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SAK NR. 664 – AVSAGT 08.04.2021. 

Rådgivende uttalelse i tvist mellom totalunderentreprenør og totalentreprenør knyttet til 
vederlag for ytelser som følge av funksjonsbeskrivelser basert på en henvendelse fra 
totalunderentreprenøren. NS 8417, pkt. 32., jf. Pkt. 31.1 samt pkt. 35.1. 

 

 
1. INNLEDNING 

Part A ("totalentreprenøren") har en totalentreprise med en offentlig byggherre om en 
utvidelse av  X skole i Y.  

Saken gjelder totalunderentreprisekontrakt datert 17.10.18 basert på en modifisert utgave av NS 
8417 inngått mellom mellom Part A som totalentreprenør og Part B («totalunderentreprenøren») 
som totalunderentreprenør for elektroarbeider for X skole. Part A har avvist fem tilleggskrav fra Part 
B med den begrunnelse at ytelsene var omfattet av funksjonsbeskrivelsen. 

Part B ønsket opprinnelig å benytte Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR) for å behandle 
tvisten som en oppmannssak. Part A var ikke enig i at saken skal behandles i en felles 
oppmannsavgjørelse. 

Part B er deretter innforstått med at BFJR behandler deres henvendelse som en rådgivende 
uttalelse før de vurderer om og hvordan kravene skal forfølges. 

BFJR har forholdt seg til skriv fra Advokatfirmaet Z datert 04.12.20, og avgir på bakgrunn av  dette en 
rådgivende uttalelse for den ene part. Inkludert vedlegg har BFJR fått oversendt i alt 586 sider 
dokumenter. 

Som utgangspunkt for sin vurdering har BFJR særlig vurdert kontrakten samt vedlegg til denne. 
Kontrakten har i alt åtte vedlegg med prioritert gyldighetsrekkefølge. BFJR kan ikke se at vedlegg nr. 
1, 2, 4, 7 og 8 til kontrakten er fremlagt. Likeledes har BFJR grunn til å anta at vedlegg nr. 3 til 
kontrakten ikke er fremlagt komplett. BFJR forutsetter derfor at manglende vedlegg ikke har 
betydning for saken. 

 
2. SAKENS FAKTISKE SIDE 

Byggherren har lagt til grunn for sin anbudsinngåelse «Tekniske og FDV-begrunnede krav for X 
skole – utvidelse", og "Y Kommunes Standard kravspesifikasjon 2015 – Skoleanlegg". Disse 
dokumentene er også tatt inn som gjeldende i kontrakten mellom PART A og Part B med nr. 3 i 
gyldighetsrekkefølgen. 

Gjennom detaljprosjekteringen har det blitt klarlagt eller definert spesifikke krav fra PART A/bygg 
herren som Part B hevder ikke er omfattet av kontrakten. Saken for BFJR omfatter fem spesifikke 
endringsmeldinger fra Part B som alle er avvist av PART A. 
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Etter Part Bs syn er den sentrale rettslige problemstillingen hvorvidt endringsmeldinger benevnt E- 4, 
E-8, E-37, E-39 og E-41 utgjør en endring iht. NS 8417 pkt. 32, jf. pkt. 31.1, som igjen gir Part B et 
berettiget krav på tilleggsvederlag for merkostnader knyttet til endringene, jf. NS 8417 pkt. 34.1.2, jf. 
pkt. 32. Totalt krever Part B at PART A skal betale kr. 1 547 204,- eks. mva for påbegynte og delvis 
utførte tilleggs-/endringsarbeider i E-4, E-8, E-37, E-39 og E-41. Part B har påbegynt tilleggs- 
/endringsarbeidene i medhold av sin utførelsesplikt ved omtvistede endringer etter NS 8417 pkt. 
35.1. Part B har totalt ferdigstilt ca. 60 % av tilleggs-/endringsarbeidene, og fakturert PART A for 
ca. 50 % av kravet. 

Det materielle innholdet i tilleggs-/endringskrav som alle er sendt skriftlig fra Part B til Part A 
beskrives stikkordsmessig som følger: 

1) E-4: Pålegg om levering og montering av 62 stk. stikkontakter og 70 stk. flere datapunkter 
enn det som kan kreves ut fra kravspesifikasjonen – kr. 270 250 eks. mva. 

 
2) E-8: Pålegg om prosjektering, levering og montering av 32 stk. ekstra kortlesere – kr. 

660 694,- eks. mva. 
 

3) E-37: Pålegg om prosjektering, levering og montering av 137 stk. ekstra optiske varslere – kr. 
161 170,- eks. mva. 

 
4) E-14/ E-39: Pålegg om prosjektering, levering og montering av endret antall og typer 

lysarmaturer – kr. 331 212,- eks. mva. 
 

5) E-41: Tilleggs-/endringskrav etter pålegg om prosjektering, levering og montering av seks 
ekstra kortlesere til heis, ikke beskrevet i kontrakt – kr. 123 878,- eks. mva. 

Part B hadde på det tidspunkt de henvendte seg til BFJR, utført store deler av de omtalte 
tilleggsarbeidene. Dette er også fakturert til Part A som ikke har betalt disse fakturaene. 

 
 

3. PART BS FREMSTILLING OG ANFØRSLER 
Part B har i sin fremstilling redegjort spesifikt for hvert av de 5 omstridte punktene. 
 

E-4: Pålegg om levering og montering av 62 stk. stikkontakter og 70 stk. flere datapunkter enn det 
som kan kreves ut fra kravspesifikasjonen – kr. 270 250 eks. mva. 
 
I sin prosjektering og kalkulasjon som grunnlag for sitt tilbud, hadde Part B for egen del adressert en 
rekke formuleringer i kravspesifikasjonen. Med bakgrunn i disse hadde Part B kommet frem til at 
kravene var oppfylt ved å levere 154 stikkontakter og 83 datapunkter. 
Både Part B, PART A og BYGGHERREN deltok i IKT-møtet den 15.11.18 hvor bl.a. løsning for datapunkter 
ble diskutert i møtepunkt nr. 3. I etterkant av e-posten fra BYGGHERREN av 01.02.19 begynte Part B å 
tegne underlag og gjøre egne beregninger for å fastslå omfanget av BYGGHERRENs ønske om 
stikkontakter og datapunkter. Endringene innebar etter Part Bs beregninger et tillegg på 62 
stikkontakter og 70 datapunkter. 
 
Part B varslet i endringsmelding E-4 av 26.02.19 at BYGGHERRENs krav til antall stikkontakter og 
datapunkter innebar en endring ift. kravene i kontrakten. Part B varslet samtidig at merkostnadene Part 
B ville bli påført ved å måtte omprosjektere, levere og montere ekstra stikkontakter og datapunkter 
måtte dekkes av PART A. Part Bs vurdering var at de hadde prosjektert og tilbudt tilstrekkelig antall 
stikkontakter og datapunkter i henhold til kontrakten. BYGGHERRENs ønskede behov avvek fra kravene 
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i kontrakten og utgjorde således krav om tilleggsvederlag. Tilleggskravet beløp seg til kr. 270 250 eks. 
mva. 
 
PART A har ikke besvart E-4. Kravet må følgelig ansees som en endring iht. kontrakten, jf. NS 8417 pkt. 
32.3. PART As eventuelle innsigelser knyttet til E-4 er bortfalt og kan ikke lenger gjøres gjeldende. 
Under enhver omstendighet tas det forbehold om å anføre at PART A har svart for sent. 
 
E-8: Pålegg om prosjektering, levering og montering av 32 stk. ekstra kortlesere – kr. 660 694,- eks. 
mva. 
 
Part B hadde i samarbeid med sin underleverandør NOKAS utarbeidet tilbud på adgangskontrollanlegg. 
Dette inneholdt åtte stk. elektroniske kortlesere for dører i yttervegg som skal fungere som skallsikring 
av bygget. Inne i byggene var adgangskontroll beregnet ivaretatt i form av systemnøkler. 
Den 18.02.19 oversendte PART A et oppdatert underlag for låssystem utarbeidet av PART As rådgiver 
Certego AS. Dette viser behov for totalt 40 kortlesere. 
 
Part B hevdet i e-post 28.02.19 at underlaget fra Certego AS representerte et avvik i forhold til 
kravspesifikasjonen og i forhold til underlag Part B hadde medtatt i kontrakten med PART A. Part B 
hevder at begrepet adgangskontroll til rom også kan løses analogt – med nøkkel til lås, og ikke 
nødvendigvis digitalt og at kontraktens kravspesifikasjon dekkes av åtte stk. kortlesere. 
 
Etter flere møter mellom Part B og PART A og delvis NOKAS, sendte Part B den 03.06.19 et formelt 
endringsvarsel E-8 basert på forutgående dialog. 
 
PART A avviste E-8 den 12.06.19. Begrunnelsen for avvisning var at beskrivelsen ga grunnlag for å kreve 
32 stk. ekstra kortlesere. Begrepet «adgangskontroll» kan etter PART As tolkning kun forstås som 
digitale låssystemer. PART A hevder prosjektert løsning fra Certego AS var i samsvar med kontraktens 
krav og utgjør ingen endring. 
 
Utover høsten 2019 var det omfattende diskusjoner mellom partene der PART A fastholdt at 
prosjektert løsning fra Certego AS er iht. kontrakt og Part B hevder det motsatte og står på sitt krav i 
endringsmelding E-8. 
 
For å underbygge at kontraktens ordlyd er uklar, har Part B lagt frem en funksjonsbeskrivelser knyttet 
til to andre skoler der BYGGHERREN har vært byggherre. I disse beskrivelsene av adgangskontroll er det 
definert spesifikt hvor det skal være digitale kortlesere. 
 
PART A hevder på sin side at begrepet adgangskontroll forutsetter kun digitale løsninger, fortrinnsvis 
med kortlesere, og avviser alle krav fra Part B. 
 
Den 21.11.19 ga PART A et formelt pålegg til Part B om å utføre adgangskontrollsystemet i samsvar med 
spesifikasjonen fra Certego AS. Part B svarte på dette pålegget 04.12.19 med et revidert endringsvarsel. 
Dette er ikke besvart av PART A. 
 
 
PART As pålegg om å prosjektere, levere og montere 32 stk. flere kortlesere enn beskrevet i kontrakt 
utgjør følgelig en irregulær endringsordre, jf. NS 8417 pkt. 32.1. Endringen gir igjen Part B et berettiget 
krav på å få dekket varslede merkostnader på totalt kr. 660 694,- eks. mva. etter NS 8417 pkt. 34.1.1, jf. 
pkt. 32, knyttet til omprosjektering, levering og montering av 32 stk. ekstra kortlesere med tilhørende 
soft- og hardware, PL-tid og arbeid med, og oppfølging av, revidert prosjekteringsunderlag. 
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E-37: Pålegg om prosjektering, levering og montering av 137 stk. ekstra optiske varslere – kr. 161 170,- 
eks. mva. 
 
Part B krever at PART A skal dekke merkostnader på totalt kr. 161 170,- eks. mva. for prosjektering, 
levering og montering av ekstra optiske varslere. Part B priset og leverte tilbud på brannalarm- og 
nødlysanlegg iht. gjeldende brannkonsept på tidspunktet for kontraktsinngåelse (17.10.18). ÅF 
Engineering AS (ÅF) hadde på oppdrag fra PART A utarbeidet to brannkonsepter for ulike deler av bygget 
hhv. datert 28.09.18 og 02.10.18. 
 
I henhold til disse brannkonseptene ivaretok Part B i sin prosjektering kravene til optisk (visuell) 
varsling. Det var tatt høyde for optisk varsling i alle fellesareal, og i bad og toaletter, med krav til 
universell utforming etter TEK10. Optisk varsling er blinkende lys som starter hvis brannalarm går, og 
som har som funksjon at hørselshemmede skal se at en alarm har gått. 
 
ÅF, fortsatt engasjert av PART A, reviderte brannstrategiene 20.11.18. I det reviderte brannkonseptet 
skulle det være optiske varslere som supplement til akustiske varslere i tilnærmet alle oppholdsrom, 
herunder samtlige korridorer og gruppe- og undervisningsrom. Denne endringen ble lastet opp i 
Sharepoint uten at Part B på dette tidspunkt hadde tilgang til Sharepoint. Part B ble heller ikke varslet 
på annen måte om at det var gjort endringer i konseptet. 
 
Da Part B langt senere ble gjort oppmerksom på de endrede brannkonseptene, sender de 
endringsmelding E-37 datert 28.11.19 med krav om tillegg i henhold til den reviderte brannstrategien. 
PART A avviser endringsmeldingen med begrunnelse i at det ikke har skjedd endringer siden november 
2018, at kravet ikke er dokumentert og at det dessuten er varslet for sent. 
 
Part B hevder at kontraktens funksjonsbeskrivelse oppfylles ved optisk varsling i fellesareal og i bad og 
toaletter. Krav om akustiske varslere i tilnærmet alle oppholdsrom, herunder samtlige korridorer og 
gruppe- og undervisningsrom, fremgår ikke av funksjonsbeskrivelsen og gir følgelig et berettiget krav 
om tilleggsvederlag. 
 
Part B hevder at kravet ble varslet så snart de ble kjent med de endrede brannkonseptene og at for sen 
varsling ikke er gyldig avvisningsgrunn. 
 
Da det ikke ble enighet om at E-37 gir grunnlag for tilleggsvederlag, pålegger PART A Part B å utføre 
endringene iht. NS 8417 31.1. PART As pålegg utgjør etter Part Bs syn en irregulær endringsordre, jf. NS 
8417 pkt. 32.1. Part B starter likevel forberedelse til utførelse, men fastholder at dette er en endring 
der Part B har rett til tilleggsvederlag. 
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E-14/ E-39: Pålegg om prosjektering, levering og montering av endret antall og typer lysarmaturer – 
kr. 331 212,- eks. mva. 
 
Part B prosjekterte og leverte tilbud på belysningsløsning iht. gjeldende Lyskultur-krav for 
undervisningsbygg og tilbudsgrunnlaget for øvrig. Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk 
innen lys og belysning. Lyskultur utarbeider bl.a. egne tabeller for krav til belysningsstyrke og andre 
relevante publikasjoner innen lys og belysning. Prosjektering og lysberegninger ble gjort av DEFA AS på 
oppdrag fra Part B, på grunnlag av underlag 
Part B hadde oversendt. 
 
Underveis i prosjektet har Part B v/ DEFA AS måttet foreta nye og reviderte lysberegninger ved flere 
anledninger som følge av forhold PART A bærer risikoen for. Blant annet fikk ikke Part B oversendt 
endelig møbleringsplan som grunnlag for lysberegningene før lenge etter kontraktsinngåelsen. Videre 
har PART A og byggherre ved flere anledninger kommet med nye og endrede innspill med virkning for 
allerede foretatte lysberegninger, og fortløpende avvist Part Bs allerede prosjekterte løsninger. Bl.a. har 
det underveis i prosjektet blitt bestemt at deler av bygg nord skulle leies ut og at flere av rommene 
derfor måtte oppfylle 
krav til kveldsundervisning. Det har også blitt gjort endringer i noen av de største rommene mht. antall, 
slik at kravene til belysningsstyrke i flere av rommene har blitt endret. 
 
Part B har som en følge av dette hatt betydelig merarbeid knyttet til prosjektering av belysningsløsning 
og lysberegninger enn forutsatt i tilbudet. I endringsvarsel nr. 14 av 27. juni 2019, krevde Part B derfor 
at PART A skulle godkjenne de lysberegningene som var gjort før Part B hadde mottatt endelig 
møbleringsplan. Alternativt krevde Part B at PART A skulle gi en konkret tilbakemelding på hvordan 
PART A og byggherre ønsket at Lyskultur-krav skulle ivaretas i den endelige belysningsløsningen. Part B 
varslet samtidig at det ville påløpe merkostnader forbundet med videre omprosjektering av 
belysningsløsningen iht. en eventuell tilbakemelding fra PART A. Eventuelle tilbakemeldinger fra PART A 
og byggherre ville utgjøre en irregulær endringsordre iht. NS 8417 pkt. 32.1. 
 
Part B varslet i E-14 og E-39 krav om tilleggsvederlag. PART A avviste Part Bs krav i E-14 som følge av 
svarfristene i NS 8417, ettersom PART A ikke hadde fått tilbakemelding fra BYGGHERREN. PART A 
erkjenner samtidig i sitt svar av 03.06.19 at gjentatt omprosjektering ikke skyldes Part B selv, men 
«BYGGHERRENs opptreden». PART A vil derfor videreføre Part Bs krav i E-14 til BYGGHERREN, og 
bekrefter samtidig at PART A aktivt vil jobbe sammen med Part B for å få gjennom kravet. 
PART A vil samtidig forsøke å få til et særmøte hvor Part Bs etterspurte tilbakemelding i E-14 
– dvs. hvordan PART A og byggherre ønsker at Lyskultur-krav skal ivaretas i den endelige 
belysningsløsningen – skal diskuteres. 
 
Det ble avholdt møte mellom BYGGHERREN, PART A og Part B hvor BYGGHERREN opprettholdte sine 
krav til belysning. Part B opprettholdt sitt krav om tilleggsvederlag, men PART A avviste dette. 
 
Part B hevder at de ved sitt opprinnelige tilbud innfridde kravspesifikasjonen som inneholdt en generell 
henvisning til krav fra Lyskultur. Endringen gir Part B et berettiget krav på å få dekket varslede 
merkostnader på totalt kr. 331.212,- eks. mva., jf. NS 8417 pkt. 34.1.1, jf. pkt. 32, knyttet til levering og 
montering av endret antall og typer lysarmaturer, revidering av tegninger og FDV-dokumentasjon, samt 
prosjektering av nye lysområder. Kravet er varslet i tide. 
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PART A har senere krevd at Part B skal utføre tilleggsarbeidet under henvisning til Part Bs utførelsesplikt 
ved omtvistede endringer, jf. NS 8417 pkt. 35.1 (1). 
 
E-41 Tilleggs-/endringskrav etter pålegg om prosjektering, levering og montering av seks ekstra 
kortlesere til heis, ikke beskrevet i kontrakt – kr. 123 878,- eks. mva. 
 
Part B hadde i sitt opprinnelige tilbud ikke medregent kortlesere til heis. Først 13.01.20 ble Part B i ITB-
møte med bl.a. PART A og byggherre pålagt av PART A å prosjektere, levere og montere kortlesere i 
heisstoler og utenfor heissjakter i alle etasjer, totalt seks stykker. 
 
Part B varslet i E-41 av 14. 01.20 at PART As krav om kortlesere i heisstoler og utenfor heissjakter i alle 
etasjer utgjorde en endring ift. opprinnelig leveranse, og at PART A derfor måtte dekke merkostnadene 
som følge av at Part B nå måtte prosjektere, levere og montere seks ekstra kortlesere i heisstoler og 
utenfor heissjakter, jf. NS 8417 pkt. 34.1.1, jf. pkt. 32. Merkostnadene ble i E-41 priset til kr. 123 878,- 
eks. mva. 
 
PART A avviste kravet med den begrunnelse at funksjonsbeskrivelsen inneholdt krav til kortleser i og 
utenfor heis. Forholdet varslet i E-41 utgjorde derfor ikke en endring. Part B må selv bære risikoen for 
ikke å ha priset kortlesere for heisene i sitt tilbud. Kortlesere til heis er uansett inkludert i 
prosjekteringsunderlag fra Certego AS som ble oversendt Part B den 
18. februar 2019. Man mener videre at kravet er varslet for sent. 
 
Part B har i ettertid bestridt PART A sin avvisning og fastholdt sitt krav i E-41. Revidert endringsmelding 
ble oversendt PART A den 15.01.20, hvor Part B også opprettholdt sitt krav om en uttrykkelig bestilling 
av arbeidene for at disse skulle utføres. Den reviderte endringsmeldingen er ikke besvart av PART A. 
 
Part B hadde på det tidspunkt Part B henvendte seg til BFJR påbegynt arbeidene med levering og 
montering av seks ekstra kortlesere for heis iht. sin utførelsesplikt ved omtvistede endringer, jf. NS 8417 
pkt. 35.1 (1). Part B har varslet at de vil bli påført økte materialkostnader for seks ekstra kortlesere med 
tilhørende soft- og hardware på kr. 108 077,- eks. mva., montørtid på kr. 2 677,- eks. mva., og PL-tid på 
kr. 13 124,- eks. mva., totalt kr. 123 878,- eks. mva. som følge av tilleggs-/endringsarbeidet. 
 
 

4. PART AS FREMSTILLING OG ANFØRSLER 
Part A har avvist at tvisten skal behandles av BFJR og har en generell begrunnelse om at samtlige av 
de omtalte tilleggskrav avises fordi de skulle vært omfattet av funksjonsbeskrivelsen som er en del av 
kontrakten. 

 
5. RÅDETS VURDERING 

Innledningsvis påpekes at når BFJR avgir en uttalelse basert på henvendelse og argumentasjon fra én 
av partene i en tvist, må det tas forbehold hva angår grunnlaget for Rådets uttalelse. Når to parter 
hver har gitt uttrykk for sitt syn, sikrer denne kontradiksjonen vanligvis at det grunnlaget BFJR får å 
bygge på blir mer nyansert. 

BFJR har i sitt arbeid med saken særlig lagt vekt på kontrakten samt vedlegg til denne. Kontrakten har 
i alt åtte vedlegg med prioritert gyldighetsrekkefølge. 

Kontrakten er basert på NS 8417, men inneholder noen modifiseringer. 
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BFJR legger følgende til grunn: 
 
a) «Tekniske og FDV-begrunnede krav for X skole – utvidelse", og "Y Kommunes Standard 
kravspesifikasjon 2015 – Skoleanlegg" har høyere gyldighet enn vedlegg 6 til kontrakten som er Part Bs 
tilbud til PART A datert 16.03.18. 
 
b) Tilbudsunderlaget er rene funksjonsbeskrivelser med store tolkningsmuligheter. 
 
c) Part Bs tilbudsbrev henviser ikke presist til noen tilbudsforespørsel og må følgelig oppfattes å være 
et komplett tilbud på den funksjonsbeskrivelse og det tilbudsgrunnlaget kontrakten henviser til. 
 
d) I skrivet fra Grette henvises flere steder til "tilbud fra Part B". Dersom dette er å forstå som Part Bs 
kalkulasjoner eller mengdeangivelser, er disse ikke en del av kontrakten. 
 
e) Kontrakten inneholder en skjerpelse i forhold til NS 8417 hva gjelder begrunnelse for tilleggskrav. 
Kontrakten har spesiell ordlyd i pkt 3. "Tilleggs- og endringsarbeider. Alle tilleggs- og endringsarbeider 
skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold på separat varslingsskjema, der TUE spesifiserer og 
begrunner kravet.". 
 
f) Kontrakten inneholder ingen avvik fra NS 8417 hva gjelder varsling (pkt. 32 m fl), frister mv. Derimot 
inneholder kontrakten bla under Post 3 Tilleggs- og endringsarbeider en spesifikk tekst om at for 
tilleggs- og endringsarbeider skal det brukes eget skjema og at TUE må spesifisere og begrunne kravet. 
 
g) Kontraktvedleggene er ikke utformet slik at BFJR kan ta stilling til om det antall (der det er aktuelt) 
og den art som Part B bygger sitt krav på er riktig. Tilsvarende må sies om de pålegg PART A har gitt 
Part B. Det vil i tilfelle kreve en detaljert gjennomgang og delvis prosjektering av installasjonene, 
hvilket faller utenfor Rådets oppgave og mandat. BFJR tar derfor ikke stilling til kravenes størrelse, da 
man mangler grunnlag for dette. 
 

BFJR har vurdert hvert av de de omstridte punktene i samme rekkefølge som Part Bs fremstilling og 
anførsler. 

1) E-4: Pålegg om levering og montering av 62 stk. stikkontakter og 70 stk. flere datapunkter 
enn det som kan kreves ut fra kravspesifikasjonen – kr. 270 250 eks. mva. 
Part B har varslet skriftlig på separat skjema, men varslingen er etter BFJR's meget sparsomt 
begrunnet, og det medfører at det er vanskelig å bedømme det fremsatte kravet. 
Det hadde vært naturlig å begrunne kravet faglig, slik at det ble synliggjort hvilke krav som 
eventuelt går utover de opprinnelige funksjonskravene og hvilke konsekvenser dette hadde. 
Som eksempel på en faglig begrunnelse Part B kunne ta utgangspunkt i, er 
kravspesifikasjonens bestemmelser om at "Stikkontaktkurser for generell drift skal være 16A 
og ikke belastes med mer enn 5 stk. pr. arbeidsplass/uttaksgrupper og 12 punkter ellers. Det 
skal medtas separate kurser for data, kursene skal være maks 5 stk. per.arbeidsplass/ 
uttaksgruppe. Det må tas hensyn til startstrømmer. For PC og dataskjermer. Det skal 
monteres 16A stikkontakter med 10m mellomrom til bruk til rengjøringsmaskiner etc." (pkt 
B435 side 67 i bilag 17). 

 
Da BFJR ikke kan se at en slik form for faglig begrunnelse er gitt, er det vanskelig for BFJR å 
vurdere hvorvidt det foreligger et krav på dette punktet. 
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Part B har videre fremholdt at PART As eventuelle innsigelser til kravet må være tapt på 
grunn av manglende svar, jf. NS 8417 pkt. 32.3. BFJR kan vanskelig se at det foreligger 
grunnlag for en slik anførsel, basert på det grunnlaget man har mottatt. En forutsetning for 
at preklusjonsvirkninger skal kunne inntre etter den nevnte reguleringen må være at det er 
mulig å identifisere hva det gjøres gjeldende utgjør en endring. Den mangelfulle beskrivelsen 
av forholdet som er beskrevet ovenfor medfører at dette vanskelig kan identifiseres. Etter 
rådets oppfatning vil det derfor neppe kunne opereres med en preklusjonsvirkning i dette 
tilfellet.
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2) E-8: Pålegg om prosjektering, levering og montering av 32 stk. ekstra kortlesere – kr. 
660 694,- eks. mva. 
I perioden for detaljprosjektering etter kontraktsinngåelse fremlegger Part B et tilbud de 
har innPart Aet fra NOKAS. Dette tilbudet inneholder åtte kortlesere for å ivareta byggets 
skallsikring. Tilbudet er ikke en del av kontrakten. 

 
Av en for BFJR ukjent grunn, engasjerte PART A et eksternt rådgiverselskap – Certegos – til 
å detaljprosjektere adgangskontrollanlegget. Da Part B mottok denne beskrivelsen som 
grunnlag for utførelse, varslet de 03.06.19 på foreskreven måte endringsmelding E-8. 
Endringsmeldingen er ikke begrunnet, men det ble vist til møter der det ble konstatert 
uenighet mellom Part B og PART A. PART A avviste tilleggskravet i sitt brev 12.06.19. Her 
redegjorde de for at det ikke ville være mulig å oppfylle kontraktens funksjonskrav uten å 
levere kortlesere også på en rekke innvendige dører. Part B skriver i sitt tilsvar av 30.09.19 
at de har medregnet kortlesere bare på ytterdører og hevder at funksjonsbeskrivelsen kun 
krever kortlesere som skallsikring. 

 
BFJR vil peke på at funksjonsbeskrivelsen kan være vanskelig å lese da funksjonene er 
beskrevet under ulike kapitler og i to forskjellige dokumenter, men begge utgjør viktige 
kontraktbilag . Eksempelvis er det under B234 beskrevet hva som skal skje i yttervegg (altså 
skallsikring), mens det under B543 er beskrevet at bygget må kunne deles inn i soner og at 
dette må kunne gjøres dynamisk (C2.12). Under C2.1.2 er det beskrevet at "Låssystemene 
skal være programmerbare". Under B 543.1 heter det at "For innvendige dører og porter 
forøvrige skal det leveres analoge systemnøkler". Under C2.1.2 er det krevet at "Det skal 
være adgangskontroll og sone for utleie". 

 
BFJR kan vanskelig se at kontrakten oppfylles ved bare å levere åtte kortlesere som 
skallsikring. Part B har ikke, slik BFJR ser det, sannsynliggjort at de har innfridd 
funksjonskravet for innvendig sonedeling. Programmerbar sonedeling og adgangskontroll for 
utleie kan ikke løses gjennom et adgangskontrollsystem basert på analoge systemnøkler. 
BFJR kan imidlertid vanskelig ta stilling til hvor mange flere enn de åtte kortleserne for 
skallsikring som vil kunne kreves innenfor kontraktens kravspesifikasjon. 

 
3) E-37: Pålegg om prosjektering, levering og montering av 137 stk. ekstra optiske varslere – 

kr 161 170,- eks. mva. 
I perioden mellom tilbudsinnPart Aing og kontraktsinngåelse mellom PART A og Part B, 
hadde PART A engasjert ÅF til å prosjektere brannkonsepter for ulike deler av bygningene. 
Selv om brannkonseptene er datert før kontraktsinngåelsen, er det ikke henvist til ÅFs 
brannkonsepter i kontrakten. Etter BFJRs oppfatning er det følgelig funksjonsbeskrivelsene i 
kontrakten som er avgjørende for Part Bs leveranse. 

 
Ved å gå til kontraktens funksjonsbeskrivelser, finner vi i B542 at "Akustisk varsling skal 
suppleres med røde blinklys (optisk varsling) i alle arealer unntatt støttearealer". Dette 
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utdypes i B542.02 hvor det heter at "Optisk varsling skal suppleres med røde blinklys i 
fellesarealer og i undervisningsrom". 

 
E-37 handler nettopp om hvorvidt PART A har krav på å få levert optiske varslere i alle 
fellesarealer og undervisningsrom. Etter BFJRs oppfatning er PART As krav berettiget, 
og Part B har således ikke krav på tilleggsvederlag. 

 
4) E-14/ E-39: Pålegg om prosjektering, levering og montering av endret antall og typer 

lysarmaturer – kr. 331 212,- eks. mva. 
I perioden for detaljprosjektering etter kontraktsinngåelse fremla Part B et tilbud de hadde 
innPart Aet fra DEFA. Dette tilbudet inneholdt belysningsanlegg prosjektert etter 
publikasjoner fra Lyskultur. Tilbudet er ikke en del av kontrakten. 

 
Tilbudet fra DEFA var ment å være i henhold til funksjonsbeskrivelsen som er en del av 
kontrakten. I B440 angis en rekke kvalitetskrav til belysningen. Det henvises til publikasjoner 
fra Lyskulturs egen veileder for skoleanlegg samt til krav i NS-EN 1264. 

 
PART A har gitt uttrykk for at de som utgangspunkt var enige med Part B om at kommunens 
mange endringer ville medføre tillegg. Men da BYGGHERREN avviste tilleggskravet overfor 
PART A, ville heller ikke PART A akseptere tilleggskravet fra Part B. Det er ingenting i 
kontrakten som angir en "back to back-ordning" og det at PART A eventuelt ikke får dekket 
tilleggskravet fra BYGGHERREN, får ingen betydning for berettigelsen av kravet fra Part B 
overfor PART A. 

 
BFJR's finner ingen dokumentasjon fra PART A eller BYGGHERREN for at Part Bs tilbudte 
lysanlegg ikke tilfredsstiller funksjonsbeskrivelsen i kontrakten. BFJR finner derfor at Part B er 
berettiget tilleggsvederlag fra PART A for å levere i henhold til ulike omprosjekteringer fra 
BYGGHERRENs side. BFJR tar ikke stilling til hvorvidt PART A har krav på å få tillegget 
refundert av BYGGHERREN. 

 
5) E-41 Tilleggs-/endringskrav etter pålegg om prosjektering, levering og montering av seks 

ekstra kortlesere til heis, ikke beskrevet i kontrakt – kr. 123 878,- eks. mva. 
På tilsvarende vis som for E-8, vil BFJR bemerke at funksjonsbeskrivelsen kan være vanskelig 
å lese da funksjonene er beskrevet under ulike kapitler og i to forskjellige dokumenter, men 
at begge utgjør viktige kontraktbilag. 

 
BFJR kunne under vurderingen av E-8 vanskelig se at kontrakten oppfylles ved bare å levere 
åtte kortlesere som skallsikring. Programmerbar sonedeling og adgangskontroll for utleie kan 
ikke løses gjennom et adgangskontrollsystem basert på analoge systemnøkler. 

 
Det vil være en naturlig følge at også heisdørene må utstyres med elektroniske kortlesere. 

 
 
 

6. KONKLUSJON 
 

1) E-4: Pålegg om levering og montering av 62 stk. stikkontakter og 70 stk flere datapunkter 
enn det som kan kreves ut fra kravspesifikasjonen – kr. 270 250 eks. mva. 
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Part Bs krav antas ikke å ville føre frem på det grunnlaget som er fremlagt. Hvorvidt det 
foreligger grunnlag for et krav på dette punktet, og hvor stort dette eventuelt er, må bero på 
en vurdering av dokumentasjon som kaster bedre lys over spørsmålet. 

 
2) E-8: Pålegg om prosjektering, levering og montering av 32 stk. ekstra kortlesere – kr. 

660 694,- eks. mva. 
Part Bs komplette krav på 32 stk. antas ikke å ville føre frem. 

 
3) E-37: Pålegg om prosjektering, levering og montering av 137 stk. ekstra optiske varslere – 

kr. 161 170,- eks. mva. 
Part Bs krav antas ikke å ville føre frem. 

 
4) E-14/ E-39: Pålegg om prosjektering, levering og montering av endret antall og typer 

lysarmaturer – kr. 331 212,- eks. mva. 
Part B antas å ha krav på tilleggsvederlag, men BFJR tar ikke stilling til beløpets størrelse. 

 
5) E-41 Tilleggs-/endringskrav etter pålegg om prosjektering, levering og montering av seks 

ekstra kortlesere til heis, ikke beskrevet i kontrakt – kr. 123 878,- eks. mva. 
Part Bs krav antas ikke å ville føre frem. 
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