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BFJR SAK 665 – avsagt 18.06.2021 

Uttalelsessak etter henvendelse fra entreprenør. Utførelsesentreprise basert på NS 
8406:2009. Rådet ble bedt om å uttale seg om fire spørsmål, hvorav to gjaldt konkrete 
prosesser i beskrivelsen, ett gjaldt fremdriftskrav, og ett gjaldt et krav knyttet til sprenging 
av steinblokk. 

Grensesnittet mellom prosess 21.2 vegetasjonsrydding og prosess 21.3 som omfatter 
fjerning av vegetasjonsdekke. Risiko for grunnforhold. NS 8406 pkt. 18. 1 c). 
Entreprenørens plikt til å sette seg inn i grunnforhold i anbudsfasen. Bevis for vesentlige 
avvik. Fremdriftsforhold, og eierskap til slakken. 

 

1 INNLEDNING 

Part A er utførende entreprenør på prosjektet «X ». Arbeidet startet opp i mars 2020, og 
avtalt frist for ferdigstillelse er 1. november 2021. 

 
Byggherre er Part B (i det videre Part B eller byggherre). Arbeidene består i hovedsak av å 
etablere ca. 2 650 meter gang- og sykkelveg langs østsiden av fylkesveg 47 sør på Karmøy i 
Karmøy kommune. I tillegg skal det i tilknytning til kontrakten utføres arbeider for Karmøy 
kommune som omfatter om lag 2 730 meter VA- grøft i samme trasé som gang- og 
sykkelvegen. 

PART B lyste ut konkurransen som en åpen tilbudskonkurranse 2. desember 2019 i 
henhold til lov om offentlige anskaffelser. Tildelingskriteriet var lavest pris. Entrepriseform 
var utførelsesentreprise basert i hovedsak på enhetspriser. 

 
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 (kontraktens del C1), med 
Statens vegvesens spesielle kontraktsbestemmelser (del C2). Beskrivelsen i kontraktens del D 
er basert på prosesskodens håndbøker R761 og R762 fra 2018. 

Kontraktssummen ekskl. mva. er kr 36 638 624. 

Det er opplyst at kontrakten ble elektronisk signert av byggherren den 4. mars 2020, og av 
entreprenøren den 6. mars 2020. 

Partene er uenige om flere forhold i tilknytning til kontrakten, og ble i den forbindelse enige 
om å benytte Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (i det videre BFJR eller Rådet) som 
oppmann i tvisten. PART B kontaktet BFJR, og i e-post av 4. mars 2021 påtok BFJR seg 

http://www.bfjr.no/
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oppdraget. Senere endret PART B standpunkt, og ga uttrykk for at man ikke ønsker at 
BFJR skulle ha rollen som oppmann i tilknytning til de forhold partene hadde diskutert, og 
man ønsket heller ikke at Rådet skulle avgi en uttalelse som partene står fritt til å følge. 

Etter dette har Part A ensidig anmodet BFJR om en uttalelse bare basert på 
entreprenørens fremstilling, og da begrenset til fire konkrete forhold hvor man ikke har 
kommet til enighet med byggherren: 

• Vegetasjonsrydding - Prosess 21.2 

• Blokk i forbindelse med sprengning - KOE 044 

• Fremdriftskrav 

• Opprensking/omlegging av elver og bekker - Prosess 47.6 
 

En slik behandlingsform, hvor én part henvender seg til Rådet, innebærer at byggherrens 
standpunkter og argumentasjoner ikke kommer direkte til utrykk overfor det, slik at det ikke 
foreligger full kontradiksjon. Det vil likevel fremgå av fremstillingen under at Part A  gjennom 
de dokumenter som er lagt frem for Rådet har formidlet deler av PART B sin argumentasjon. 
Man kan likevel ikke se bort fra at Part B ville ønsket å utdype sin argumentasjon og i den 
forbindelse vise til andre eller nye bevis. Rådets uttalelse må derfor leses med det forbehold 
at grunnlaget for BFJRs vurderinger slik sett er noe begrenset. 

Part A gjorde rede for saken i et skriftlig innlegg til BFJR med en rekke bilag den 26. mars 
2021. Saken ble deretter først behandlet på møte i Rådet den 22. april. Etter diskusjon der, 
hvor rådsmedlem Svein-Dag Karlstad fratrådte grunnet inhabilitet, er saken behandlet 
skriftlig ved at utkast til uttalelse har sirkulert blant Rådets medlemmer. 

 
 

2 VEGETASJONSRYDDING 

2.1 Innledning og sakens faktiske bakgrunn 
Partene er uenige om hvor stort areal som skal inngå i oppgjøret for prosess 21.2 som 
gjelder vegetasjonsrydding: Det er opplyst at entreprenøren mener seg berettiget til et 
vederlag basert på at det aktuelle arealet er på 33 231,66 m2, mens byggherre mener riktig 
mengde skal være 7 222 m2. 

Entreprenøren hevder å ha krav på oppgjør for vegetasjonsrydding på de områder innenfor 
anleggsområdet der det er ryddet vegetasjon i forbindelse med kontraktsarbeidene. 
Byggherren synes å hevde at oppgjøret for vegetasjonsrydding er begrenset til områder der 
det er høytvoksende vegetasjon som trær og større busker, samt gjenstående stubber etter 
avskoging. 

Prosessteksten lyder: 

21.2 Vegetasjonsrydding 
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a) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til tømmer 
eller ved, framkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i den spesielle 
beskrivelsen. Omfatter også rydding og fjerning av buskas og hogstavfall samt 
riving og fjerning av stubber og røtter. Omfatter også ev. behandling av buskas og 
hogstavfall. Fjerning av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3. 

 
c)        Dersom vegetasjonsdekket skal  benyttes til naturlig vegetasjonsinnvandring,  skal 

vegetasjonsryddingen gjøres pa en slik mateat mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt 
vare på uten at det blir skadet. 

 

x) Mengden måles som prosjektert areal i horisontalplrojeksjon. Enhet m2 

Prosess 21.2 er i prosesskoden videre underinndelt i 21.21 «Felling av trær til 
tømmer», 21.22 «Felling av trær til ved», 21.23 «Felling og fjerning av enkelttrær», 
21.24 «Oppgraving og midlertidig lagring av trær og busker på rot», 21.25 «Rydding 
og fjerning av buskas og hogstavfall», 21.26 «Riving og fjerning av stubber og 
røtter», og 21.27 «Behandling av buskas, hogstavfall, stubber og røtter». 

 

2.2 Entreprenørens anførsler 
Det rettslige utgangspunkt for kontrakter mellom profesjonelle parter er objektiv 
tolkning med vekt på ordlyd. I entreprisekontrakter inngått etter anbuds- 
konkurranse, er det fremhevet i rettsapparatet at prinsippet om objektiv tolkning 
står særlig sterkt da konkurransegrunnlaget er utarbeidet av den ene parten alene. 

Det følger videre av rettspraksis knyttet til bruken av standarder at det er av 
vesentlig betydning at konkurransegrunnlaget er basert på en korrekt og konsekvent 
bruk og forståelse av de standarder som er anerkjent i byggebransjen, og at dette 
som utgangspunkt er et byggherreansvar. 

Prosess 21.2 «omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding», men er slik det står i 
siste setning under omfanget til prosess 21.2 avgrenset mot «Fjerning av 
vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3». Den språklige, og faktiske 
forståelsen, av disse prosessene blir da at en først rydder hele området for 
vegetasjon, oppgjort per m2 etter prosess 21.2, før en går videre og utfører 
oppgraving, opplasting, transport og tipping, som gjøres opp pr m3 etter prosess 
21.3. Prosess 21.2, kommer, der den er benyttet uten underprosesser, til 
anvendelse på alle arealer der det er vegetasjon, med mindre annet er angitt i 
spesiell beskrivelse eller på tegninger. Prosessen gir en gjennomsnittspris som både 
inkluderer høye og lave trær, busker, planter og gress. 

Dersom prosesskoden skal forstås slik at prosess 21.2 bare gjelder der det er 
områder med trær og større busker, slik byggherre synes å mene, er det i strid med 
det som objektivt sett står i beskrivelsen, og som også understøttes om man ser hen 
til andre deler av prosesskoden og håndbøker. Videre vil det forrykke prosesskodens 
intensjon om ensartede regler fra tilbud til tilbud som bl.a. er omtalt i dens 
Innledning punkt 1. 

Part A har også vist til erfaringstall fra andre prosjekter de har hatt, hvor mengdene 
angitt under prosess 21.3 ligger på om lag 10-20 % av mengden på 21.2. 
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På de største prosjektene, der det er lite jordsmonn, ligger det i nedre sjiktet, mens 
på de andre ligger det rundt 20 % da en regner ca. 20 cm vegetasjonsdekke og 
matjord pr. kvadratmeter. 

Byggherre har uttalt, både i forbindelse med prosess for vegetasjonsrydding og 
andre prosesser som har økt i forhold til oppgitt mengde i kontrakt, at 
kontraktmengden er prosjektert mengde, og at det derfor på dette prosjektet er 
prosjektert et areal på 6 500 m2. Dette er ikke riktig. Kontraktens mengdeangivelse 
på 6 500 m2 fremkommer ikke av noen tegning eller annen prosjektering, og 
entreprenør er fortsatt ikke blitt gjort kjent med hvor og hvordan byggherre mener 
disse kvadratmeterne er fordelt innenfor anleggsområdet. 

 

2.3 Byggherres standpunkt 
Det fremgår av den dokumentasjon Rådet har fått tilgang på at PART B tar utgangs- 
punkt i at kontraktens prosess 21.2 Vegetasjonsrydding henger nøye sammen med 
prosess 21.3 som omfatter avtaking av vegetasjonsdekke og matjord. I 
utgangspunktet er vegetasjon et begrep som omfatter alt grønt som vokser på et 
anlegg. Kontrakten deler så dette inn i to bolker, vegetasjonen som skal ryddes bort 
i prosess 21.2 og vegetasjonsdekket som skal graves bort etter prosess 21.3. Det 
skilles altså på hva som skal ryddes og hva som skal graves. 

I Prosess 21.2 bokstav a) er omfanget av hva som skal ryddes beskrevet. Det står her 
at prosessen omfatter «alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær 
til tømmer eller ved, framkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i den 
spesielle beskrivelsen.» Videre omfatter prosessen også rydding og fjerning av 
buskas og hogstavfall samt riving og fjerning av stubber og røtter samt eventuell 
behandling av buskas og hogstavfall. 

Teksten i bokstav a) avgrenser i tillegg prosess 21.2 mot fjerning av vegetasjons- 
dekke og matjord som inngår i prosess 21.3. Prosess 21.3 er en graveprosess hvor 
det fremgår av teksten at man også skal grave bort gress og annet som ligger i det 
som kalles vegetasjonsdekket. I prosess 21.2 er vegetasjonsdekket beskrevet som 
«det øvre jordskiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, planter og rotdeler.» 
Det er bare arealer hvor man faktisk rydder vegetasjon som skal tas med i 
beregningen i arealene for prosess 21.2. 

Prosess 21.3 skal beregnes i m3 etter prosjektert fast volum. Det betyr at for hver 
m2 som graves bort skal man beregne 0,2 m3. 

Byggherre har beregnet at arealet som faktisk er ryddet for vegetasjon utgjør 7 222 
m2. Part A hevder på sin side at de har ryddet hele 33 323 m2 under den her 
aktuelle prosessen. Byggherre aksepterer ikke dette og har avvist entreprenørens 
målebrev. Byggherre tillater ikke at en mengde på 33 323 m2 blir tatt ut på A-Nota 
for februar 2021, og at mengden på denne A-Notaen skal rettes til 7 222 m2. 
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2.4 Rådets vurdering 
Partene er som nevnt uenige om fortolkningen og innholdet i prosess 21.2 i 
beskrivelsen. Slik Rådet ser det er spørsmålet om entreprenøren har krav på 
vederlag etter denne prosessen for alle de kvadratmetere hvor man har ryddet 
vegetasjon, inklusive gress, i forbindelse med kontraktsarbeidene. Byggherren synes 
på sin side å være av den oppfatning at Part A bare har krav på vederlag etter denne 
prosessen der man har ryddet vegetasjon som består av trær og større busker, samt 
gjenstående stubber etter avskoging. 

Partenes ulike utgangspunkter er konkretisert slik at Part A mener de skal ha betalt 
for rydding av 33 323 m2 under denne prosessen, mens PART B mener det rette her 
er 7 222 m2. 

Det er grunn til å fremheve at BFJR ikke har fått opplysninger som gjør det mulig å 
kontrollere om disse tallene er rett gitt de ulike utgangspunktene partene har for 
arealberegningen. Rådet måtte derfor begrense seg å ta stilling til hvilket av de to 
ulike standpunktene som er i samsvar med kontrakten. 

Innledningsvis nevner BFJR at det er sikker rett at det gjelder en grunnleggende 
arbeids- og risikofordeling mellom en anbudsinnbyder og en anbyder knyttet til 
innholdet i et anbudsgrunnlag, inkludert beskrivelsen av det arbeidet som skal 
utføres, og prisingen av dette arbeidet: 

Anbudsinnbyderen har ansvaret for og risikoen knyttet til å utarbeide anbud- eller 
tilbudsgrunnlaget, herunder sikre at det blir både feilfritt, klart og fullstendig, jf. Rt. 
2007 side 1489 (Byggholt), avsnitt 62. I den forbindelse bemerkes at det er 
byggherren som nesten uten unntak har kontroll over og kan bestemme hvor lang 
tid han vil bruke på å utarbeide og kontrollere en aktuell anbudsinnbydelse, og 
derved også sikre at f.eks. den aktuelle mengdebeskrivelse er komplett og korrekt. 

Anbyderne har på sin side ansvaret for og risikoen knyttet til å vurdere arbeidet som 
er beskrevet og prise eller kalkulere dette korrekt, jf. Rt. 2012 side 1729 (Mika), 
avsnitt 3. I den forbindelse er det et moment at anbudsinnbyderne vanligvis setter 
ganske korte anbudsfrister som anbyderne må forholde seg til når de skal 
gjennomgå anbudsgrunnlaget og prise beskrivelsen av arbeidet. Dette underbygger i 
seg selv kravene til utformingen av anbudsgrunnlaget nevnt ovenfor. 

For det andre er det sikker rett, og lagt til grunn i en rekke dommer avsagt av 
Høyesterett, at avtaler mellom profesjonelle parter som Part A og PART B generelt 
skal tolkes objektivt. Prinsippet om objektiv fortolkning av avtaler mellom 
profesjonelle parter er videre tillagt en særlig vekt i entrepriseforhold, jf. Rt. 2012 
side 1729 (Mika), avsnitt 58. Prinsippet får også ytterligere betydning når kontrakten 
er inngått etter en anbudskonkurranse, typisk underlagt regelverket for offentlige 
anskaffelser. 

En slik objektiv kontrakttolkning innebærer likevel ikke at man utelukkende skal se 
på ordlyden i den aktuelle kontraktbestemmelsen, i dette tilfellet prosess 21.2 
sammenholdt med prosess 21.3. Det følger bl.a. av Rt. 2010 side 961, avsnitt 44, at 
«[b]estemmelsens ordlyd må blant annet leses i lys av de formål de skal ivareta, og 
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andre reelle hensyn.» BFJR viser også til avsnitt 67 og 101 i Høyesteretts dom i Rt. 
2012 side 1729 (Mika): 

«I tilknytning til det siterte finner jeg grunn til særlig å presisere at når det 
nærmere innhold i konkurransegrunnlaget skal fastlegges, vil også 
systembetraktninger kunne ha betydning, og det vil kunne være nødvendig å 
se samtlige kontraktsdokumenter i sammenheng. 

… 

Det er ved fastleggingen av innholdet i konkurransegrunnlaget av sentral 
betydning at dette leses i sammenheng med dets oppbygging og 
grunnleggende system, slik dette er redegjort for i anbudsdokumentene». 

Hvilke krav som må kunne stilles til en anbyder i en slik sammenheng har vært 
behandlet i flere høyesterettsdommer, hvor de mest sentrale er Rt. 2003 side 1531 
(Veidekke), Rt. 2007 side 1489 (Byggholt), Rt. 2012 side 1729 (Mika) og sist i HR- 
2019-830-A (Sveen). 

I Byggholtdommen gir Høyesterett i avsnitt 75 uttrykk for at entreprenøren eller 
anbyderen bare har risikoen for uklarheter i anbudsgrunnlag når det «ut fra en 
objektiv betraktning framstår som klart hva anbudsinnbyderen har ment.» Dette er 
gjentatt i Mika-dommen i avsnitt 59: 

«For at tilbyderne skal kunne konkurrere på like vilkår, må anbudsgrunnlaget 
– som danner basis for den senere kontrakten – være klart formulert. 
Uklarhet må i utgangspunktet gå ut over anbudsinnbyderen, som ensidig 
utformet det grunnlaget tilbyderen må forholde seg til. Er det – til tross for 
enkelte uklare punkter – etter en objektiv fortolkning likevel klart hva som er 
ment, må tilbyderen holde seg til dette.» 

Når det gjelder hvilke krav til fortolkningen og det man må kunne kalle anbyderens 
aktsomhet i sin gjennomgang av anbudsgrunnlaget, har Høyesterett vist til hva «en 
normalt forstandig tilbyder» vil lese ut av dette, jf. Mika-dommen avsnitt 69: 

«Spørsmålet er om det av beskrivelsen av det som skal prissettes, når dette 
blir lest av en normalt forstandig tilbyder, framgår at dette også omfatter 
stein som inngår i murarbeidet.» 

Dette er også lagt til grunn i Sveen-dommen fra 2019, se avsnitt 39: 

«Spørsmålet er om konkurransegrunnlaget ga selskapet – bedømt som en 
normalt forstandig tilbyder – klar nok informasjon for å beregne 
sprengningsarbeidene.» 

Etter BFJR sin oppfatning gir det god vegledning å se noe nærmere på de konkrete 
omstendighetene i sistnevnte sak. Spørsmålet blir bl.a. hvordan en normalt 
forstandig anbyder kan å gå frem i sin kalkulasjon, herunder bygge på 
overslagsmessige betraktninger ut fra sammenhengen mellom ulike deler av 
beskrivelsen. 
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Slik Rådet ser det, innebærer videre henvisningen til «en normalt forstandig 
tilbyder» at en slags bransjenorm skal legges til grunn. Overfladiske anbydere som 
ikke har heftet seg ved elementer og sammenhenger i anbudsgrunnlaget som 
forstandige og skikkelige kolleger ville sett, skal ikke nyte godt av det. 

Ser vi på de her aktuelle prosessene med dette utgangspunktet, er prosess 21.2 den 
første underprosessen i beskrivelsens prosess 21 som omhandler vegetasjon, 
matjord og bergrensk. 21.2 omfatter rydding av vegetasjon, mens prosess 21.3 
omhandler avtaking av vegetasjonsdekke og matjord. I denne forbindelse viser 
Rådet til beskrivelsen av hva et slikt dekke består av i prosess 21.31 c): 

«Vegetasjonsdekke består av det øvre jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, 
frø, planter og rotdeler.» 

 

Det fremgår av pkt. 2.3 over at PART B legger vekt på denne formuleringen, og med 
den som utgangspunkt anfører at det bare på arealer hvor man rydder vegetasjon 
som er relevante i forhold til prosess 21.2. BFJR er av den oppfatning at 
formuleringen ikke så klar og entydig. Her vises til at man omtaler «det øvre 
jordskiktet». Etter Rådets oppfatning trekker det i retning av at man har det øverste 
lag av grunnen i tankene, og ikke det som eventuelt måtte befinne seg oppå det. 

På den annen side så fremgår det av prosess 21.2 gjengitt over at den omfatter «alle 
arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til tømmer eller ved, 
framkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i den spesielle beskrivelsen.» 
Videre omfatter den «også rydding og fjerning av buskas og hogstavfall samt riving 
og fjerning av stubber og røtter». 

Slik BFJR finner det naturlig å lese den her aktuelle delen av beskrivelsen i 
sammenheng, ikke minst også i tilknytning til de underpostene som er gjengitt i pkt. 
2.1 over, og som her ikke er benyttet, trekkes det opp et skille mellom først en 
rydding av vegetasjon, her omtalt som trær, buskas, hogstavfall og røtter, og en 
etterfølgende avtaking eller avgraving av vegetasjonsdekket. Her vises til at også 
Part A legger til grunn at det er tale om to ulike og slik sett gjennomføringsmessig 
forskjellige arbeidsoperasjoner, se pkt. 2.2 tredje avsnitt over. «Ryddingen» skal 
gjøres opp pr. kvadratmeter etter prosess 21.2, mens 
«avgravingen» betales pr. kubikkmeter etter prosess 21.3. 

Rådet har mottatt en rekke bilder som illustrerer situasjonen før anleggsstart på en 
rekke punkter langs traseen. Noen steder er det trær og busker, bl.a. tett granskog 
mellom pnr. 1840 og 2280, mens andre steder ser det ut til å være utmark/ 
beitemark o.l., se f.eks. pnr. 1260 og 1320. 

BFJR er av den oppfatning at beskrivelsen her ikke er helt klar. Grensesnittet mellom 
prosess 21.2 og 21.3 kunne med fordel vært klarlagt av byggherren i anbuds- 
grunnlaget og ved utformingen av beskrivelsen. Det hadde i den forbindelse trolig 
vært klargjørende om PART B hadde lagt ved et kart eller en illustrasjon som viste 
hvilke områder hvor man mente det ville være behov for vegetasjonsrydding som 
skulle betales i henhold til prosess 21.2. 
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Det fremgår av det generelle utgangspunktet Rådet har gjort rede for over at det er 
byggherren, her PART B, som har risikoen for slik uklarhet i beskrivelsen og den tvil 
den måtte innebære. 

Når man imidlertid leser de her aktuelle prosessene i sammenheng, slik en aktsom 
og forstandig tilbyder her ville gjort, er likevel BFJR av den oppfatning at der det rent 
faktisk ikke ville være nødvendig å rydde unna noe vegetasjon før arbeidet med 
avtaking og avgraving av vegetasjonsdekket kunne begynne, har entreprenøren ikke 
rett til vederlag etter prosess 21.2. Da er man enten over i prosess 21.31 som 
omhandler fjerning av naturbunn, eller eventuelt matjord som faller inn under 
prosess 21.32. 

Om vegetasjonen er høye eller lave f.eks. busker kan ikke spille noen rolle, men 
Rådet er av den oppfatning at der det bare er tale om gress o.l. er det ikke en 
naturlig objektiv forståelse av prosess 21.2 at dette først skal «ryddes» før 
vegetasjonsdekket, som gresset er en del av, skal fjernes. 

BFJR har merket seg at Part A har anført at dette ikke er i samsvar med hvorledes 
andre kontrakter og oppdrag er praktisert. Rådet har imidlertid ikke mottatt 
tilstrekkelige opplysninger om de forholdene til at man finner å kunne tillegge 
dem avgjørende vekt. 

Nøyaktig hvor stort areal Part A etter dette har krav på oppgjør for etter denne 
prosessen, kan som nevnt, BFJR ikke ta stilling til ut fra de opplysninger og det 
grunnlag man har mottatt. 

 
 

3 BLOKK I FORBINDELSE MED SPRENGNING - KOE 044 

3.1 Innledning og sakens faktiske bakgrunn 
Kravet ble varslet av entreprenør i forbindelse med sprengningsarbeider i nordre del av 
anleggsområde på senhøsten 2020. På siste del av traséen var fjellet av en beskaffenhet som 
innebar at det brøt i store blokker, hvilket igjen førte til at en viss andel sprengt stein ikke var 
i samsvar med kontraktens krav til fraksjon. 

 
Part A måtte som følge av dette endre det opplegget man så langt hadde kunnet følge. Bl.a. 
utførte man sprengningsarbeidene med en konservativ hullavstand på 1,5 meter, og man 
gikk også over fra 50 mm pølser til 40 mm for å kunne lade høyere for å kunne knuse toppen 
så godt det lot seg gjøre forholdene tatt i betraktning. Videre måtte en stor del av 
sprengsteinen fraktes bort. Det ble derfor varslet tilleggskrav både knyttet til fremdrift og 
pris. 

 

3.2. Entreprenørens anførsler 
Senhøsten 2020 hadde det blitt utført sprengningsarbeider på en strekning på ca. 1,7 
kilometer av totalt 2,7 kilometer, hvor fjell- og grunnforhold hadde vært som forventet. 
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På det tidspunktet støtte man på fjell som brøt som beskrevet over i pkt. 3.1, og hvor det var 
nødvendig å sette i verk nye tiltak, også som beskrevet. Fjellets beskaffenhet i nordre del av 
traséen har således vært spesielt utfordrende, ved at det brøt i store blokker som ikke kunne 
nyttiggjøres på prosjektet og som det ikke var tids- eller kostnadsmessig forsvarlig å 
demolere eller pigge opp på anlegget. Part A anfører å ha krav på vederlag i henhold til 
kontraktens prosesser som er kommet til anvendelse i forbindelse med arbeidene. Dette 
gjelder prosess 25.7 for bortkjøring av blokk som ikke kunne nyttes på anlegget, og prosess 
26.729 for sprengt stein fra lager til fylling i linjen. 

Slik entreprenøren ser det, er det første spørsmålet om han har risiko for her relevante 
grunnforhold slik PART B hevder, og at VS har overtatt risiko for grunnforhold ved å ikke 
varsle byggherre om dette i tilbudsfasen. 

Det følger av konkurransegrunnlagets del C Kontraktsbestemmelser del C1 Alminnelige 
kontraktsbestemmelser at «Som alminnelige kontraktsbestemmelser skal NS 8406:2009 
Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.» NS 8406 punkt 18.1 sier at «Med mindre annet 
er avtalt, skal byggherren fremskaffe og har ansvaret og risikoen for … c) at grunnforholdene 
er slik entreprenøren hadde grunn til å regne med ut fra kontrakten, oppdragets art og 
omstendighetene for øvrig.» 

Ordlyden tilsier at det er byggherren som har risikoen for grunnforhold, dersom de faktiske 
grunnforholdene avviker fra det entreprenøren hadde grunn til å regne med. 

Part A hadde, basert på tilgjengelig dokumentasjon i tilbudsfasen, ingen foranledning til å 
reagere på mangler eller uklarheter når det gjaldt fjellets beskaffenhet. 

Byggherren har her valgt å ikke bruke ressurser på å utarbeide geologisk rapport, eller 
innarbeidet opplysninger som speiler de faktiske forholdene, i konkurransegrunnlaget eller 
de prisbærende prosessene. Dette skulle vært gjort i henhold til håndbok R700 
Tegningsgrunnlag (bl.a. punkt 1.0.6 og 2.22.3). Part A har videre vist til «Håndbok for 
bestiller av bergsprengningsarbeid», utgitt av Norsk forening for fjellspengningsteknikk, Der 
fremgår dert bl.a. at beskrivelsen «av sprengningsarbeid i forespørselsdokumenter må være 
så spesifikke at sprengningsentreprenøren får tilstrekkelig innsikt i arbeidet til å kunne 
vurdere risiko, kostnader og fremdrift.» 

Part A har for sin del ikke noe grunnlag til å uttale seg om i hvilke prosjekter byggherren 
velger å utarbeide geologisk rapport, eller på andre måter omtale grunnforhold, men det 
hadde klart vært nyttig med en slik rapport i dette prosjektet. Da kunne tilbyderne bli satt i 
posisjon til å hensynta dette i anbudsfasen, og en hadde sluppet denne senere diskusjonen i 
prosjektet. 

Samlet sett må det antas at heller ikke byggherren mente det var grunnlag for å forvente 
annet enn normale fjellforhold, og entreprenøren finner det uomtvistelig at dette er forhold 
som ligger innenfor byggherres risikosfære. 

I sitt svar på KOE 044 av 10. november 2020 skriver byggherre; «Byggherre ser ikke at berget 
er av en slik beskaffenhet at ikke entreprenør kunne forutsett dette på forhånd, f.eks. ved 
tilbudsbefaring eller ved å nytte kart fra NGU sine nettsider som entreprenør viser til i krav.» 
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Dette mener Part A beror på en uriktig forståelse av byggherrens ansvar. Befaring og 
geologiske kart kan være nyttige kilder for datainnsamling til en geologisk rapport, som 
byggherren vanligvis utarbeider ved planlegging av nyanlegg. Entreprenørens tilbud er 
basert på informasjonen som er oppgitt i konkurransegrunnlaget og erfaring med fjellet fra 
tidligere arbeider i området. 

I en senere kommentar til samme KOE av 21. desember 2020 skriver byggherren at 
«Byggherre ser seg ikke enig med entreprenør i at dette fjellet er av unormal beskaffenhet, 
Granodioritt er en bergart som finnes flere steder i området kring Vestlandet og ellers i 
landet.». 

Part A anfører at de ikke betviler at granodioritt er en bergart som finnes flere steder på 
Vestlandet og ellers i landet, men er tydelig på at denne opplysningen i seg selv ikke gir 
grunnlag for å kunne forutse de erfarte kostnadsbærende utfordringene i dette prosjektet, 
som følge av hvordan fjellet bryter ved sprengning. Om fjellet i det aktuelle området er 
granodioritt sier således ingenting om fjellets beskaffenhet i forhold til sprengning, og 
entreprenøren har heller ikke fått noen forklaring fra byggherren på hvorfor dette i så fall 
skulle være slik. 

Part A er en lokal aktør, som kjenner mye av geologien på Haugalandet fra før, og hadde 
tatt høyde for at enkeltsalver nærmest eksisterende veg måtte sprenges spesielt og kunne 
gi blokker som måtte pigges, men ikke i nærheten av det omfanget som faktisk har 
fremkommet. 

Selve kravet ble varslet så snart det utgjorde et problem/forrykkede forutsetninger for 
entreprenør. PART B anfører at det først ble varslet etter at ca. 85 % av totalt volum berg var 
sprengt. Entreprenør må i denne sammenheng påpeke at vi hadde utført sprengnings- 
arbeider på om lag 1,7 km av traséen på ca. 2,65 km før en møtte på utfordrende 
fjellforhold. Videre er først når en begynner opplastingen at en kjenner fjellets oppsprekking. 

Endelig anfører entreprenør at prosess 25.7 og 26.729 er de mest anvendelige for det her 
aktuelle tilleggsarbeidet. 

 
 

3.3 Byggherrens standpunkt 
Saken om blokk i nordre del av traseen på anlegget handler om minst to ting. Det ene er om 
hvem som har ansvaret for dårlig utførelsen av sprengningsarbeidet, byggherren eller 
entreprenøren. Det andre er hvordan entreprenøren håndterer saken etter at det viste seg 
at man bare satt igjen med blokk etter sprengning. 

Til Part A sin anførsel om at konkurransegrunnlaget ikke inneholder klar nok 
informasjon til å fjellets beskaffenhet som grunnlag for sprengningsprisen i tilbudet, 
bemerkes at det er entreprenøren selv som har ansvar og risiko for den prisen han gir. 

Som PART B påpekte i sitt svaret på KOE 044 datert 10. november 2020 er det slik at 
«Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal 
han umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette». Til dette har Part A svart at de ikke 
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mente «noe om dette på anbudsstadiet, utover at vi forventet normalt fjell». Det viser at 
entreprenøren har priset prosess for sprengning uten å ha gjort en tilstrekkelig vurdering av 
bergets kvalitet. 

Part A viser til kontraktens kapittel C1, punkt 18.1, hvor c) omhandler den overordnede 
plasseringen av ansvar for tegninger, beskrivelser og beregninger. Entreprenør nevner da 
ikke kapittel C2, punkt 21.1 om grunnforhold. Her står det at entreprenøren har en soleklar 
plikt til å sette seg inn i hva som skal prises. Entreprenøren skal også vurdere hvorvidt det er 
behov for supplerende undersøkelser. 

I denne saken kan det se ut til at entreprenør ikke har gjort en vurdering av hva de har 
priset, for så å oppdage at dette var noe mer krevende enn man hadde antatt. PART B 
anfører at dette er entreprenørs egen risiko. 

Når det gjelder risiko for grunnforhold, jf. NS 8406 pkt. 18 1, c), som Part A viser til, 
handler dette etter PART B sin oppfatning om noe annet enn det entreprenør her anfører. 
Eksempler på risiko ved grunnforhold er hvor dyp en myr er, hvor dypt et leirelag er under 
en fylling i sjø. 

Part A viser til Håndbok R700 og anfører at den innebærer at det skal lages en geologisk 
rapport. Det stemmer ikke. PART B kan ikke se at det er utarbeidet geologisk rapport på 
noen av anleggene som er bygget i dette området, bortsett fra anlegg med tunnel. Når man 
da legger til at traseen inneholder relativt vanlige bergarter som granitt og granodioritt var 
det etter byggherrens oppfatning ikke grunnlag for å konkludere med at det burde ha vært 
utarbeidet geologisk rapport. 

Når entreprenøren også vet at bergartene er granitter og granodioritter, men likevel ikke 
klarer å oppnå tilfredsstillende knusing, er det betimelig å stille spørsmål hva som ville vært 
annerledes hvis man hadde hatt en rapport som beskrev hvilke bergarter som var til stede 
på anlegget. 

I prosess 22 som omfatter sprengning i dagen har entreprenøren ansvaret for utførelsen. 
Dette er en av prosessene hvor entreprenør står særlig fritt til selv å bestemme opplegg for 
utførelsen. Valg av boring, hullavstander og sprengstofftype er alle overlatt til ham. Når 
entreprenør ikke klarer å sprenge på en slik måte at berget knuses på en tilfredsstillende 
måte, er ikke byggherren uten videre ansvarlig. 

Sammenfattet kan PART B vanskelig se at entreprenørens problemer her skyldes at det ikke 
fulgte en geologisk rapport med konkurransen. Det er svært uvanlig å utarbeide geologisk 
rapport for et prosjekt som dette hvor hoveddelen av anlegget er å utvide eksisterende veg 
med gang og sykkelveg. Videre burde Part A ha varslet at det manglet data om bergarter 
under kalkulasjonen. 

Entreprenør har det fulle og hele ansvaret for sprengningsarbeidene og valget av 
utførelsesmetode, og kravet er dessuten varslet altfor sent. Dette har fratatt byggherren 
enhver mulighet til å kunne sikre sine egne interesser samt sin styringsrett ved endringer og 
regningsarbeid. 
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Byggherren aksepterer heller ikke entreprenørens bruk av prosesser for beregning av 
vederlaget, og viser til at Part A her har kjørt bort stein som tilhører byggherren. PART B 
vil kreve vederlag for denne steinen. 

 
 

3.4 Rådets vurdering 
Rådet tar utgangspunkt i at det er byggherren som i utgangspunktet har risikoen for at 
fjellforholdene avviker fra det entreprenøren hadde grunn til å regne med på bakgrunn av de 
informasjoner man fikk i anbuds- og kontraktgrunnlaget. Dette følger også indirekte av den 
begrensningen i dette byggherreansvaret som er angitt i kontraktens kapittel C2 pkt. 21.1, 
annet ledd, hvor det er bestemt at entreprenøren «kan ikke påberope at de virkelige forhold 
avviker fra det entreprenøren hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger 
vesentlig avvik.» 

I visse tilfeller har riktignok entreprenøren etter pkt. 21.1 første avsnitt annen setning plikt 
til å vurdere om det er behov for supplerende grunnundersøkelser, men det forutsetter at 
en aktsom anbyder ville sett behov for det. Rådet legger i denne forbindelse til grunn at 
tilbydere i en anbudskonkurranse for en utførelsesentreprise som et utgangspunkt ikke skal 
måtte gjennomføre egne grunnundersøkelser i tilbudsfasen. Det vil i så fall også være 
samfunnsøkonomisk lite hensiktsmessig. På denne bakgrunn må det kunne kreves at det 
foreligger klare og konkrete holdepunkter knyttet til det aktuelle arbeid og kontraktsforhold 
for at de i det hele tatt skulle være aktuelt. 

PART B har påberopt seg denne bestemmelsen, men ikke klargjort hvorfor Part A burde ha 
sett et slikt behov under sin anbudskalkulasjon. Det forhold at det under utførelsen av 
arbeidet viser seg at fjellet er annerledes enn det beskrivelsen og kontraktgrunnlaget ga 
grunn til å anta, er åpenbart ikke tilstrekkelig til at man skal kunne si at en entreprenør her 
har forsømt seg. Etter Rådets oppfatning tilsier den grunnleggende risikofordelingen mellom 
byggherre og entreprenør i slike sammenhenger at sistnevnte må ha ganske håndfaste 
indikasjoner for at slike tilleggsundersøkelser er påkrevet før bestemmelsen skal kunne 
tillegges vekt. Ut fra de opplysningene BFJR her har mottatt, kan vi ikke se at det er tilfellet 
her. 

BFJR peker også på at NS 8406 pkt. 18.1, c), som innebærer at byggherren i utgangspunktet 
har ansvaret og risikoen for at «grunnforholdene er slik entreprenøren hadde grunn til å 
regne ut fra kontrakten, oppdragets art og omstendighetene for øvrig» også omfatter 
egenskaper knyttet til fjell som skal sprenges som en del av kontraktsarbeidet. 

Det neste spørsmålet er om fjellforholdene avviker vesentlig på den nordre delen av trassen. 

Det er ikke gitt andre opplysninger om dette enn at Part A måtte legge om arbeidet og gå 
frem på en ganske annen måte enn man hadde gjort opp til det tidspunktet, samt at man 
likevel fikk et resultat med blokker som ikke var i samsvar med øvrige kontraktkrav. 

BFJR anser dette som et noe spinkelt grunnlag å vurdere slike forhold ut fra, bl.a. fordi dette 
resultatet av sprengningen kan henge sammen med utførelsen som er entreprenørens 
ansvar, slik også PART B har vist til. 
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Ut fra en samlet vurdering av den faktiske situasjonen som entreprenøren her beskriver, er 
Rådet likevel av den oppfatning at det er sannsynlig at Part A her sto overfor fjellforhold 
som en aktsom anbyder ikke kunne forutsett og lagt til grunn i sin kalkyle og tilbud ut fra de 
opplysninger byggherren da hadde gitt. Man har lagt til grunn en normal bore- og 
sprengningsprosedyre som man så har måttet fravike også uten at det har gitt helt fullgodt 
resultat. I en videre oppfølging av saken overfor byggherren, bør likevel Part A legge vekt på 
å søke å underbygge anførslene på dette punktet med en nærmere redegjørelse for både 
fjellkvaliteten og hvilke konsekvenser den fikk for arbeidet. 

PART B har anført at kravet ble varslet for sent. BFJR har fått opplyst at entreprenøren ble 
klar over forholdene og den aktuelle sammenhengen i november 2020, mens KOE 044 som 
ligger til grunn her, er datert 6. november 2020. 

Part A har videre i denne forbindelse påpekt at man ikke kan legge vekt på selve 
sprengningsfremdriften slik PART B gjør når byggherren anfører at 85 % av fjellet var 
sprengt da det ble varslet. 

Rådet er enig i at dette ikke nødvendigvis er rett utgangspunkt. Som fastslått av Høyesterett 
bl.a. i Stryn- Energi-dommen, Rt. 2009 side 160, skal en entreprenør innrømmes tid til å få 
områ seg og vurdere situasjonen, herunder hvem som er ansvarlig for den, før 
varslingsplikten tar til å løpe. BFJR har forståelse for at man ikke kunne dette før man 
begynte opplastningen av fjellet langs den aktuelle strekningen. 

Når det gjelder valg av hvilke prosesser Part A her har rett til oppgjør etter, er ikke det 
materialet BFJR har mottatt godt nok til at Rådet anser seg for å ha grunnlag for å ta stilling 
til dette. 

 
 
 

4 FREMDRIFTSKONSEKVENSER 

4.1 Innledning og sakens faktiske bakgrunn 
I forbindelse med flere av de varslede endringsordrekrav er det også varslet 
fremdriftskonsekvenser fra entreprenørens side. Fremdriftskonsekvensene ved kravene er i 
noen tilfeller akseptert av byggherren med entreprenørens estimerte eller tilbudte 
fremdriftskonsekvens, i noen tilfeller akseptert uten at det er angitt tid for fremdrifts- 
konsekvensene, og i noen tilfeller avvist uten at entreprenør har estimert eller tilbudt en 
spesifikk fremdriftskonsekvens. 

Det er etter hvert oppstått tvist mellom entreprenøren og byggherren både på den generelle 
forståelsen av tidskonsekvensenes påvirkning på ferdigstillelsesdato og beregning av 
eventuelt økonomisk vederlag i denne sammenheng, og det er oppstått uenighet knyttet til 
tidsberegningen av fremdriftskonsekvenser knyttet til konkrete endringer (spesielt KOE 
0021). 
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Entreprenøren ber om BFJR sin uttalelse om sakens generelle og prinsipielle sider. Det 
gjelder både knyttet til beregningen av tidskravene, spørsmålet hvem som eier «slakken» og 
prinsippene for beregning av det økonomiske vederlaget ved forlenget byggetid. 

Kontrakten er som nevnt innledningsvis basert på NS8406 med tillegg/endring i form av 
byggherrens særlige kontraktsbestemmelser. Det påpekes at det ikke er noen punkter i 
standarden eller i de særlige kontraktbestemmelsene som regulerer vederlagsberegning ved 
forlenget byggetid. 

Det er i kontrakten angitt en entydig dagmulktbelagt tidsfrist, 1. november 2021. 

I entreprenørens opprinnelige fremdriftsplan (ca. to uker etter kontrakt) synliggjorde 
entreprenøren 3 mnd. slakk på slutten av prosjektet før kontraktens dagmulktbelagte 
tidsfrist. 

Entreprenøren oppgir at det er varslet krav om tillegg i tid på flere endringskrav. Flere krav 
er oppdatert løpende både tidsmessig og økonomisk. Entreprenøren angir at det på 
aksepterte krav fra byggherren ikke er mulig å oppdatere kravene direkte i endringsskjemaet 
siden disse legges over på et nytt digitalt område. I de tilfeller der angivelsen av den 
konkrete tidskonsekvensen ikke har vært angitt på tidspunktet for aksept, har informasjon 
om tidskonsekvenser samlet vært oppdatert løpende i månedsrapportene. 

Entreprenøren oppgir å ha varslet krav om totalt tillegg på 75 arbeidsdager som følge av 
ulike endringer. Det er oppgitt at prosjektet trolig vil være ferdig innen kontraktens oppgitte 
tidsfrist på tross av alle endringene med varslet tidskonsekvens. 

 

4.2 Entreprenørens anførsler 
Part A mener at man er berettiget tillegg i tid, dvs. forskjøvet dagmulktbelagt sluttfrist og 
med tilhørende vederlagsjustering for den forlengede byggetiden, selv om prosjektet ser ut 
til å kunne bli ferdigstilt innen kontraktens opprinnelige frist. I den forbindelse vises til at 
prosjektet i utgangspunktet hadde en romslig byggetid slik entreprenøren vurderte det, at 
dette tidlig ble formidlet til byggherren, og at denne slakken er det entreprenørens som 
eier/disponerer. 

Entreprenøren anfører videre at han som følge av alle endringene med tidskonsekvens har 
måttet oppbemanne og forsere inn sin egen slakk for å kunne være ferdig til opprinnelig 
sluttfrist. Entreprenøren hevder videre at byggherren har kommet sent med innsigelser i 
forhold til de angitte konkrete krav om tillegg i tid. Opplysninger om dette har vært kjent 
lenge og blitt løpende orientert om utviklingen av i månedsrapporter, men uten at 
innsigelser er gitt før lenge etter at krav ble fremsatt/situasjonen oppsto. Spesielt gjelder 
dette KOE 021. 

Vedr. vederlagsberegningen påberoper entreprenøren seg to økonomiske konsekvenser: 

1 – Prosess 12.12.1 Drift av rigg og midlertidige bygninger. 
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Denne prosessen er en avregningspost basert på enhet uker. Entreprenøren påberoper seg 
at denne skal avregnes basert på antall uker fra avsluttet samhandlingsprosess til justert 
sluttfrist. Dvs. uavhengig av reell ferdigstillelsesdato. 

2 – Tidsavhengige driftsposter i tillegg til prosess 12.12.1. 

De alle fleste driftsposter er angitt som RS poster. Entreprenøren hevder at flere av disse 
(konkrete prosesser er listet opp) også er tidsavhengige, og skal justeres tilsvarende 
forlengelsene fordi de kan betraktes som anvendelige enhetspriser. Part A mener riktig 
avregningsmåte dermed er å summere disse prosessene og dele summen på opprinnelig 
antall uker byggetid for å få en ukes-rate, og så benytte denne for det antall uker sluttfristen 
er forskjøvet. 

Entreprenøren påberoper seg denne beregningsmetoden som relevant under henvisning til 
at byggherrens særlige bestemmelser, som var generelle for denne byggherrens kontrakter, 
tidligere hadde med en reguleringsformel for forlenget byggetid. Denne er nå fjernet og 
inngår ikke i denne aktuelle kontrakten, og den er heller ikke er erstattet med andre 
bestemmelser som regulerer vederlagsberegningen av driftskostnader ved forlenget 
byggetid. 

 
 

4.3 Byggherrens standpunkt 
Selv om dette er en ensidig uttalelse basert på kun den ene parts fremstilling så fremgår det 
en del av byggherrens anførsler som nevnt av dokumentene. BFJR oppfatter dem 
sammenfatningsvis slik: 

Det fremgår kun i begrenset grad informasjon om byggherrens konkrete anførsler til de ulike 
tidsmessige krav, men det fremgår også at byggherren har kommet med krav om reduksjon 
av byggetid på ulike forhold der mengder/prosesser er redusert/utgått. Dette har 
entreprenøren avvist siden forholdene ikke ligger på kritisk linje. På generell basis oppfatter 
BFJR at det er uenighet både om «hvem som eier slakken» og beregningen/ 
dokumentasjonen av de enkelte tidsmessige kravene. 

Vedr. entreprenørens beregning av vederlag for driftsrelaterte kostnader knyttet til den 
tidsmessige forskyvninger er PART B av den oppfatning at dette reguleres av kontraktens 
særlige bestemmelser, pkt. 28 Sluttoppgjør, og at avregning av prosess «12.12.1 Drift av rigg 
og midlertidige bygninger» løper så lenge anlegget er i drift. 

 

4.4 Rådets vurdering 
Rådet har ikke tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere verken de enkelte tidskravene eller 
det samlede tidskravet. BFJR legger til grunn at det ikke er uenighet mellom partene om det 
er en endring eller ikke, og at uenigheten her bare gjelder, i noen tilfeller, om endringen har 
tidskonsekvens og beregningen av tidskonsekvensen. Knyttet til berettigelsen av og 
utmålingen av tidskonsekvensene i forhold til sluttfrist må entreprenøren sannsynliggjøre 
hvilke tidsmessige konsekvenser den enkelte endring har på sluttfristen. 
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BFJR har ikke grunnlag for å uttale seg om det er tilfellet i denne byggesaken, men det 
styrker entreprenørens sak at byggherren både i forbindelse med de aktuelle KOE-ene, i 
møter/e-poster og løpende i månedsrapporter har blitt orientert om utviklingen av 
tidskonsekvensene og at entreprenøren synes å ha forelagt byggherren dokumentasjon som 
underbygger tidsberegningene. 

Det er for Rådet noe uklart om byggherren bestrider entreprenørens påstand om at han eier 
«slakken» og at forskjøvet sluttfrist er berettiget i forhold til sannsynliggjort tidskonsekvens 
av endringer selv om opprinnelig sluttfrist overholdes. Men BFJR oppfatter at entreprenøren 
uansett ber Rådet om å vurdere dette spørsmålet. 

 
Rådet er av den oppfatning at entreprenøren som et mer generelt utgangspunkt eier slakken 
som han selv har lagt inn. En noe annen problemstilling er hvor omfattende den konkrete 
slakk til enhver tid er, jf. eksempelvis Nordtvedt mfl. NS 8407 Kommentarutgave, 2013, side 
480-481, men det behøver Rådet ikke gå nærmere inn på her. 

Utgangspunktet knyttet til entreprenørens «eierskap» er det samme selv om entreprenøren 
ikke hadde vist slakken i sin tidsplan, og selv om han ikke hadde hatt høyere bemanning enn 
opprinnelig planlagt. Berettigelse og beregning av tidskonsekvenser på sluttfrist gjøres ene 
og alene basert på den tidsmessige påvirkning endringen har i forhold til entreprenørens 
driftsopplegg uten endringen. BFJR er således av den oppfatning at entreprenøren i dette 
tilfellet fullt ut er berettiget til en sannsynliggjort virkning som aktuelle endringer har hatt på 
fremdriften i forhold til forskyvning av kontraktens sluttfrist/dagmulktbelagte frist. Dette 
selv om entreprenøren likevel vil ferdigstille alle arbeider, inkl. endringer, innen opprinnelig 
tidsfrist. 

Rådet er også enig med entreprenøren i at det følger uttrykkelig av postbeskrivelsen at 
prosess «12.12.1 Drift av rigg og midlertidige bygninger» skal avregnes slik at det gjenspeiler 
antall uker fra avsluttet samhandlingsprosess til den justerte sluttfrist. Dette selv om 
byggearbeidene er ferdigstilt tidligere enn denne fristen. Uten at det har betydning for 
Rådets konklusjon, bemerker Rådet at selv om arbeidene er ferdigstilt tidligere enn justert 
sluttfrist så kan det ligge forpliktelser i entreprenørens ytelser som må ivaretas frem til 
sluttfrist/overtakelse. Ett eksempel kan være å hindre uvedkommende adkomst. 

Entreprenøren fremsetter krav om tilleggsvederlag også utover prosess 12.12.1. BFJR 
utelukker ikke at entreprenøren kan ha rett på tilleggsvederlag utover prosess 12.12.1, men 
Rådet mener at foreliggende påstanden om at, de av entreprenøren, oppgitte RS poster kan 
anses som enhetspriser i form av RS-postene som kan omgjøres til «uke-rater», ikke er 
tilstrekkelig sannsynliggjort/dokumentert/begrunnet. 

Utgangspunktet for vederlagsberegningen er NS8406, pkt. 22.1 Partenes krav på 
vederlagsjustering er; «Partene har krav på den justeringen av vederlaget som endringen gir 
grunnlag for. Entreprenøren har i tillegg krav på den justeringen av vederlaget som 
forsinkelsen eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning gir grunnlag 
for.» Dette innebærer at Part A må sannsynliggjøre de aktuelle merkostnadene, 
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dvs. både beløpenes størrelse og deres sammenheng med de forhold som har gitt rett til en 
fristforlengelse etter pkt. 22.5. 

For eventuelle prosesser som kun omfatter faste driftskostnader som direkte er knyttet mot 
prosjektets totale byggetid er BFJR enig i entreprenørens anførsel om at driftsprosesser med 
enhet RS her kan regnes om til en ukes-rate som legges til grunn for vederlagsberegning 
også for den forlengede byggetiden. Rådet kan imidlertid ikke se at Part A sin 
argumentasjon/ dokumentasjon for dette i KOE 0060 i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at 
dette er riktig for de der oppgitte prosessene. 

BFJR er av den oppfatning at det både kan være deler av innholdet i de oppgitte prosessene 
som ikke blir påvirket av den forlengede byggetiden og at kostnadskonsekvensene er lavere 
enn den pro rata-beregnede. Det kan også være prosesser der kostnadene som blir påvirket 
av den forlengede byggetiden er mer enn den pro rata-beregnede. En riktig vederlags- 
beregning kan da både bestå av prosesser iht. den modell entreprenøren har angitt, 
prosesser der «pro rata – ukesprisen» er justert for et avvik og eventuelt som 
regningsarbeid. Basisen for beregning av avvikende enhetspriser (ukesrate basert på RS 
prosess) eller regningsarbeid er forskjellen mellom de kostnader entreprenøren ville hatt 
uten tidsforskyvningene og etter tidsforskyvningene. Selv om BFJR mener kravet ikke er 
tilstrekkelig begrunnet så må dokumentasjonskravet ses i sammenheng med kravets 
størrelse. 

Rådet er enig med entreprenøren i at byggherrens henvisning til Særlige 
kontraktsbestemmelser, punkt 28 Sluttoppgjør, ikke her relevans i forhold til 
vederlagsberegning for forlenget byggetid. 

 
 
 

5 BEKKELØP 

5.1 Innledning og sakens faktiske bakgrunn 
Det er i konkurransegrunnlaget medtatt prosess 47.6 for opprensking av eksisterende 
bekkeløp og omlegging av nytt bekkeleie i form av 100 meter åpen terrenggrøft, flytting av 
bekkeløp inkludert innløp med rist til stikkrenne, montering av innløpskonstruksjon med rist, 
prefabrikkert bekkeinntak med rist m.m. 

Prosessen har oppgitt at mengden måles som utført fast volum i m3 samtidig som prosessen 
er angitt som en RS-prosess, uten mengde. 

Det har oppstått tvist om prosessen skal avregnes på mengde eller er en RS-post. 

Prosessen gjengitt i sin helhet, inkludert Spesiell beskrivelse; 
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Uenigheten går på tolkning av måleregelen. Som det fremgår av prosessen (gjengitt ovenfor) 
er måleregel i bokstav x oppgitt å være; «Mengden måles som utført fast volum. Enhet: m3» 

Samtidig er det i kolonnen for enhet, til høyre på utklipp ovenfor, oppgitt RS (rundsum). 
 
 

5.2 Entreprenørens anførsler 
Entreprenøren mener at oppgjør skal være i henhold til prosessens måleregel, som er 
oppgitt å være utført fast volum målt i m3 . Tidligere avklaring og kontraktstolkning i samme 
prosjekt mener entreprenøren har befestet hvordan slike uklarheter skal forstås, og uansett 
mener entreprenøren at det er byggherren som har risiko for eventuell uklarhet, ref. 
Byggholt-dommen og senere avgjørelser. Dette tilsier at entreprenørens sin tolkning må 
legges til grunn 

Entreprenøren viser til at det følger av punkt 4.3 «Prisgrunnlag og måleregler» i innledningen 
til prosesskoden (Håndbok R761 og R762) at; «Det avregnes etter målereglene som er angitt 
under pkt. x) i de respektive prosesser.» Teksten tilsier at det er måleregelen som styrer hva 
som er berettiget vederlag. Ikke oppgitt enhet i mengdebeskrivelsen. Det er ikke angitt noen 
ny x) i prosess 47.6. Byggherren har angitt et nytt omfang i bokstav a), men det er ikke angitt 
Spesiell beskrivelse når det gjelder bokstav x). Den normale og riktige fremgangsmåte når 
måleregelen endres er at det står ny x), og i dette tilfellet måtte det ha stått i Spesiell 
beskrivelse «x) Mengden måles som rundsum. Enhet RS». Det har imidlertid byggherren ikke 
gjort, og slik entreprenøren må oppfatte prosessen er det tale om en RS per m3 , hvilket 
entreprenøren mener er vanlig, dog uten at det står RS. Entreprenøren viser til at byggherre 
er ansvarlig for konkurransegrunnlaget, mens tilbyder er ansvarlig for å prise tilbudet riktig. 

Prosessen inkluderer omfattende arbeider med opprenskning og omlegging av nytt og 
eksisterende bekkeløp, og er i tillegg utvidet ved spesiell beskrivelse til å bl.a. inkludere 
komplett utførelse inkl. materiell, graving, sprengning, opplasting, transport, og tippavgift. 
Prosessen inkluderer også et prefabrikkert bekkeinntak m/rist, som i seg selv utgjør et større 
beløp enn inngitt enhetspris på prosessen. 
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Entreprenøren har utført innmåling som dokumenterer utført volum på 231 m3 og er av den 
oppfatning at denne mengden skal leggers til grunn for prosessens vederlag og med basis i 
den oppgitte m3-pris for prosessen. 

Entreprenøren viser også til en annen prosess i prosjektet som han mener har tilsvarende 
uklarhet – og der byggherren har fortatt korreksjon som understøtter entreprenørens 
oppfatning av omtvistet prosess. Prosess 44.1192 «Utgraving av masser i eksisterende 
terreng for ny grøftetrasse»; 

 

 
 

Her er det angitt måleregel, bokstav x, i Spesiell beskrivelse som sier at mengden måles som 
oppgravd lengde med enhet meter. Dog er det i kolonnen for enhet, til høyre for 
beskrivelsesteksten, oppgitt enhet i m3 . Dette ble det stilt spørsmål til hvordan skulle forstås 
i tilbudsfasen; 

 

Byggherre tilkjennegav da en forståelse om at tilbyderne på prosess 44.1192 kun skal kunne 
ta ut 2700 meter (regulert i henhold til innmålt lengde) á kr. 16, selv om beskrivelsen i 
konkurransegrunnlaget (som ikke er blitt revidert etter avklaring i tilbudsfasen) kan forstås å 
gi entreprenør kr 16 pr./m3. Entreprenøren har akseptert byggherres forståelse, og får 
oppgjør med kr 16 pr./m3 (som står under måleregel, i bokstav x, men som da er i motstrid 
med kolonne for enhet, som sier m3). Som det fremgår, er det flere m3 per løpemeter. På 
ovennevnte bakgrunn mener entreprenøren at det fremstår som lite konsekvent av 
byggherre at en på prosess 47.6, der den samme feilen går i byggherres disfavør, påstår at 
det er oppgitt enhet i mengdebeskrivelsens kolonne for enhet som skal gjelde, og ikke 
prosessens måleregel oppgitt i bokstav x. Entreprenøren viser også til at ved fortolkning av 
kontrakt kan man i tillegg til ordlyden hensynta «alle relevante forhold» ved den spesifikke 
avtalesituasjonen mellom partene, blant annet avtalesituasjonen generelt, forutgående 
forhandlinger, avtalepraksis mellom partene, partenes etterfølgende opptreden, avtalens 
form og vederlag. Partenes etterfølgende opptreden vil ofte få betydning for tolkningen av 
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kontrakten, idet etterfølgende opptreden, handlinger, reaksjoner mv. ofte kan si noe om 
hvordan partene i praksis har oppfattet kontrakten før den kontraktsrettslige tvist har 
oppstått. Etter UNIDROIT-prinsippene art. 4.3 4 bokstav c) skal det i fortolkning legges vekt 
på: “the conduct of the parties subsequent to the conclusion of the contract”. Hvis en eller 
begge parter opptrer i samsvar med en spesifikk fortolkning, vil det ofte kunne føre til at den 
fortolkning som best samsvarer med partenes etterfølgende opptreden velges, jf. Rt. 1981 s. 
445: «Den forståelse av kontrakten som her er nevnt, bekreftes av partenes etterfølgende 
opptreden.» I Rt.1993 s.149 (Bergen kino-dommen s. 153) ble det vektlagt at den ene parten 
rent faktisk opptrådte i samsvar med den fortolkning som motparten senere forfektet. 
Entreprenøren mener byggherres avklaring i tilbudsfasen, og partenes håndtering av 
44.1192 har betydning for hvordan lignende tilfeller skal løses. Håndteringen av prosessen 
har dermed betydning for hvordan 47.6 må løses. 

 
 

5.3 Byggherrens anførsler 
Byggherre mener at alle arbeidene med opprensking og omlegging av bekkeløp, samt 
innkjøp og montering av innløpskonstruksjoner og bekkeinntak, skal være inkludert i 
rundsummen, og at en ikke skal benytte oppgitt måleregel. 

 

5.4 Rådets vurdering: 
På tross av at det i prosessen er angitt at måleregelen er m3 så er BFJR av den oppfatning at 
det fremstår som klart at denne prosessen skal prises som en RS-prosess. Det er ingen 
anslått mengde i prosessen, noe det normalt er i alle mengdebærende poster/prosesser, 
men aldri i RS poster/prosesser. 

Videre mener BFJR at den spesielle beskrivelsen i posten ytterligere underbygger at 
entreprenøren måtte forstå at avregningen ikke kunne være basert på oppgjør pr. m3 utført 
volum, der mengde 1 skulle prises – men som en komplett RS-post. Fra den spesielle 
beskrivelsen fremgår det at omfanget som skal medtas i prosessen består av en rekke ulike 
elementer og der flere er uavhengig av volum masse eller i alle fall har ulike mengdefaktorer. 
Spesielt det prefabrikkerte bekkeinntaket er helt uavhengig av omfanget masse. Prosessens 
normale omfang uten den spesielle beskrivelsen har et innhold som korresponderer med 
oppgjør basert på oppmålt m3. Dette underbygger ytterligere at entreprenøren måtte forstå 
at prosessen skulle prises som en RS-prosess med det totale omfanget beskrevet i spesiell 
beskrivelse. 

BFJR mener også at det ikke har relevans at entreprenøren hevder at prisen ikke er i 
nærheten av å dekke kostnadene. Part A er fullt ut ansvarlig for sitt tilbud og sin prising og 
Rådet er av den oppfatning at det i dette tilfellet ikke er noe grunnlag for byggherren å 
skulle reagere. En reaksjon ville i alle tilfeller vanskelig kunne føre til en justering av 
tilbudet, jf. Rt. 2003 s. 1531, og ville ette omstendighetene kunne medført en avvisning av 
tilbudet. 

Rådet kan heller ikke støtte entreprenørens argumentasjon basert på sammenligning med 
uklarhet i prosess 44.1192. I denne prosessen er det ikke snakk om en RS-angivelse. Det er 
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oppgitt mengde, men to ulike enhetstyper. Begge enhetene kan anses å være aktuelle for 
avregning så opplysningene fremstår åpenbart uklare. Spørsmålet ble da også stilt i 
tilbudsfasen og ble avklart av byggherren. 

 
 

6 Sammenfatning 

BFJR er med dette kommet frem til følgende: 
 

Vegetasjonsdekke: 

BFJR er av den oppfatning at der det rent faktisk ikke ville være nødvendig å rydde unna noe 
vegetasjon før arbeidet med avtaking og avgraving av vegetasjonsdekket kunne begynne, har 
entreprenøren ikke rett til vederlag etter prosess 21.2. Da er man enten over i prosess 21.31 
som omhandler fjerning av naturbunn, eller eventuelt matjord som faller inn under prosess 
21.32. 

Rådet har ikke grunnlag for å ta stilling til hvor stor vederlag Part A dermed har krav på i 
forbindelse med den posten. 

 

Blokk i forbindelse med sprengning – KOE 044 

BFJR er ut fra en samlet vurdering av den faktiske situasjonen som entreprenøren her 
beskriver av den oppfatning at det er sannsynlig at Part A her sto overfor fjellforhold som 
en aktsom anbyder ikke kunne forutsett og lagt til grunn i sin kalkyle og tilbud ut fra de 
opplysninger byggherren da hadde gitt. Man har lagt til grunn en normal bore- og 
sprengningsprosedyre som man så har måttet fravike også uten at det har gitt helt fullgodt 
resultat. 

I en videre oppfølging av saken overfor byggherren, bør Part A legge vekt på å søke å 
underbygge anførslene på dette punktet med en nærmere redegjørelse for både 
fjellkvaliteten og hvilke konsekvenser den fikk for arbeidet. 

Når det gjelder valg av hvilke prosesser Part A her har rett til oppgjør etter, gir ikke det 
materialet BFJR har mottatt tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til dette. 

 

Fremdriftskonsekvenser 

BFJR er for det første av den oppfatning at entreprenøren som et mer generelt utgangspunkt 
eier slakken som han selv har lagt inn. 

Rådet er videre enig med entreprenøren i at prosess «12.12.1 Drift av rigg og midlertidige 
bygninger» skal avregnes i forhold til antall uker fra avsluttet samhandlingsprosess til den 
justerte sluttfrist. 

Entreprenøren fremsetter krav om tilleggsvederlag også utover prosess 12.12.1. BFJR 
utelukker ikke at entreprenøren kan ha rett på slikt tilleggsvederlag, men Rådet kan ikke se r 
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at en anførsel om at de av entreprenøren oppgitte RS poster kan anses som enhetspriser i 
form av RS-postene som da kan omgjøres til «uke-rater», ikke er tilstrekkelig 
sannsynliggjort/dokumentert/begrunnet. 

Utgangspunktet for vederlagsberegningen er NS8406, pkt. 22.1 Partenes krav på 
vederlagsjustering er; «Partene har krav på den justeringen av vederlaget som endringen gir 
grunnlag for. Entreprenøren har i tillegg krav på den justeringen av vederlaget som 
forsinkelsen eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning gir grunnlag 
for.» Dette innebærer at Part A må sannsynliggjøre de aktuelle merkostnadene, dvs. både 
beløpenes størrelse og deres sammenheng med de forhold som har gitt rett til en 
fristforlengelse etter pkt. 22.5. 

 
 

Bekkeløp 

BFJR er av den oppfatning at til tross for at det i prosessen er angitt at måleregelen er m3, 
fremstår som klart at denne prosessen skal prises som en RS-prosess. Det er ingen anslått 
mengde i prosessen, noe det normalt er i alle mengdebærende poster/prosesser, men aldri i 
RS poster/prosesser. 

Videre mener BFJR at den spesielle beskrivelsen i posten ytterligere underbygger at 
entreprenøren måtte forstå at avregningen ikke kunne være basert på oppgjør pr. m3 utført 
volum, der mengde 1 skulle prises – men som en komplett RS-post. 

BFJR kan ikke se at det har relevans at prisen eventuelt ikke er i nærheten av å dekke 
kostnadene. Part A er fullt ut ansvarlig for sitt tilbud og sin prising og Rådet er av den 
oppfatning at det i dette tilfellet ikke er noe grunnlag for byggherren å skulle reagere. En 
reaksjon ville i alle tilfeller vanskelig kunne føre til en justering av tilbudet. 

Rådet kan heller ikke støtte entreprenørens argumentasjon basert på sammenligning med 
uklarhet i prosess 44.1192. I denne prosessen er det ikke snakk om en RS-angivelse. Det er 
oppgitt mengde, men to ulike enhetstyper. Begge enhetene kan anses å være aktuelle for 
avregning så opplysningene fremstår åpenbart uklare. Spørsmål om dette ble da også stilt i 
tilbudsfasen og ble avklart av byggherren. 

 
 

Honorar: 

Faktura sendes ut i etterkant. 
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