemmene som fikk i oppgave å bearbeide den skriftlig saksfremstillingen som da 
skulle drøftes på nytt i Rådets møte 01.09.21. 

I Rådets møte 01.09.21 oppsto tvil om to nærmere beskrevne dokumenter var å oppfatte 
som en del av kontrakten. Uklarheten oppsto fordi de nevnte dokumentene ikke var 
parafert, ett av dem var ikke datert og ingen av dem lå ved i den kontraktspakken Part A 
hadde oversendt til Rådet, og bare i den kontraktspakken Part B hadde lagt frem. Partene 
ble i en e-post den 02.09.21 bedt om å kommentere de to dokumentene. 

Etter at partens kommentarer forelå, er saken behandlet på nytt i Rådet som har kommet til 
de konklusjoner som fremgår av nedenstående. 

Det er grunn til å peke på at slik saken er fremstilt for Rådet, med til dels ganske korte 
innlegg særlig fra Part A, samtidig som man har lagt frem en ganske betydelig 
dokumentmengde som bilag uten nærmere forklaring og spesifikasjon, har den vært arbeids- 
og tidkrevende. 

 
 

3 SAKENS FAKTISKE SIDE 

Saken knytter seg til oppføring av nybygg på 8 500 m2 BTA fordelt på 7 etasjer og kjeller. 
Bygget oppføres som en sammenhengende bygningsmasse, men er av fremdriftsmessige 
årsaker inndelt i to deler (Hus 1 og Hus 2). Bygget skal benyttes til næring. 

Part B er som nevnt i pkt. 1 hovedentreprenør og Part A er underentreprenør for Part B. 

Det foreligger en undertegnet kontrakt (Kontrakten) [Bilag 1 fra Part B] som bygger på NS 
8415, Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider. 
Kontraktssummen er på om lag 3,5 MNOK inkludert MVA. I tillegg rommet Kontrakten 
opsjoner som var prissatt til om lag 0,3 MNOK inkludert MVA. 

Tilbudssummen fra Part A [side 27 i Bilag 1 fra Part B] var opprinnelige mye høyere, men 
Kontraktssummen ble redusert fordi det ble avtalt at selve elementene skulle leveres og 
faktureres direkte fra produsent til Part B. 

Kontraktsbestemmelsene og referat fra kontraktsmøtet er omfattende, og gir inntrykk av i 
det vesentligste å være basert på et standardoppsett som Part B bruker i kontrakter med 
sine underentreprenører. Relativt få punkter i Kontrakten fremstår som utformet spesifikt 
for dette kontraktsforholdet. 

Leveransebeskrivelsen er svært enkel. [side 26 i Bilag 1 fra Part B], og har 
gyldighetsrekkefølge før tilbudet fra Part A. 
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Det følger av pkt. 1 over at tvisten omfatter et stort antall EM og motkrav. Partene har i sine 
innlegg til BFJR delt de omtvistede forholdene i tre ulike temaer eller grupper av 
uenighetspunkter, a) ansvarsområde som følge av Kontrakt, b) innfesting/EM 13 og isolasjon 
av dekkeforkanter og c) opsjon 2/EM 23. 

a) Ansvarsområde som følge av Kontrakt 

Part A skulle som nevnt montere elementer som skulle leveres av Part Bs underleverandør. 
Elementenes skulle monteres og skjøtene mellom disse skulle påføres en nærmere 
beskrevet type tape. 

Det er uenighet mellom partene både om tettingen mellom elementene var godt nok utført 
av Part A og hvem som hadde ansvaret for å bevare tettheten til resten av klimaskallet var 
ferdig montert. Partene er imidlertid enige om at Part B var ansvarlig for komplettering av 
klimaskallet. 

Part A skulle også montere precut-stendere som skulle leveres av Part As underleverandør. 
Partene er uenige om ansvar knyttet til montering av gips på disse precut-stenderne. 

Part B hevdet at det arbeidet Part A hadde utført var mangelfullt og av dårlig kvalitet, og påla 
Part A å utføre betydelige utbedringsarbeider. Part A på sin side hevdet at de ikke var 
forpliktet til å gjøre dette, og sendte derfor tilleggskrav for arbeider de mente ikke var 
hjemlet i Kontrakt. 

Part B har avvist kravene hovedsakelig begrunnet i at Part A skal levere "alle funksjoner og 
spesifikasjoner (som er) angitt i tilbudsforespørsel". 

a) Innfesting. EM 13. 

Partene er enige om at det ha skjedd endringer fra de prosjekterende når det gjelder 
montasjeanvisning og hvorledes elementene skulle forankres til råbygget. Prosjekteringen av 
denne delen av arbeidet var Part Bs ansvar. Endringene har medført betydelige 
merkostnader for Part A, og Part B har ikke helt avvist at dette i noen grad skal godtgjøres. 
Hovedentreprenøren kan imidlertid ikke godkjenne verken dokumentasjonen eller omfanget 
av tilleggsvederlag som er angitt i EM 13. 

b) Isolasjon av dekkeforkanter, opsjon 2. EM 23. 

Det er uenighet mellom partene om hvem som har ansvaret for å isolere dekkeforkanter. 
Partene er enige om at opsjon 2 er satt i bestilling, men er uenige om hva den omfatter. Part 
A har krevet tilleggsvederlag for her aktuelt arbeid knyttet til isolering av dekkeforkanter, 
men Part B har avvist dette. 

Rådet bemerker at det ikke har kunnet finne noen entydig sammenheng mellom denne 
tredelingen av temaer og de enkelte endringsmeldingene og/eller motkravene som omfattes 
av denne saken. I sin behandling av de aktuelle tvistepunktene, jf. pkt. 6 nedenfor har Rådet 
derfor sett bort fra den systematikken partene her har benyttet seg av, og i stedet behandlet 
hver enkelt endringsmelding for seg og hvert motkrav for seg. 
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4 PART A'S FREMSTILLING OG ANFØRSLER 
BFJR finner det hensiktsmessig først her i dette kapittelet å angi Part As mer generelle 
anførsler i henhold til den systematikken partene som nevnt har benyttet og som er skissert i 
pkt. 3 over. 

 
De nærmere anførslene knyttet til de enkelte tvistepunktene gjengis i pkt. 6 under. 

a) Ansvarsområde som følge av Kontrakt 

Part B har krevet at Part A skal levere tett bygg. Underentreprenøren anfører at dette ikke er 
i henhold til Kontrakt: 

Part A skulle utføre montering av elementer levert av Part Bs underleverandør slik denne 
hadde beskrevet montasjen, detaljene og innfestingen. I Part A sitt tilbud datert 30.06.20 var 
det tilbudt "fasadelementer ferdig montert og komplettert vindsperreduk og lekt i 
overganger". I Kontrakten angis ingen annen detaljering enn hvilken type tape som skulle 
benyttes, og underentreprenøren hadde ikke ansvar for tetting av bygget. 

Da det var mye regn og vind i montasjeperioden, oppsto det mindre lekkasjer. Part B spylte 
deretter overganger/tape med vannslange, og Part A fraskrev seg etter det ansvaret for de 
tapeoverganger de selv hadde stått for og utført. 

Der Part A har levert precut-vegger, var det ikke avklart om det var underentreprenøren eller 
Part B selv som skulle sørge for at det ble montert gips på disse. Vinduer skulle uansett 
monteres av andre enn Part A, og så lenge gips og vinduer ikke var montert, var det ikke 
mulig å oppnå «tett bygg.» 

Part B var videre ansvarlig for komplettering av klimaskallet i form av plater/tegl, og kunne 
da ikke kreve at Part A skulle levere vanntett bygg. 

Det er av betydning at Part A opprinnelige tilbød en komplett leveranse som inkluderte 
levering og montering av elementene. Part B valgte selv å dele montasje og leveranse av 
elementer i to kontrakter med to forskjellige leverandører, og må da selv bære risikoen for 
forhold som falt mellom de to kontraktene. 

Part A har varslet en rekke tilleggskrav, og Part B har avvist disse kravene med en generell 
henvisning til kontrakten, men har ikke begrunnet avslagene nærmere. Part A anmoder BFJR 
særlig om å vurdere hvorvidt disse avslagene er tilstrekkelig begrunnet. 

Part B har unnlatt å betale innestående samt oppgjør for en rekke tillegg. Totalt har de holdt 
tilbake NOK 2.141.686. 

 
 

b) Innfesting, EM 13. 

Part A sin montasje skulle følge anvisninger fra Part Bs underleverandør. Beskrivelsen av 
innfestingen har blitt revidert seks ganger. Part A har fulgt alle henvisningene, hvilket førte 
til betydelig merarbeid. Mange arbeider måtte gjøres på nytt og man fikk en lite rasjonell 
drift. 
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Part B har argumentert med at Part A burde ha avklart forholdene med underleverandør av 
elementene. Part A viser til at det er part B som har avtale med underleverandøren, og Part 
B er ansvarlig overfor Part A for at det foreligger en riktig og tilstrekkelig 
montasjebeskrivelse i god tid før montasjen startet. 

Da Kontrakt ble inngått var det ikke mulig å forutsi endringene i montasjeanvisningen, og 
Part A har derfor varslet tilleggskrav som følge av alle endringene. Part B har akseptert en 
del av tilleggene under forutsetning av at deres egen underleverandør aksepterte dem. Part 
A har ingen kontrakt med underleverandøren og har derfor sendt sine tilleggskrav direkte til 
Part B. 

Alle endringene førte også til at Part A ikke fikk ferdigstilt sin leveranse i tide. 
 
 

c) Isolasjon av dekkeforkanter, opsjon 2. EM 23 . 

I kontraktsmøtet ble det drøftet hvorledes dekkeforkanter skulle isoleres. Både Part A og 
Part Bs underleverandør anbefalte at dekkeforkanter ble isolert ved innblåsing. Teksten i 
forespørselen fra Part B ble endret fra "Isolering og tetting av og rundt søyler, hjørner, 
dekkeforkanter etc" til "Isolasjon/byggeskum i alle hulrom ved element og styresviller mot 
bæresystem". Teksten skulle forhindre misforståelser. 

Under arbeidets gang ble det fra Part B påpekt mangler ved isolasjon av dekkeforkanter og 
hovedentreprenøren hevdet at Part A skulle gjøre dette som en del av en avtalt opsjon, 
opsjon 2. Part A ble pålagt å isolere dekkeforkantene fra innsiden, hvilket ble en kostbar og 
tidkrevende arbeidsoperasjon, som det kreves tilleggsvederlag for i EM23. 

 
De pålagte arbeidene førte også til at Part A ikke rakk å overlevere i henhold til avtalt plan. 

 
 

5 PART B'S FREMSTILLING OG ANFØRSLER 

BFJR følger her samme systematikk for Part Bs anførsler som for Part A sin argumentasjon i 
pkt. 4 over. 

a) Ansvarsområde som følge av Kontrakt 

Part A har en kontraktsforpliktelse til å levere komplette løsninger slik det er beskrevet i 
tilbudsforespørselen. [side 26 i Bilag 1] Bestemmelsene inntatt i referat fra oppstartsmøte i 
pkt. 01.1, 08.5 og 12.15 [Bilag 1 fra oss side 18 og flere følgende] understreker at 
leveransene skal være komplette. 

Prosjektet har hatt store utfordringer knyttet til leveransene fra Part A som ikke har 
overholdt omforent fremdrift, hvilket har påført prosjektet store kostnader i form av 
nødvendige forseringstiltak og urasjonell drift hos etterfølgende aktører, samt økte 
riggkostnader for Part B. Krav om dekning av kostnader ved dette er varslet skriftlig og 
formelt riktig i henhold til standardens bestemmelser. Kravet er avvist av Part A, men 
opprettholdes for BFJR. 
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Part B har mottatt 31 endringsmeldinger (EM), og 19 av disse omhandler ytelser som er 
inkludert i avtalen og er etter hovedentreprenørens oppfatning forankret i 
kontraktsdokumentene. Endringsmeldingene som Part A har sendt har ofte vært utydelige, 
uoversiktlige, og med store mengder dokumentasjon. Oppfølgingen av dem har derfor vært 
tidkrevende. 

Det har i tillegg blitt påvist mange avvik på arbeid utført av Part A. Prosjektet har blant annet 
slitt med store kostnader tilknyttet lekkasjer, som Part A har avvist å ha ansvar for. Part B har 
forsøkt å utbedre dette og har oversendt motkrav der de krever betalt for disse arbeidene. 

Part A har ikke krav på tilleggsbetaling for arbeid som ligger inne i underentreprenørens 
kontraktsforpliktelse. I tillegg har Part A risikoen for eget kontraktsarbeid frem til 
overtakelse. Part As utbedringer - som ellers ikke er godt dokumenterte og derfor har skapt 
økt usikkerhet - resulterte heller ikke i bedring. Dette førte til at Part B selv måtte 
gjennomføre flere stikkprøver og feilsøking på ytterveggene. Ved disse stikkprøvene ble det 
påvist mange avvik på arbeid utført av Part A, og Part B så seg derfor nødt til å iverksette 
utbedringsarbeider selv. Dette ble varslet til Part A, og det ble oversendt et krav med 
spesifiserte kostnader som påløp for utbedring av yttervegger med påviste lekkasjer. Kravet 
er avvist av Part A, men opprettholdes for BFJR. 

b) Innfesting. EM 13. 

Part B har vært klar over at deres elementleverandør - som også skulle være ansvarlig for 
prosjektering – har påført Part A noe ekstra kostnader i form av endret utførelse og 
omgjøring av allerede utførte arbeider. Hovedentreprenøren har derfor vært positiv til at 
man kunne vurdere å betale ekstra for dette, men kravene fra Part A har vært urimelige, 
mangelfullt begrunnet og dårlig dokumentert. 

Som følge av at Part A i henhold til NS 8415, pkt. 18.3 har samordningsplikt, burde de være 
tidligere ute med å angi det underlaget de trengte for å oppnå en rasjonell fremdrift. Part A 
har dessuten en kontraktsforpliktelse til å utføre alle innfestingsdetaljer slik 
elementleverandøren beskriver. 

Part B har også godt dokumentert at det var betydelige mangler ved det KS-arbeidet Part A 
hadde ansvaret for. Nødvendige opprettelser av dette førte til forsinkelser som Part A må 
bære ansvaret for. 

 
 

c) Isolasjon av dekkeforkanter, opsjon 2. EM 23 . 

Når det gjelder uenighet om hvem som har ansvaret for isolering av dekkeforkantene, er det 
irrelevant å henvise til anbefalinger gitt av Part B sin elementleverandør. Det er ikke riktig, 
slik Part A hevder, at forespørselen er endret underveis, og Part A har ikke kunnet 
dokumentere dette. 

Opsjon 2 ble innløst ved kontraktsinngåelsen. Opsjonen omhandler "innvendig 
komplettering med isolasjon/byggskum i alle hulrom ved element og styresviller mot 
bæresystem". Kontrakten innbefatter dessuten "….komplettering med tilpasninger til 



7 
 

tilstøtende konstruksjoner og innbygging, isolering og tetting av og rundt søyler, hjørner, 
dekkeforkanter etc". Part A har følgelig ikke krav på noe tilleggsvederlag for dette arbeidet. 

c) Øvrige anførsler 

Et stort avvik ved Part A sitt arbeid gjelder manglende forankring av sløyfene (48x48 mm 
vertikale trelekter som er festet med skruer til stenderverket bak vindsperregips og duk) som 
fasadene skal festes til. Fasadene er dels påhengt skjermtegl, og trenger derfor solid 
innfesting. Dette er alvorlige avvik som bekrefter at Part A ikke har levert i henhold til avtale. 
Ekstra skjerpende er det at Part A også har priset montasje av fasadekledningen i Opsjon 6 i 
Avtaledokument. [ Bilag 1], og sånn sett har kunnskap om fasadens vekt og dermed krav til 
innfesting. Det er også påvist mange større og mindre utførelses- og HMS-avvik, som har ført 
til kostnader for Part B. 

Totalt har Part B oversendt ni varsler til Part A tilknyttet avvik og mangler ved deres 
leveranser som har medført kostnader for hovedentreprenøren. [Disse er samlet i Bilag 21]. 
Med unntak av oppretting av gesims på to fasader [ Bilag 18] er samtlige krav avvist av Part 
A. Totalt beløp for alle disse kravene er NOK 1.216.049, -. 

I etterkant har Part B konstatert at det har påløpt ytterligere kostnader som Part A er 
ansvarlige for. Disse kostnadene er ikke medtatt i nevnte sum. 

Part B ga gjentatte ganger uttrykk for bekymringer underveis i gjennomføringen av 
prosjektet i forbindelse med manglende ledelse fra Part A på plassen. Hovedentreprenøren 
kalte inn til flere særmøter i tillegg til den daglige dialogen, i håp om å få bedret situasjonen 
[jfr. Bilag 19 og 20]. Part A har i disse møtene erkjent at det har vært utfordringer med 
ledelse på plassen, men valgte ikke å ta tak i problemet. Manglende ledelse på byggeplassen 
er hovedårsaken til mange av de store avvikene som er påvist. Det er også manglende 
ledelse og oppfølging som har ført til at Part A ikke har klart å overholde omforent fremdrift. 

 
 

6 RÅDETS VURDERING 

Partene har søkt å systematisere tvistepunktene og ta utgangspunkt i tre grupper av temaer 
slik det bl.a. fremkommer av pkt. 3 over. Rådet kan ikke se at en slik gruppering bidrar til 
oversikt over og innsikt i de ulike tvistetemaene. Rådet har derfor kommet til at det er mest 
hensiktsmessig å behandle hver enkelt endringsmelding (EM) for seg og hvert motkrav (Krav) 
for seg. 

I Rådets møte 01.09.21 oppsto det som nevnt i pkt. 2 over tvil om to konkrete dokumenter 
var å oppfatte som en del av kontrakten. Partene fikk anledning til å gi et skriftlig svar på en 
detaljert spørsmålsstilling Rådet hadde utformet og oversendt. Begge parter besvarte 
spørsmålene og fikk deretter anledning til å kommentere hverandres svar. Rådet har på 
bakgrunn av de svarene som partene har gitt kommet til at de to nevnte dokumentene 
utvilsomt lå til grunn for de priser Part A hadde inngitt, og som ble lagt til grunn i Kontrakten 
for det arbeidet Part A skulle utføre. At den endelig kontrakt resulterte i flere reforhandlede 
punkter, hvor også arbeidsomfanget ble redusert, endrer ikke på det. Rådet vil sitere fra 
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aktuelle dokumenter som er fremlagt i saken i behandlingen av hvert enkelt EM eller 
motkrav der slike sitater er relevante. Ved vurderingen av om de nevnte dokumenter er å 
oppfatte som en del av kontrakten, la Rådet avgjørende vekt på at det i kontrakten var 
henvist til de to nevnte dokumenter i avklarende møtereferat pkt. 08.5 og i Avtaledokument 
pkt. 1.1.b. Førstnevnte dokument er parafert og sistnevnte dokument er parafert og signert. 

 
 

Nærmere om EM 8 [M 8 fra Part A og Bilag 2 fra Part B]: 

Kravet gjelder tilpassinger før montasje av elementer. 

Det viste seg at det hadde oppstått mindre setninger i bygget som følge av bruk av 
friksjonspæler og at oppgitte kotehøyder derfor ikke stemte. 

Part A hevder at det aldri har foreligget internmål som gjelder for hver etasje, og at de derfor 
måtte forholde seg til kotehøyder. Dette medførte mye ekstra arbeid som de ville ha betalt 
kr 316.625, - inkl. MVA for. 

Part B er enig i at nedre dekke har satt seg inntil 5 mm, men at internhøyden mellom 
etasjene ikke hadde større avvik enn normalt byggeplassavvik. De hevder at all informasjon 
forelå på web-hotel og at Part A selv er ansvarlig for "alle funksjoner og spesifikasjoner (som 
er) angitt i tilbudsforespørsel". Part B har avvist kravet i sin helhet. 

Etter BFJR sin oppfatning tyder den dokumentasjon Rådet har fått seg fremlagt – der bl.a. 
mye kommunikasjon har foregått via e-post og web-hotell - på et mangelfullt samarbeid på 
byggeplass. Da Part B hadde valgt å kontrahere montasje og leveranse av elementene av to 
forskjellige leverandører, påhvilte det dem, slik Rådet ser det, et ekstra ansvar i å 
kontrollmåle og anvise hva som skulle skje som følge av de setninger de selv hadde risikoen 
for. 

I henhold til Kontrakten skulle Part A medregne styresviller der "nivellering og shimsing er 
inkludert". Det står intet i tilbudsforespørselen om at Part A måtte regne med setninger 
utover normale toleransekrav. På den annen side er Part A kontraktsforpliktet til å medregne 
"alle funksjoner og spesifikasjoner angitt i tilbudsforespørsel" og "tilpasninger til tilstøtende 
konstruksjoner" og at "nivellering og shimsing er inkludert". 

Ut fra den dokumentasjon som er fremlagt og den informasjon man har mottatt finner ikke 
BFJR at det er sannsynliggjort at byggavvikene på det underlaget elementene skulle monters 
på var større enn normale toleransekrav. Part A hadde gjennom kontrakten påtatt seg et 
omfattende kvalitetsregime. Følgelig er det Part A som har bevisbyrden for at byggavvikene 
oversteg normale toleransekrav. Slike bevis er ikke fremlagt. EM 8 er derfor etter Rådets 
oppfatning uberettiget. 

 
 

Nærmere om EM 10 [EM 10 fra Part A og Bilag 3 fra Part B]: 

Kravet gjelder bygging av overganger, hjørner og tilpasning til søyler og dekker. 
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Part A hevder at de bare skal montere elementer levert av Part Bs underleverandør og at de 
derfor krever tillegg for plassbygde tilpasninger. Tilleggskravet er på kr 92.968,75 inkl. MVA. 

Part B påpeker at en prisbærende post i tilbudsforespørselen inkluderer "all komplettering til 
tilstøtende konstruksjoner og innbygging, isolering, tetting av og rundt søyler, hjørner, 
dekkeforkanter etc". 

Part B peker også på at det fremgår av referat fra kontraktsmøtet at det har vært dialog 
mellom Part A og Part Bs elementleverandør, og at Part A derfor burde ha kunnskap om hva 
de ulike leverandørene skulle bidra med. Part B har avvist kravet i sin helhet. 

BFJR ser at Part As leveranseomfang og kontraktsforpliktelse kan ha blitt utydelig som følge 
av at Part B valgte å kontrahere montasje og leveranse av elementene fra to forskjellige 
leverandører. På den annen side har det vært gjennomført kontraktsmøter der nødvendige 
avklaringer kunne vært gjort. Det er avgjørende for BFJR at kontraktsvedlegget "Klimavegger 
– Elementer" (med prisbærende poster) gir en nærmere definisjon av en komplett leveranse. 
Her kan vi lese at prisene må inkludere "all komplettering med tilpasninger til tilstøtende 
konstruksjoner og innbygging, isolering av tetting av og rundt søyler, dekkeforkanter etc". 
Som nevnt har den avklaringen av de faktiske omstendigheter som var foranlediget av 
Rådets henvendelse til partene den 01.09.21, også omtalt i pkt. 2 over, ført til at det aktuelle 
dokumentet er en del av Kontrakten, og med gyldighetsrekkefølge før Part As tilbud. EM 10 
er derfor etter Rådets oppfatning uberettiget. 

 
 

Nærmere om EM 13 [EM 13 fra Part A og Bilag 9 fra Part B]: 

Kravet gjelder innfestingsdetaljer for ytterveggselemetene. Det er uenighet om hva som 
skulle være inkludert i prisen og om mange revisjoner av montasjeanvisningen fra Part Bs 
elementleverandør skulle gi grunnlag for tillegg. Part A har krevd et tillegg på kr 1.275.194,38 
inkl. MVA. 

Part A hevder at detaljer for innfesting ikke har foreligget i tide og at det ble gjort i alt seks 
revisjoner fra de prosjekterende. Gjennom dette har de blitt pålagt å etablere langt flere 
festepunkter enn normalt og de måtte doble tettheten av festepunkter enkelte steder der 
de allerede var ferdige med monteringen. 

Part B har sagt seg villige til å kreve sin elementleverandør for differansen i kostnader 
mellom siste revisjon og hva Part A måtte legge til grunn ved kontraktsinngåelse. Part B ser 
også at det kan være grunnlag for å kompensere for forsinkede monteringsanvisninger og 
har derfor bedt Part A spesifisere sitt krav på en forståelig måte. Det krav de har mottatt er i 
realiteten et regningsarbeid fratrukket den pris som lå til grunn for kontrakten. Part B hevder 
at Part A i sin omtale og reklame for seg selv viser til at de har særskilt kompetanse på 
området, og derfor selv burde innkalkulere en forsvarlig løsning. Videre anfører 
hovedentreprenøren også at kontrakten fastslår at "styresviller medregnes for å sikre riktig 
montasje og forankring av ytterveggselementene", og har konkludert med at de avviser EM 
13 i sin helhet. 
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Etter BFJR sin oppfatning indikerer sakens dokumenter at man her har stått overfor 
mangelfullt samarbeid mellom Part A og Part Bs elementleverandør som hadde 
prosjekteringsansvaret. Da Part B hadde valgt å kontrahere montasje og leveranse av 
elementene av to forskjellige leverandører, påhviler det dem et ekstra ansvar i å koordinere 
prosjektering og montasje. BFJR kan ikke finne dokumentasjon på at Part B har vært aktive i 
denne prosessen og dokumentasjonen viser at de har vært utydelige i sin tilbakemelding til 
Part A. Det faktum at det foreligger seks revisjoner av montasjeanvisningene, er en klar 
indikasjon om at prosjekteringen har påført Part A merarbeid som berettiger krav på 
tilleggsvederlag. 

BFJR kan imidlertid ikke se at det foreligger grunnlag for å kreve det samlede arbeidet på 
dette punktet oppgjort som regningsarbeid. BFJR er på bakgrunn av den dokumentasjon som 
er oversendt ikke i stand til å fastslå hvor stort vederlaget bør være, og anbefaler derfor 
partene å få forholdet vurdert av en uavhengig takstmann hvis de selv ikke lykkes i å 
forhandle seg frem til et omforent vederlag for merarbeidet Part Bs mange endringer i 
produksjonsgrunnlaget har påført Part A. 

 
 

Nærmere om EM 14, 23 og 26 [Bilag 13 og 14 fra Part B]: 

Det er uenighet mellom partene om hvem som har ansvaret for å isolere dekkeforkanter og 
andre hulrom. EM 14, 23 og 26 omhandler samme problemstilling og behandles samlet. 

Part A har krevd et tillegg stort kr 125.841,26 inkl. MVA. For Rådet hefter det en viss 
usikkerhet ved om beløpet omfatter alle tre endringsmeldingene, eller om det bare gjelder 
EM 23. 

Part A anfører at Kontrakten ikke omfatter dette arbeidet. De påpeker at det i 
kontraktsmøtet ble drøftet hvorledes dekkeforkanter skulle isoleres. Både Part A og Part Bs 
underleverandør anbefalte at dekkeforkanter ble isolert ved innblåsing. Teksten i 
forespørselen fra Part B ble endret fra "Isolering og tetting av og rundt søyler, hjørner, 
dekkeforkanter etc" til "Isolasjon/byggeskum i alle hulrom ved element og styresviller mot 
bæresystem". Teksten skulle forhindre misforståelser. 

Under arbeidets gang ble det fra Part B påpekt mangler ved isolasjon av dekkeforkanter, og 
det ble anført at Part A skulle gjøre dette som en del av en avtalt opsjon. Part A anfører at de 
da ble pålagt å isolere dekkeforkantene fra innsiden, noe som ble en kostbar og tidkrevende 
arbeidsoperasjon, og som førte til at man ikke rakk å overlevere i henhold til avtalt plan. 

Samlede krav fra Part A for EM 14, 23 og 26 beløper seg til kr 130.080,26 inkl. MVA. 

Part B hevder at det er irrelevant å henvise til anbefalinger gitt av elementleverandøren når 
det gjelder uenighet om hvem som har ansvaret for isolering av dekkeforkantene. Etter Part 
Bs oppfatning er det ikke riktig slik Part A hevder at forespørselen ble endret underveis. Part 
A har heller ikke kunnet dokumentere dette. Opsjon 2 ble innløst ved kontraktsinngåelsen. 
Opsjonen omhandler "innvendig komplettering med isolasjon/byggskum i alle hulrom ved 
element og styresviller mot bæresystem". Kontrakten innbefatter dessuten "….komplettering 
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med tilpasninger til tilstøtende konstruksjoner og innbygging, isolering og tetting av og rundt 
søyler, hjørner, dekkeforkanter etc". Part A har følgelig etter Part Bs syn ikke krav på noe 
tilleggsvederlag for noen av disse arbeidene. 

Igjen viser BFJR til at Part As leveranseomfang og kontraktsforpliktelse kan ha blitt uklart 
som følge av at Part B valgte å kontrahere montasje og leveranse av elementene av to 
forskjellige leverandører. På den annen side vises igjen til at det har vært gjennomført 
kontraktsmøter der nødvendige avklaringer kunne vært gjort. Det er avgjørende for BFJR at 
kontraktsvedlegget "Klimavegger – Elementer" (med prisbærende poster) gir en nærmere 
definisjon av en komplett leveranse. Her fremgår det at prisene skal inkludere "all 
komplettering med tilpasninger til tilstøtende konstruksjoner og innbygging, isolering av 
tetting av og rundt søyler, dekkeforkanter etc". Dette dokumentet har som nevnt over 
gyldighetsrekkefølge før Part As tilbud, og EM 14, 23 og 26 er dermed etter Rådets 
oppfatning uberettiget. 

 
 

Nærmere om EM 19 [EM 19 fra Part A]: 

På et visst tidspunkt i byggeperioden ble det påvist fuktskader på gesims i hus 2. Part A fikk 
pålegg av Part B om å utbedre og Part A forlangte tilleggsvederlag stort kr 102.266,25 for 
dette. 

Part A begrunner sitt krav i at vindtettingen i de arbeider de hadde levert ble stående lenge 
før tekkingen ble utført. Part B ble ikke varslet om at det var nødvendig med midlertidig 
tildekking med presenninger, men det er Part B som er ansvarlig for tekkingen. 

Part B avviser kravet med den begrunnelse at Part A er ansvarlige for å sikre egne arbeider 
slik det er angitt i pkt. 04.15 i møtereferatet fra avklarende kontraktsmøte. 

BFJR viser til at det aktuelle punktet i referatet som Part B her viser til åpenbart er en 
generell formulering under kapittelet for HMS. Det lyder som følger: "UE er ansvarlig for 
nødvendige sikkerhetstiltak iht PART B-standard for å sikre eget personell, 3.person, 
materialer og utstyr". 

Den egentlige problemstillingen i EM 19 handler etter BFJR sin oppfatning om risikoen for 
skade. 

Standardens utgangspunkt er at underentreprenøren har risikoen for skade frem til 
overlevering skjer, og slik overlevering skal skje ved formell overtakelsesforretning. Etter det 
BFJR forstår har ikke partene gjennomført slik formell overtakelsesforretning her, og det er 
ikke helt uvanlig i forholdet mellom en hovedentreprenør og en underentreprenør i hvert fall 
der underentreprenørens bidrag skal gå inn som en del av et større sluttprodukt. Slik sett 
legger Rådet til grunn at ingen av partene egentlig har forutsatt at det skal gjennomføres 
noen formell overtakelsesforretning for Part As arbeider. 

En følge av en slik mer uformell håndtering er at ansvaret og behovet for midlertidige 
sikringstiltak kan bli uklart, hvilket særlig kan få betydning i lys av hvordan prosjektet 
organiseres med forskjellige bidragsytere til sluttproduktet. Etter BFJR sin oppfatning er det 
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først og fremst hovedentreprenøren, Part B, som har den fulle oversikt over prosjektet, og 
som kunne sørget for klarhet på dette punktet med fokus på hvilke sikringstiltak som var 
eller ville være nødvendige slik produksjonen var lagt opp. Underentreprenørens risiko vil ha 
mer karakter av en varslingsplikt. Han må gjøre kontraktsmotparten oppmerksom på 
eventuelle deler av arbeidet som han vet er særlig ømfintlig hvor behovet for sikringstiltak 
da kan være stort. Ut fra sakens opplysninger kan ikke BFJR se at dette var tilfellet her, og da 
er det Part B som må bære risikoen for og bære følgene av at nødvendige sikringstiltak ikke 
ble iverksatt. 

Når dette er situasjonen må konsekvensen være at Part A har et berettiget krav på vederlag 
som krevet i EM 19 som dekker utbedringsarbeid som var forårsaket av manglende 
sikringsarbeider. 

 
 

Nærmere om EM 22 [EM 22 fra Part A og Bilag 4 fra Part B]: 

Kravet gjelder midlertidig tetting av vindusåpninger i precut-vegger. Kravet gjelder også 
midlertidig tildekking av ferdige gesimser med presenninger. 

Part A hevder at de ikke hadde ansvar for å dekke til vindusåpninger der andre skulle 
montere vinduer. De har derfor krevd et tilleggsvederlag stort kr 10.713,94 for dette 
arbeidet. 

Part B avviser kravet med begrunnelse i at Part A skulle levere tett bygg og at de er 
ansvarlige for å sikre egne arbeider slik det er angitt i pkt. 04.15 i møtereferatet fra 
avklarende kontraktsmøte. 

BFJR viser for det første til at begrepet "tett bygg" ikke er regulert eller omtalt i Kontrakten. 
For det andre er definisjonen av "tett bygg" ikke entydig, og det er uansett tvilsomt om Part 
A under noen betydninger av begrepet er forpliktet til å levere "tett bygg". I de prisbærende 
postene står det beskrevet at enhetsprisen skal inkludere "alt som må til for å komplettere 
klimaveggene og skråtakene". Det er etter BFJR's syn ikke grunnlag for å hevde at en slik 
beskrivelse medfører at enhetsprisen enkeltvis eller samlet skal innfri begrepet "tett bygg". 
Et viktig element i begrepet "tett bygg" er montasje av dører og vinduer som aldri har vært 
omfattet av Part As kontraktsforpliktelse. Part Bs leveransebeskrivelse omtaler heller ikke 
midlertidig tetting av dør og vindusåpninger. 

Det punktet i referatet som det vises til fremstår i tillegg som en generell formulering under 
kapittelet for HMS og lyder: "UE er ansvarlig for nødvendige sikkerhetstiltak iht PART B-
standard for å sikre eget personell, 3.person, materialer og utstyr". Part B har i sin avvisning 
lagt til begrepet "fram til overlevering" i sin avvisning, men denne formuleringer er ikke 
inntatt i referatets pkt.  04.15. 

BFJR kan etter dette ikke se at Part A er kontraktsforpliktet til å sørge for midlertidig dekning 
av vindusåpninger og EM 22 er derfor etter Rådets oppfatning berettiget. 
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Nærmere om EM 24 [EM 24 fra Part A og Bilag 8 fra Part B]: 

Kravet gjelder fornyet tetting av skråtak etter at skråtaket var ferdig utført. 

Part A hevder at de hadde oppfylt sin kontraktsforpliktelse ved at de hadde tapet skjøter slik 
de hadde beskrevet i sitt tilbud. Når det før klimaskallet var fullført av andre oppsto lekkasjer 
i skråtaket, måtte Part A tette på nytt og krevde kr 37.662,50 for dette. 

Part B aksepterte denne endringen under forutsetning av "at det ikke tilkommer ytterligere 
kostnader utover det som er oppgitt i endringen". Part B ville likevel ikke betale den tilsendte 
fakturaen fordi de ville kontrollere timeforbruket i tillegg til at de ville motregne fakturaen i 
forhold til andre krav de hadde mot Part A. 

Også her handler det etter BFJRs syn om risikoen for skader på kontraktsarbeidet. Under 
henvisning til begrunnelsen ved behandlingen av EN 19 ovenfor slutter BFJR seg til begge 
parter når de er enige om at EM 24 må honoreres. BFJR er imidlertid noe tvilende til ett av 
de vilkår Part B setter for å honorere EM 24 nemlig at "det ikke tilkommer ytterligere 
kostnader utover det som er oppgitt i endringen". Med det resonnement som er gitt over og 
med samme begrunnelse som også er gitt for EM 19, er det vanskelig se for seg at Part B kan 
sette noen begrensninger for i hvilket omfang det skulle oppstå behov for tetting der Part A 
har krav på vederlag etter at Part A har fullført sine kontraktsgjenstander. EM 24 er derfor 
etter Rådets oppfatning berettiget. 

 
 

Nærmere om EM 25 [Bilag 5 fra Part B]: 

Kravet gjelder tetting overgang ringmur og yttervegg. 

Part A ble pålagt av Part B å utføre korrigerende tiltak for å hindre vanninndriv under 
styresvill. Arbeidet ble utført, men det ble varslet et tilleggskrav stort kr 13.968, 75 inkl. 
MVA. 

Part B avviste tilleggskravet med begrunnelse i at tetting og isolering i overgang mellom 
ringmur og yttervegg var inkludert i kontrakten. 

BFJR ser at Part As leveranseomfang og kontraktsforpliktelse kan ha blitt uklar som følge av 
at Part B valgte å kontrahere montasje og leveranse av elementene av to forskjellige 
leverandører. På den annen side er det også her av betydning at det har vært gjennomført 
kontraktsmøter der nødvendige avklaringer kunne vært gjort. Det er avgjørende for BFJR at 
kontraktsvedlegget "Klimavegger – Elementer" (med prisbærende poster) gir en nærmere 
definisjon av en komplett leveranse. Her kan vi lese at prisene må inkludere "all 
komplettering med tilpasninger til tilstøtende konstruksjoner og innbygging, isolering av 
tetting av og rundt søyler, dekkeforkanter etc". Dette dokumentet har gyldighetsrekkefølge 
før Part A's tilbud. Kravet som er fremmet i EM 25 kan derfor ikke føre frem. 

 
 

Nærmere om EM27 [EM 27 fra Part A og Bilag 6 fra Part B]: 
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Kravet gjelder kontroll og utbedringer i forbindelse med vanngjennomtrenging i yttervegger 
som er ferdig montert, men der klimaskallet fortsatt ikke er komplett. 

Part A hevder at de har utført det kontrakten tilsier og at de ikke har ansvaret for tett bygg 
etter at deres leveranse er ferdigstilt. Det er sendt endringsmelding stor kr 330.187,50 inkl. 
MVA. Part A hevder at undertrykk i bygget vil medføre vanngjennomtrengning ved alle 
skruer/spiker så lenge den ytre del av klimaskallet ikke er påmontert. Part A har flere ganger 
etterlyst befaringsrapporten som er utarbeidet av en eller flere av Part Bs øvrige 
kontraktsmedhjelpere. Part A har bedt om at denne blir fremlagt for BFJR. [Se side 3 i 
saksinnlegg 2 fra Part A] 

Rapporten er ikke forelagt Rådet slik Part A har bedt om. Part B kommenterer [på side 4 i sitt 
tilsvar 2] at nevnte rapport omhandlet arbeider øvrige kontraktsmedhjelpere hadde utført 
og utbedret, og omhandlet ikke de arbeidene Part A hadde utført. Part B hevder at 
rapporten således er Part A uvedkommende. 

Part B avviser kravet med begrunnelse i påviste lekkasjer. Det foreligger en begrenset 
bildedokumentasjon. Lekkasjepunktene oppsto etter Part Bs syn som følge av mangler ved 
komplettering av duk, tape og sløyfer i elementskjøter og ved at spiker og skruer ikke har 
truffet underliggende spikerslag ved tetting av utvendige hjørner, av dekkeforkanter og ved 
betongsøyler. Det ble derfor nødvendig med en systematisk kontroll med påfølgende 
omfattende utbedringer der feil var påvist. 

Part B har også innhentet og fremlagt en uttalelse fra leverandøren av vindsperreduken. 
Denne bekrefter at valgt løsning vil være vanntett dersom montasjeanvisningen følges ved 
utførelse. Vindsperreduken vil også tåle å stå om underlag for fasader med permanente 
åpne spalter. 

Etter BFJR sin oppfatning inneholder ikke Kontrakten særskilte krav til tetthet i de ferdig 
monterte elementene utover at utførelsen skulle følge en bransjenorm. Men det er rimelig å 
anta at de aktuelle elementene er en av de viktigste komponentene for at TEK-kravene til 
tetthet skal kunne oppfylles i det samlede klimaskallet. Det kan etter BFJRs syn være liten tvil 
om at Part A har ansvaret for at elementene ved sin ferdigstillelse skulle være tilnærmet 
lufttette. Prøvemetoden med vanntrykk synes imidlertid tvilsom. 

Det er gjennom korrespondanse mellom partene dokumentert at Part B fant det nødvendig 
å drive en omfattende testing. At det rent faktisk og udiskutabelt er utført svært omfattende 
reparasjoner, er klare indikasjoner på at kvaliteten ved det arbeidet Part A har utført var 
mangelfull. Videre er Part As gjentagende argumentasjon om at deres ansvar er begrenset til 
taping av skjøtene en ytterligere indikasjon på at de ikke har hatt den fulle forståelsen av sin 
kontraktsforpliktelse slik BFJR vurderer det bl.a. i forbindelse med EM 25. Endringskravet er 
derfor uberettiget. BFJR kan heller ikke se at den etterspurte befaringsrapporten fra 
elementleverandøren vil kunne endre denne konklusjon. 

 
 

Nærmere om EM 29 [EM 29 fra Part A og Bilag 10 fra Part B]: 
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Kravet gjelder kontroller og målinger i henhold til kontrollplaner. Kontrollplanen ble på et 
tidspunkt underkjent og det påløp mye ekstra arbeid. 

Part A hevder at de lenge fikk anerkjennelse for sine kontrollrutiner, men at de på et 
tidspunkt ble bedt av Part B om å lage det helt annerledes. I EM 29 kreves kr. 139.375, - inkl. 
MVA for dette arbeidet. 

Part B avviser dette med henvisning til avtaledokumentet og avsnitt 2 under spesielle 
bestemmelser. 

BFJR bemerker at kontraktsbestemmelsene er svært omfattende på dette punkt og bl.a. 
angir at Part B skal godkjenne Part As kvalitetssystem før oppstart – dersom annet ikke er 
avtalt. 

BFJR kan ikke se at Part A har bedt om godkjenning av sitt kvalitetssystem. Når Part B – selv 
på et sent stadium i byggesaken – ber om et revidert og tilpasset kvalitetssystem, synes 
dette derfor å falle innenfor det Part B kan kreve. I denne forbindelse bemerkes også at 
forekomsten av flere påviste mangler ved kvaliteten i Part As leveranse også er en indikasjon 
på at kvalitetssystemet måtte revideres. EM 29 er på denne bakgrunn uberettiget og kravet 
som er fremmet der kan ikke føre frem. 

 
 

Nærmere om EM 30 [EM 30 fra Part A og Bilag 7 fra Part B]: 

Kravet gjelder bruk av kran og lift og hvordan dette skal honoreres. 

Part A hevder at lift- og kranbruk skulle avregnes. De benyttet Part Bs kranleverandør og har 
fakturert Part B for dette i henhold til egne innkomne fakturaer fratrukket hva som var 
medregnet i kontrakten. EM 30 innebærer et krav stort kr 582.481,90 inkl. MVA. Part A 
hevder at den kranleverandøren som ble anbefalt av Part B ikke hadde egnet utstyr. Det 
medgikk også mye ekstra lift- og kranbruk som følge av utbedringsarbeider nærmere omtalt 
under EM 27. 

Part B hevder at lift- og kranbruk er inkludert i avtalen og at estimert bruk kun er satt ut ifra 
mengde klimavegg. Mengden klimavegger har ikke endret seg og det foreligger følgelig ikke 
grunnlag for tilleggskrav. Part B gjør også rede for store fremdriftsproblemer som skyldes 
Part A. I et særmøte om saken innrømmet Part A at en annen type kran ville bidra vesentlig 
til å øke fremdriften. Det viste seg snart at så ikke var tilfelle og at kran ble byttet ut, og Part 
B anfører at ved det fysiske kranbyttet på stedet oppsto kalamiteter som i seg selv medførte 
kostnader i størrelsesorden kr 100.000. Part A må bære det fulle og hele ansvaret for dette. 

BFJR viser til at det er to steder i Kontrakten som her kan være av betydning: Først er lift- og 
kranleie spesifisert og medregnet i kontraktssummen på side 2 i kontrakten. Her står 
timeprisen angitt. Videre står det i pkt. 12.8 på side 8 i kontrakten at "UE holder alt 
nødvendig løfteutstyr ….  til eget bruk". 

BFJR kan ikke se at kontrakten er utformet slik at Part A kunne forvente å få betalt for 
medgått lift- og kranbruk utover det man selv hadde medregnet. Det er heller ikke rimelig at 
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Part A skal få betalt for den lift- og kranbruk som var nødvendig for de utbedringsarbeider de 
var ansvarlige for, omhandlet i EM 27. EM 30 er derfor ikke berettiget og kravet som er 
fremmet der kan ikke føre frem. 

 
 
 
 

Nærmere om EM 31 [EM 31 fra fra Part B]: 

Kravet gjelder renter på ikke betalte krav mellom partene. 

Part A hevder at a konto 3 uberettiget er holdt tilbake og krever rentedekning fra 04.01.21 til 
betaling finner sted. EM 31 angir ikke noe beløp. 

Part B avviser kravet med begrunnelse i at enkelte krav er omtvistet og at de selv har 
uavklarte krav mot Part A. 

BFJR viser til NS 8415 der Part B har rett til å holde tilbake beløp tilsvarende de motkrav han 
har mot Part A. Videre har Part A ikke krav på renter før det er fremlagt tilstrekkelig 
dokumentasjon for berettigelsen. Endelig renteavregning beror på hvordan det endelige 
sluttoppgjøret blir. BFJR har ikke grunnlag for å gå nærmere inn på det. 

 
 

Nærmere om motkrav fra Part B [Bilag 21 fra Part B]. 

I Part As henvendelse til Rådet var motkravene fra Part B ikke omtalt. Part B anførte allerede 
i sitt tilsvar at de suksessivt har sendt i alt ni skriftlige og begrunnede krav mot Part A. Part A 
har kommentert motkravene i sitt andre innlegg. Med unntak av oppretting av gesims på to 
fasader [jfr. Bilag 18] er samtlige krav avvist av Part A. BFJR har ikke sett annen 
dokumentasjon enn hva som fremkommer i deres andre innlegg for hvorfor Part A har avvist 
kravene. Totalt beløp for alle disse kravene er NOK 1.216.049, -. 

Etter at saken ble fremmet for BFJR, hevder Part B at det har det dukket opp andre og til dels 
alvorlige feil ved Part As arbeider. Disse angivelige feilene er ikke en del av saken for Rådet, 
og BFJR har følgelig ikke tatt stilling til dette. 

På bakgrunn av partenes uttalelser har Rådet vurdert hvert enkelt krav fra Part B mot Part A 
som følger: 

Krav 001: Skadet kantstein: kr 10.000 eks. MVA 
Part B har sendt skriftlig og begrunnet krav til Part A der de hevder at Part A har 
skadet kantsten på området. Kravet er dokumentert med bilder og beskrivelse. 

Part A avviser kravet fordi de ikke kjenner saken og at den uansett er varslet for 
sent. 

Rådets vurdering: 
Etter det BFJR forstår står vi her overfor skade påført kantsten som ikke ligger 
innenfor Part As leveranse. NS 8415 pkt. 42.2 henviser til alminnelige 
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erstatningsregler, og for et slikt tilfelle vi her står overfor må forutsetningen 
være at det foreligger uaktsom skadeforvoldelse fra noen Part A hefter for etter 
det samme regelsettet. 

BFJR kan vanskelig se at de nevnte kriteriene er oppfylt i dette tilfellet, og kravet 
er dermed ikke berettiget. 

Krav 003: Manglende underlag for taktekker: kr 250.000 eks. MVA 
Part B har fått varsel om krav fra sin taktekker for nødvendig komplettering av 
overgangen mellom Leca-sokkel og ytterveggselementer. Part B har sendt 
skriftlig og begrunnet krav der det hevdes at dette er en del av Part As 
kontraktsforpliktelse. Begrunnelsen fra Part B er en samme som den de har 
benyttet for å avvise EM 25. Kravet er illustrert med bilder. 

Part A har avvist Krav 004 med samme begrunnelse som de har sendt EM 25 der 
det hevdes at deres kontraktsforpliktelse er begrenset til montering av 
elementer og precutvegger levert av andre. 

Rådets vurdering: 
Her vises til behandlingen av EM 25 over og Rådets vurdering der, som ledet 
frem til at kravet som der var fremmet er uberettiget. Dette innebærer at Part B 
etter Rådets oppfatning har et korresponderende grunnlag for sitt motkrav. 
Kravets størrelse er imidlertid fremsatt som et estimat og må endelig fastlegges 
etter at det foreligger dokumentasjon i form av timelister, faktura fra 
underleverandører etc. 

Krav 004: Ekstrakostnader som følge av forsinkelser: kr 338.100 eks. MVA 
Part B har sendt skriftlig krav der det hevdes at Part A allerede på det da aktuelle 
tidspunktet var forsinket, og at de heller ikke ville klare å levere til avtalte 
delfrister for tett bygg i hus 1 og hus 2 slik at Part B på sin side vil klare å oppfylle 
hovedfremdriftsplanen. I kravet vises til møter der Part A hadde avgitt løfter om 
at delfrister skulle holdes. Part B varslet om at Part A måtte iverksette 
korrigerende tiltak i form av flere skift og montasjelag samt ekstra kran osv. 
Part B varslet at de hadde hatt ekstra kostnader som følge av Part As forsinkelser 
og at de ville gjøre Part A ansvarlig for dette i form av et krav stort kr 338.100 eks 
MVA. 
Part A har avvist kravet med begrunnelse i mangelfull og forsinket prosjektering 
fra elementleverandørens side. De har fremført tilsvarende argumenter de selv 
benyttet for å fremme sin EM 13. 

Rådets vurdering: 
Det er dokumentert gjennom møtereferater at det hadde oppstått forsinkelser i 
prosjektet. Samtidig er partene enige om at Part Bs elementleverandør hadde 
endret innfestingsdetaljene hele seks ganger. I hvor stor grad dette var årsaken 
til forsinkelsene, synes ikke klart for partene og heller ikke for Rådet. Med 
samme begrunnelse og med samme konklusjon Rådet trakk for EM 13, må 
partene ved egen hjelp eller med bistand av en tredjepart finne ut hvor stor 



18 
 

forsinkelse som var en direkte følge av den omprosjekteringen som Part B var 
ansvarlig for. Etter standardens system ville Part B ikke ha krav på 
kostnadsdekning som følge av de forsinkelser Part A har bidratt til, men bare ha 
krav på eventuell dagmulkt som følge av manglende oppfyllelse av 
kontraktsfestede tidsfrister. Kontraktens "Del 1 – Presiseringer og endringer til 
NS 8415" pkt 2.2 gir imidlertid Part B på nærmere beskrevne vilkår anledning til å 
videreføre kostnader til Part A som følge av heft for andre aktører i prosjektet. 
Samtidig som Rådet gir Part B prinsipielt medhold i berettigelsen av krav på 
kostnadsdekning ved forsinkelse, er det kravet Part B har fremsatt generelt dårlig 
dokumentert og BFJR kan følgelig ikke ta stilling til kravets størrelse. Det må 
følgelig skje en nærmere avklaring mellom partene om hvor stor del av 
forsinkelsen som kan adresseres til omprosjekteringer hvoretter Part B må 
dokumentere kravet for den gjenværende delen av forsinkelsen som Part A må 
bære ansvaret for. 

 

Krav 005: Mulige skader på tak Hus 1: kr 12.980 eks. MVA 
Part B har varslet krav for mulige skader på taktekkingen som følge av at Part A 
hadde lagret materiell på taket. Part A har avvist kravet fordi de har gått over 
taket sammen med taktekker som ikke fant noen synlige feil. 

Rådets vurdering: 
BFJR kan vanskelig se at det her er dokumentert at det har oppstått noen skade 
som kan begrunne et krav. Det er i hvert fall ikke dokumentert, og kravet kan 
derfor ikke føre frem. 

Krav 007: Rydding for den annen part: kr 150.000 eks. MVA 
Part B har sendt krav for å ha ryddet og kjørt bort produkter som lå igjen etter 
Part A. Kravet er fremmet gjennom særskilt kravskjema med henvisning til to e- 
poster. Part A har avvist kravet fordi de ikke har mottatt timelister. Part B har 
varslet at de vil komme med timelister. 

Rådets vurdering: 
Det synes som om det er enighet mellom partene om at Part B har utført rydding 
som var Part As ansvar. Saken bør kunne avklares mellom partene når Part B har 
fremlagt timelister. Motkravet kan ikke nå føre frem slik det foreligger. 

Krav 008: Manglende/ufullstendig dokumentasjon av egenkontroll: kr 252.564 eks. MVA 
Part B har sendt krav for å ha utarbeidet dokumentasjon for egenkontroll de 
hevder at Part A skulle ha utført bedre. Kravet er fremmet gjennom særskilt 
kravskjema med henvisning til tre e-poster. Part B har gitt et foreløpig estimat for 
hva de vil kreve fordi de har måttet lage revidert KS-dokumentasjon på vegne av 
Part A. Part A har avvist kravet fordi de hevder at de hadde fått godkjent sitt KS- 
opplegg og at det KS-opplegget Part B har laget, gjelder arbeider Part A hevder 
ikke å ha ansvaret for. Så langt Rådet kan se, gjelder dette samme sak som EM 
14, 23 og 26. 
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Rådets vurdering: 
Part A har ansvaret for å dokumentere sin egenkontroll for arbeider de etter 
kontrakten har ansvaret for å gjennomføre. Siden Rådet har avvist EM 14, 23 og 
26, har Part A også ansvaret for å dokumentere sin egenkontroll knyttet til disse 
arbeidene. Kontraktens "Del 2 - Spesielle bestemmelser" pkt 2.2 hjemler slik 
intervenering som Part B her har gjort og Part B er berettiget å ta betalt for en 
slik ytelse. 
BFJR stiller seg imidlertid undrende til kravets størrelse. Beløpet og 
timeforbruket er så betydelig at det etter Rådets oppfatning er nødvendig med 
detaljert dokumentasjon for hvordan kostnadene har oppstått samt en 
fremleggelse av hvilke dokumenter som er korrigert eller utarbeidet for at kravet 
skal kunne føre frem. 

Krav 009: Ekstrakostnader som følge av feil, mangler og forsinkelser: kr. 125.800 eks. MVA 
Part B har sendt skriftlig og begrunnet krav om dekning av merkostnader som 
følge av forsinkelser Part A angivelig var årsak til. Kravet er fremmet gjennom 
særskilt kravskjema med henvisning til tidligere varsler samt til møtereferater og 
e-poster. Arbeidene var i og for seg ferdige, men de var fulle av feil og 
omfattende reparasjonsarbeider måtte til før byggearbeidet kunne fortsette. 
Kravet er formet som dekning av stipulerte utlegg. Part A har avvist kravet med 
begrunnelse i at de ikke var forpliktet til å levere tett bygg og benytter samme 
argumentasjon som de selv benyttet for å fremme EM 27. 

Rådets vurdering: 
Slik Rådet har redegjort under EM 27, var det store mangler ved arbeider Part A 
hadde utført. Dette bidro til forsinkelser som førte til økte kostnader for Part B. 
Part B har i henhold til kontraktens "Del 1 – presiseringer og endringer til NS 
8415" pkt 2.2 – etter forutgående varsel - anledning til å utføre arbeider for Part 
As regning. BFJR støtter at Part B har krav på å få dekket et merarbeid, men etter 
Rådets oppfatning er det klart at kravets størrelse må dokumenteres bedre. 
Motkravet kan ikke nå føre frem slik det foreligger 

Krav 010: Utbedringer av feil på gesimser akse A og akse 1: kr 30.570 eks. MVA 
Part B har varslet estimert krav for opprettinger av gesimser i akse A og Akse 1 
som er feil utført av Part A. Part A har akseptert kravet. 

Rådets vurdering: 
Saken er avklart mellom partene og BFJR har ingen ytterligere merknader. 

Krav 011: Utbedringer av feil på gesimser tilsvarende som i akse C, D og F: kr 45.855 eks. 
MVA 
Part B har varslet et estimert krav for opprettinger av gesimser som er feil utført 
av Part A. Part A hevder at de selv har utbedret dette, men Part B opprettholder 
kravet. 

Rådets vurdering: 
Så langt BFJR har kunnet avdekke, er det ikke foretatt noen formell overlevering 



20 
 

av de aktuelle arbeidene i henhold til standardens system. Det synes ikke å 
foreligge noen formell reklamasjon på de reparasjonsarbeider Part A hadde 
utført. Det varselet Part B har sendt kan heller ikke oppfattes som et 
"forutgående skriftlig varsel" slik det stå kontraktens "Del 1 – presiseringer og 
endringer til NS 8415" pkt 2.2 – etter forutgående varsel - anledning til å utføre 
arbeider for Part A's regning. Etter BFJR sin oppfatning kan motkravet derfor ikke 
føre frem. 

 
 

7 Konklusjon 

Etter Rådets oppfatning har partene på flere områder vært lite presise i sine skriftlige anførsler både 
på kontraktstidspunktet og under byggearbeidenes gang. Dette har først ført til svært mange 
konfliktpunkter med stort kostnadsomfang særlig sett i lys av kontraktens beskjedne størrelse. 
Manglende presisjon og orden i saksfremstillingen for Rådet har også ført til en meget krevende og 
langvarig behandling i Rådet. 

Rådet vil peke på at Part B har lagt opp til en oppsplitting av kontrakten med mange uoversiktlige 
grensesnitt. Dette krever ekstra årvåkenhet og oppfølging fra partenes side, men med et særlig 
ansvar for Part B som har hatt regiansvaret for kontraktsoppbyggingen. Part A på sin side synes ikke i 
tilstrekkelig grad å ha satt seg inn i og skaffet seg den fulle forståelse av Kontrakten, og har som følge 
av dette undervurdert sine kontraktsforpliktelser både i form av leveranser og egen administrasjon. 

For 3 av de endringsmeldinger Part A har sendt til Part B, gir Rådet Part A medhold i at kravene er 
berettiget. Dette gjelder EM 19, EM 22 og EM 24. 

For 9 av de endringsmeldinger Part A har sendt til Part B, har Rådet kommet til de slutning at kravene 
ikke er berettiget. Dette gjelder EM 8, EM 10, EM 14, EM 23, EM 26, EM 25, EM 27, EM 29 og EM 30. 

For 2 av de endringsmeldinger Part A har sendt til Part B, er det umulig for Rådet å ta endelig stilling 
til kravenes størrelse og partene anbefales derfor å forhandle videre om disse basert på prinsippene 
BFJR har lagt til grunn i de øvrige sakene. Dersom dette ikke fører frem, anbefales partene å søke 
hjelp av uavhengig tredjepart for å få fastlagt de endelige summene som skal legges til grunn i 
oppgjøret dem imellom. Dette gjelder EM 13 og EM 31. 

For 5 av de Krav Part B har fremført for Part A finner Rådet at kravene ikke kan føre frem i den form 
og i det omfang som er fremført. Det må fremlegges ytterligere dokumentasjon før fremleggelse av 
de endelige kravene. Dette gjelder Krav 003, Krav 004, Krav 007, Krav 008 og Krav 009. 

Rådet finner at 3 av de Krav Part B har fremført for Part A ikke kan føre frem. Dette gjelder Krav 001, 
Krav 005 og Krav 011. 

For ett av de Krav Part B har fremført for Part A synes saken avklart mellom partene og BFJR har 
ingen ytterligere merknader. Dette gjelder Krav 010. 

 
 

Rådet er, etter de konklusjoner man er kommet til, av den oppfatning at partene må dele hver sin 
halvpart av Rådets honorar. 

Faktura med nærmere informasjon om Rådets honorar vil bli ettersendt. 
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