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SAK NR. 663 – AVSAGT 09.03.2021. 

Voldgiftssak mellom underentreprenør og totalentreprenør vedrørende vederlagsjustering som 
følge av forsinkelser i boligprosjekt. NS 8415, pkt. 25.2, 25.3, 25.7.1, 25.7.2, 25.8.1 og 31.4. 

Etter at oppstart for to av byggene i et større prosjekt ble forsinket av grunner som 
totalentreprenør hadde risikoen for, fremsendte underentreprenør endringsmelding med 
økonomisk krav. Ut fra omstendighetene i saken ble det lagt til grunn at denne endringsmeldingen 
med krav ble akseptert av totalentreprenør. Kravet ble derfor ansett som berettiget og 
totalentreprenør ble dømt til å dekke dette, samt betale underentreprenørs sakskostnader og 
honorar til BFJR.      

1. INNLEDNING

Saken gjelder et boligprosjekt og underentreprenørens krav om vederlagsjustering som følge av 
forsinkelser. 

Partene, Part A og Part B, inngikk i desember 2018 en kontrakt om oppføring av råbygg til et større 
boligprosjekt.  Avtalen er inngått som underentreprisekontrakt basert på NS 8415, med Part B som 
hovedentreprenør og Part A som underentreprenør. 

Saken gjelder Part As krav om vederlagsjustering som følge av forsinkelser med oppføring av to av 
byggene i prosjektet.   

Partene har ikke lykkes i å finne en utenomrettslig løsning på tvisten.  Den 15. september 2020 
avtalte partene at saken skal løses ved voldgift, med Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR eller 
Rådet) som voldgiftsrett. 

2. SAKENS BEHANDLING FOR RÅDET

Partene henvendte seg skriftlig til BFJR den 25. september 2020. I Rådets svar den 6. oktober 2020 
ble rammene for en eventuell behandling av saken i BFJR trukket opp, og det ble satt frister for 
skriftlige innlegg fra partene: 

Stevning fra Part A:    23. 
oktober Tilsvar fra Part B:      6. 
november Prosesskriv fra Part A:    
18. november Prosesskriv fra Part B:                             
27. november  Siste frist for innlegg fra begge parter:     
4. desember 

Stevning ble inngitt i henhold til denne tidsplanen, mens tilsvar ble inngitt den 30. oktober. 
Deretter forelå prosesskrivet fra Part A den 18. november og fra Part B den 27. november. Som 
følge av 
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fødselspermisjon for en av de engasjerte advokatene, ble fristen for sluttinnlegg satt til den 4. 
desember utsatt til 18. desember 2020. Dette førte til at saken ikke kunne behandles på møtet i BFJR 
i desember, og den kom derfor opp for første gang til muntlig behandling i Rådet den 21. januar 
2021, før den ble sluttbehandlet i møte den 4. mars 2021.   

Begge parter har oversendt oppgaver over sine kostnader ved saken som kreves dekket av 
motparten.  

3. KORT OM SAKENS FAKTISKE BAKGRUNN

Partene inngikk som nevnt i pkt. 1 i desember 2018 en underentreprisekontrakt basert på NS 8415 
om oppføring av råbygg i betong, som byggetrinn 2 i et større boligprosjekt.  Prosjektet omfattet 
oppføring av råbygg til fem ulike bygg samt underliggende parkeringsgarasje. 

Etter opprinnelig fremdriftsplan skulle Part A starte sine arbeider med to av byggene 2. desember 
2019.  Oppstart ble imidlertid forsinket grunnet forsinkelser i fremdriften for Part Bs 
grunnentreprenør. Part A fremsatte samme dag nøytralt varsel (EM 112) om fristforlengelse og 
vederlagsjustering og oppdaterte varselet i to omganger, siste gang den 23. januar 2020, basert på at 
forsinkelsene ville bli syv uker.  Oppdaterte kostnader for forsinkelsen ble oppgitt til kr 1.592.533,60 
eks. mva.  

Den 23. januar 2020 avholdt partene et møte for å diskutere forsinkelsene i prosjektet.  Part A skrev 
referat fra møtet.  Partene synes på dette tidspunktet å ha vært enige om at det forelå en forsinkelse 
på syv uker, og Part B bekreftet i henhold til referatet at de ville betale for «faktiske kostnader og 
tidsbruk» forårsaket av forsinkelsen. 

Den 29. januar 2020 bekreftet Part A enigheten om syv ukers forsinkelse og opplyste at 
endringsmelding EM 112 vil bli fakturert når endelig tidspunkt for oppstart var avklart. 

Part B ba samme dag Part A gi tilbud på forsering av arbeidene. Tilbud på forsering (EM 143) ble også 
oversendt Part B 29.  januar 2020.  Tilbudet ble akseptert av Part B pr. e-post to dager senere. 

Den 6. februar 2020 sendte Part A faktura på EM 112, pålydende 1.592.533,60 eks. mva.  Part B 
hadde innsigelser til fakturaen og betalte kr.  291.721, - eks. mva. Resten av det fakturerte beløpet 
ble ikke betalt. 

Part Bs innsigelse til vederlagsjusteringskravet ble begrunnet med at forseringen av sluttfristen (EM 
143) etter Part Bs vurdering medfører at Part A kun har krav på betaling av en mindre del av det 
fremsatte vederlagskravet i EM 112. Part B anførte at det ikke foreligger en syv ukers forsinkelse. 
Part B har i tillegg innsigelser til utregningen av forseringstillegget og bruk av enhetspriser. Part A har 
opprettholdt sitt krav om vederlagsjustering for syv ukers forsinkelse.

I EM 112 har Part A lagt til grunn 40 timers arbeidsuke.  I Part A sin stevning er dette korrigert til 37,5 
timers arbeidsuke.  Opprinnelig krav på 1.592.533,60 er derved redusert til 1.493.000,25 eks. mva. 

4. SAKSØKER, CON-FORM AS, HAR GJORT GJELDENDE

CF anfører i sin stevning av 23. oktober 2020 at de som underentreprenør har krav på 
vederlagsjustering som forårsakes av en forsinkelse som hovedentreprenøren har risikoen for, jf. NS 
8415 pkt. 25.2 første ledd bokstav b).   
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Da Part A startet forseringsarbeidene var syv ukers forsinkelse et faktum, og kravet som var fremsatt 
i EM 112 omhandlet vederlagsjustering for kostnader som Part A allerede hadde pådratt seg som 
følge av denne forsinkede oppstarten. 

Konsekvensen av forsinkelsen var at personell og materiell ble bundet opp til anleggsstedet i de syv 
ukene forsinkelsen pågikk, noe som medførte økte kostnader for Part A til leie av kraner og 
containere samt lønnsutgifter til personell, sammenlignet med det som er kalkulert inn i 
kontraktsprisen 

Forseringstillegget som er omfattet av EM 143 gjelder merkostnader ved å arbeide raskere enn 
opprinnelig forutsatt frem mot sluttfristen.  Selv om Part A kunne forsere inn forsinkelser mht. 
sluttfrist og ferdigstilling, var det ikke mulig å forsere inn den forsinkede oppstarten, og dermed 
heller ikke mulig å spare inn kostnader knyttet til forsinket oppstart.  Part A mener at 
kostnadskravene som følger av de to endringsmeldingene gjelder to ulike forhold, og at det derfor 
må anses klart at Part A ikke får betalt for det samme to ganger. 

Part A viser også til e-postkorrespondanse mellom partene som bekrefter at det pr. 24./27. januar 
2020 var enighet om at oppstart byggearbeider var syv uker forsinket, og at Part B skulle betale for 
de faktiske kostander og tidsbruk forsinkelsen hadde forårsaket.  Her har Part A bl.a. vist til e-post av 
29. januar 2020 fra Part A: «EM 112 håndteres for seg selv og faktureres når vi har endelig avklart 
dato for oppstart…»  Samtidig bekreftes det at Part A vil se på «kostnader med forsering… og sender 
over et tilbud». Part A mottok ingen ytterligere kommentarer fra Part B etter dette.   

Kostnader med forsering av sluttfristen ville bli håndtert uavhengig av EM 112 og ville være basert 
på eget tilbud fra Part A anfører på denne bakgrunn at det var enighet mellom partene om at 
forsinkelsen var Part Bs risiko og at Part A dermed hadde krav på uavkortet betaling av vederlaget. 
Kravet forfalt til betaling 7. mars 2020 og Part A krever med dette utgangspunktet også 
forsinkelsesrenter. 

I sitt prosesskriv av 18. november 2020 har Part A anført at kontraktsprisen er basert på en sluttfrist 
for Part As arbeider på 30 uker fra oppstart på byggeplass, med kontinuerlig drift.  Part A mener 
vilkårene om kontinuerlig drift ikke ble innfridd og at det derfor ikke er relevant å basere vurdering 
av forsinkelsens lengde og konsekvenser på de opprinnelige kontraktsforutsetningene. Part A 
påpeker at deres arbeider ble betydelig forsinket og at de forutsetninger som lå til grunn for 
kontraktsprisen og byggetiden i avtalen ikke slo til. 

Part A viser til at faktisk oppstartsdato var 17. juni 2019, ikke 19. august 2019 som Part B til tider har 
hevdet. Videre påpeker Part A at deres kostnader bl.a. for tårnkran begynte å påløpe allerede fra 
opprinnelig avtalt oppstartstidspunkt den 11. juni.    

Den 25. september 2019 ble det avholdt møte mellom Part B og Part A hvor det følger av referatet 
at partene da var enige om at oppstartsdato var 17. juni 2019, men at det var uenighet om 
sluttfristen skulle være 21. februar eller 18. mars 2020.  Part A viser imidlertid til at ytterligere 
forsinkelser i prosjektet medfører at uenigheten som hersket på dette tidspunkt ikke har hatt 
betydning for sluttfristen og lengden på byggetiden. 

Det følger av e-postkorrespondansen mellom partene i perioden 24.-27. januar 2020 at partene var 
enige om oppstart av de to siste byggene skulle skje den 3. februar 2020 og ikke 2. desember 2019, 
som opprinnelig avtalt.  I en e-post skriver Part A da at ny ferdigstillelsesfrist uten forsering (og under 
forutsetning av oppstart 3. februar) vil være 9. mai 2020.  Det tilføyes også at etterarbeider vil 
komme i tillegg. Til dette svarer Part B: «(vi) er enige i at 7 uker er siste frist for ferdigstillelse av 
montasje/ dekkestøp». Dette må forstås slik at partene den 27. februar 2020 var enige om at syv 
ukers forsinket oppstart av arbeidene med de to byggene gir ny ferdigstillelsesfrist 9. mai 2020. Men 
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som følge av at Part B aksepterte Part As tilbud om forsering ble endelig avtalt sluttfrist 24. april 
2020, hvilket innebar at man forserte inn 2 uker. 

Perioden mellom faktisk oppstart 17. juni 2019 og avtalt sluttfrist 24. april 2020 utgjør i underkant av 
45 uker. Trekker man fra tre uker sommerferie i 2019 samt en uke juleferie og en uke påskeferie gir 
dette en byggetid på i underkant av 40 uker, dvs. nærmere ti uker lenger enn avtalt byggetid fra 
oppstart. 

Legger man Part Bs utgangspunkt i tilsvaret til grunn, og regner byggetiden frem til 8. april 2020, hvor 
Part B hevder Part A var ferdig med sine arbeider, gir dette likevel en byggetid på ca. 38 uker. Part A 
påpeker likevel at det ble utført arbeid også etter 8. april, og viser bl.a. til faktura for utført 
støpearbeider den 15. april 2020.  Part A bestrider derfor Part Bs synspunkt om at faktisk byggetid 
ikke har blitt forlenget med minst syv uker sammenlignet med avtalt byggetid på 30 uker.

Vedrørende forholdet til og betydningen av EM 180 og leie av tårnkran som Part B viser til, viser Part 
A til at EM 112 omfatter forsinket oppstart av Part As byggearbeider i perioden mellom 2. desember 
2019 og faktisk oppstart den 3. februar 2020. EM 180 gjelder leie av tårnkran i uke 12 og 13 i 2020, 
altså krav som har oppstått i en annen periode av byggeprosjektet enn det EM 112 omhandler. 

Part A viser videre til at EM 180 gjelder noe helt annet enn forsinkelsen i EM 112. Part B og under-
entreprenører har fått benytte Part As tårnkran bl.a. til innheising av materialer. Slik bruk var ikke 
inkludert i kontraktsprisen, og partene var enige om å løse dette ved at de aktuelle 
underentreprenørene som skulle bruke kranen førte timelister over sin bruk, og at Part A fakturerte 
Part B for denne bruken med basis i kontraktsfestet timepris for tårnkran. 

Hva angår enhetspriser, fastholder Part A at kontrakten inneholder anvendelige enhetspriser. 
Part A viser til at partene har avtalt timepriser for kran med fører, prosjektleder, anleggsleder, 
montør/betongarbeider og lærling, og at disse må anses som på forhånd avtalte priser for et 
beskrevet arbeid, altså enhetspriser.  Prisene må videre anses klart anvendelige, og de «skal» da 
anvendes ved vederlagsjustering, jf. NS 8415 pkt. 25.7.1. De ulike enhetsprisene pr. time multiplisert 
med 40 timer pr. uke gir ukeprisene oppgitt i EM 112.   

Ser vi mer skjematisk på hvordan kravene i EM 112 er beregnet er pris for mobilkran og BAS ifølge 
Part A fastsatt etter NS 8415 pkt. 25.7.2 første ledd, som gir anledning til å kreve vederlagsjusterte 
enhetspriser for ytelser som «i det vesentlige er likeartet med ytelsers det er fastsatt enhetspriser 
for».  Kontrakten inneholder enhetspriser for tårnkran og montør/betongarbeider, og disse må anses 
«i det vesentlige likeartet» med mobilkran og BAS. 

Part A viser for øvrig også til Part Bs egen oppsummering etter møte den 14. april 2020. EM 112 
kommenterer Part B slik: «(b)ruk enhetspriser ihht.  kontrakt».  Part A er derfor overrasket over at 
Part B nå anfører at kontrakten ikke inneholder enhetspriser. 

Det er således Part As prinsipale standpunkt at det foreligger anvendelige enhetspriser som skal 
anvendes. Kravet i EM 112 er basert på avtalte timepriser i kontrakt, og basert på forsinkelsens 
varighet på syv uker. Kravet ble varslet 23. januar 2020. Dersom Part B mente kravet ikke var 
tilstrekkelig dokumentert skulle Part B i så fall varslet Part A innen 14 dager, jf. NS 8415 pkt. 31.4. 
Ytterligere dokumentasjon ble først etterspurt den 26. februar 2020. 

I sitt sluttinnlegg av 18. desember 2020 anfører Part A bl.a. at de legger til grunn at Part B nå 
aksepterer de enhetsprisene/timeprisene Part A har basert sitt krav på forutsatt at Rådet kommer til 
at de har krav på et vederlag utover det Part B allerede har betalt.  Tar man videre Part Bs 
utgangspunkt med ferdig-stillelsesfrist 16. mars 2020, skulle Part A ha avsluttet sine arbeider og 
forlatt byggeplassen innen 16. 
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mars 2020. Regner man syv ukers forsinkelse fra dette tidspunkt blir ny ferdigstillelsesfrist 4. mai 
2020. 

Det er for så vidt riktig som Part B skriver i sitt prosesskriv at tårnkranen ble rigget ned i starten av 
april, men dette var ikke fordi Part A var ferdig med sine arbeider. Etter hvert som Part A ferdigstilte 
sine arbeider, ble tilkomsten til tårnkranen mer og mer komplisert. For å unngå å komme i en 
situasjon hvor man «bygget tårnkranen inne», og dermed ikke fikk rigget den ned, var det nødvendig 
å fjerne den fra byggeplassen en stund før alle arbeider var ferdigstilt. For å kompensere for at 
tårnkranen ble tatt ned ble det leid inn en ekstra mobilkran på 220 tonn, som ble benyttet i tillegg til 
mobilkranen på 100 tonn som hadde vært på plass på byggeplassen gjennom hele prosjektet. Den nye 
mobilkranen var på plass på byggeplassen i midten av mars. På dette tidspunktet og frem til 
tårnkranen ble rigget ned i starten av april var det altså tre kraner på plass på byggeplassen – to 
mobilkraner og en tårnkran. Etter at tårnkranen ble rigget ned var det altså mobilkraner på 
byggeplassen frem til arbeidene ble avsluttet, og det er ikke slik at Part A var uten kostnader til 
kraner etter at tårnkranen ble rigget ned. 

Når det gjelder kostnader til byggeplassadministrasjonen, dvs. anleggsleder, prosjektleder og BAS, 
var disse bundet opp til prosjektet så lenge det var aktivitet på byggeplassen. Part A var ved 
avslutningen av dette prosjektet i sluttfasen mht. å avvikle sin avdeling i vest. Det var like fullt full 
drift på byggeplassen, men på grunn av at oppsagte ansatte gradvis var i ferd med å gå over i nye 
jobber måtte Part A ved prosjektavslutningen også benytte seg av innleid personell. Mot slutten av 
prosjektet hadde Part A ni egne ansatte, to lærlinger og innleid personell som utførte arbeid på 
byggeplassen. Etter 30. april hadde Part A også enkelte egne ansatte på plassen som utførte 
etterarbeid i starten av mai. Sist registrerte faktura for utført arbeid i prosjektet er angående en 
sveisekoordinator som utførte ekstern kontroll av utført sveisearbeid. Den er datert 14. mai 2020 og 
gjelder arbeid utført i mai måned.

Part A fastholder endelig at de ikke har krevet samme beløp dekket to ganger. Som redegjort i 
prosesskrivet av 18. november 2020 gjelder EM 180 tilleggsleie av kranen for at Part B og Part Bs  
underentreprenører skulle få benytte kranen til egne operasjoner. Tilsvarende gjelder forseringen 
omtalt i EM 143 dekning av merkostnader med å arbeide raskere enn opprinnelig forutsatt. Blant 
annet hadde Part A ved forseringen kostnader til innleid montasjelag med egen kran fra Con-Form 
Bergen AS, som var en tidligere, egen avdeling av Part A, samt innleie av et eget montasjelag med 
utstyr fra Armeringsservice AS. Disse kostnadene kommer på toppen av de kostnadene som kreves 
dekket gjennom EM 112. 

Part A har nedlagt slik påstand: 
1. Part B Entreprenør AS dømmes til å innen 14 dager fra domsavsigelsesdato betale 

et beløp fastsatt etter voldgiftsrettens skjønn, oppad begrenset til kr 1 201 
279,25,- til Con-form AS, med tillegg av merverdiavgift og forsinkelsesrente fra 
forfallsdato og frem til betaling skjer.

2. Part B Entreprenør AS dømmes til å dekke Con-Form AS sine saksomkostninger 
innen 14 dager etter domsavsigelsesdato.

3. Part B Entreprenør AS dømmes til å dekke kostnadene til voldgiftsretten.

5. SAKSØKTE, Part B ENTREPRENØR AS, HAR GJORT GJELDENDE

LAB har bekreftet at to av byggene i det aktuelle prosjektet fikk syv uker forskjøvet oppstart på 
fundamentering, og at Part B bærer risiko for forsinkelsen. Samtidig påpeker Part B at øvrige bygg 
ikke var påvirket av forsinkelsen og at Part A derfor ikke var uten arbeid i denne 
forsinkelsesperioden. 
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Part B vurderer det slik at Part A krever betalt for kostnader man ikke reelt har blitt påført som følge 
av den forsinkede oppstarten av de to byggene.  Part B viser bl.a. til at de har betalt kr 291.721, 
hvilket tilsvarer 51 timer eller knapt syv arbeidsdager, og har i tillegg tilbudt ytterligere 125.023,50 
som tilsvarer om lag tre dager.   I tillegg har Part B betalt kr. 15.937,50 for EM 180, dvs. leie av 
tårnkran i to uker, og kr. 347.170 for EM 143 som gjelder forsering.  Begge disse kravene gjelder 
samme periode som endringsmelding EM 112. 

Det sentrale temaet i saken er hvor store merkostnader den forsinkede oppstarten har påført Part 
A. I vurderingen av dette må man ifølge Part B ta utgangspunkt i avtalt byggetid ved 
kontraktsinngåelse. Faktisk byggetid må sammenlignes med avtalt byggetid.  Avtalt byggetid, jf. 
Avtaledokument pkt. 9, var «30 arbeidsuker fra oppstart».  I tillegg var det avtalt to delfrister, ferdig 
bygg tolv uker etter oppstart for det ene og 15 uker etter oppstart for det andre av de omtvistede 
byggene. 

I sitt tilsvar har Part B bl.a. vedlagt en tidslinje som illustrerer endring av oppstarts- og 
ferdigstillingsdatoer i løpet av prosjektets gang.   

Bakgrunnen for EM 112 er i selve meldingen angitt å være: 

«Etter fremdriftsplan skulle Con-Form Startet opp med fundamentering på bygg 9-1/9-4 02.12.19 her 
er det kommet en utsettelse som foreløpig er satt til 06.01.20 på grunnlag av tilkomst/gravearbeider 
ikke er klar. Dette kan medføre økte kostnader for kran, rigg etc. samt fremdrifts forsinkelser. 
Kommer tilbake til konsekvenser når vi har rett oppstarts dato.» 

Datoen 2. desember 2019, som det vises til i endringsmeldingen, samsvarer med linje 279 i 
hovedfremdriftsplanen av 5. november 2019. Etter denne planen skulle fundamenter under bygg 9.1 
og 9.4 starte den 3. desember 2019 (linje 279) og begge byggene skulle være ferdig 10. mars 2020 
(linje 356 og 409). 

Det er uomtvistet at oppstarten for bygg 9.1 og 9.4 ble utsatt med syv uker inkludert juleferie i 
forhold til denne planen. Videre er det uomtvistet at den forsinkede oppstarten skyldes forhold Part 
B bærer risikoen for. 

Legger man til syv uker til de ovennevnte datoene kommer man til 28. april 2020, dvs. uke 18. Part B 
forstår at Part A tydeligvis har et annet syn på beregningen, ref. opplysningen om ny sluttdato 9. mai 
2020 i stevningen side 3 øverst. Uansett er det på det rene at Part A var ferdig tidligere enn dette. 
Part B har lagt til grunn at Part A var ferdig den 8. april 2020, eller i uke 15. Her har man bygget på 
Part As fremdriftsplan av 19. mars 2020,  som for øvrig samsvarer godt med dagboken som er 
fremlagt av Part A i bilag 5 til prosesskrivet 18. november 2020, hvor følgende fremgår: «Siste 
dekkestøp for 9.1 og 9.4 var da, Mandag 6 April.»  

Part B anfører at dette må legges til grunn fordi Part A selv har opplyst i sitt tilbud at «Angitt 
montasjetid eller avtalt tidsfrist er ved siste støp på byggeplassen.». Tårnkranen ble nedrigget 3. april 
2020, i uke 14. 

Part A tilbød i EM 143 å være ferdig med de to byggene innen 24. april 2020 mot betaling kr 347.170 
eks. mva.  Part B hevder at alle bygg opprinnelig skulle være ferdig 10. mars 2020. Syv ukers 
fristforlengelse ga ny frist for ferdigstillelse den 28. april 2020.  Part B mener derfor forseringskravet 
gjelder innhenting av fire dager, herav to helgedager. 

Hva angår leie av tårnkran, anfører Part B at Part A har fått ekstra betalt for leie av tårnkran i uke 12 
og 13 gjennom EM 180 i samme periode som omfattes av EM 112.  
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Rettslig sett er det som nevnt enighet om forsinket oppstart av to av fem bygg, og Part B akseptere 
at Part A har rett til dekning av ev. økte utgifter til rigg og drift. Part B bestrider likevel gjenstående 
del av kravet i EM 112 fordi man mener at kravet gjelder kostnader allerede dekket gjennom 
kontraktssummen, EM 143 som gjelder forsering og EM 180 som omfatter leie av tårnkran, og fordi 
det ikke er sannsynliggjort eller dokumentert at Part A er påført merkostnader utover det Part B har 
tilbudt.  

Hva angår merkostnader ved forsinket oppstart, mener Part B at Part As krav er basert på at det ikke 
var aktivitet i prosjektet de syv ukene med forsinket oppstart, mens realiteten er at Part A utførte 
arbeid på to andre bygg i denne perioden. 

Kravet som er presentert av Part A i EM 112 ble fremmet før man visste hvilken konsekvens den 
forsinkede oppstarten faktisk ville få. Det må betraktes som et pristilbud etter NS 8415 pkt. 25.8.3. 

Kravet ble avvist av Part B i særmøtet som ble avholdt dagen etter mottak av kravet hvor det ble 
presisert at «Part B betaler ut de faktiske kostnader og tidsforbruk.» Part B kunne ikke den gang forstå 
hvordan Part A kunne mene å ha krav på oppgjør for kraner, container og full administrasjon i mer 
enn ordinær arbeidstid, dvs. 40 timer per uke, som følge av forsinket oppstart av to av flere bygg. Part 
B kan fortsatt ikke forstå hvordan Con-Form kan mene å ha et slikt krav når for eksempel tårnkranen 
vitterlig ikke ble stående syv uker lenger enn det som ligger til grunn for hovedfremdriftsplanen av  5. 
november 2019. Dette er årsaken til at Part B presiserte i møtet at man (kun) ville betale for faktiske 
kostnader og tidsforbruk.

Con-Forms anførsler om at man likevel skal ha akseptert endringsmelding nr. 112 ved ikke å reagere  
på e-posten som kom fra Con-Form et par dager senere (stevningen bilag 6) avvises. Denne e-posten 
gir ingen oppfordring til å gjenta det Part B har uttrykt i møte og e-post et par dager tidligere. 

Det følger av NS 8415 pkt. 25.2 at underentreprenøren har krav på vederlagsjustering «som 
forårsakes av» forsinkelse eller svikt etter pkt. 19 og pkt. 20. Kostnadene som kreves dekket i EM  
112 er for øvrig driftskostnader som faller inn under NS 8415 pkt. 25.3 andre ledd bokstav a), hvor det 
fremgår at «økte utgifter» kan kreves dekket. Part A må altså sannsynliggjøre at man er påført en 
merkostnad. Det har man ikke gjort.  

For det andre bestrider Part B at forsinket oppstart nødvendigvis påfører en tilsvarende merkostnad. 
Personell og materiell som er bundet opp til anleggsstedet i avtalt byggetid er inkludert i 
kontraktsummen og kan ikke kreves dekket som merkostnad. Hvis man tenker seg at oppstarten ikke 
hadde blitt forsinket, vil Part A uansett hatt utgifter til personell og materiell i denne perioden. Part B 
mener derfor at kravet i EM 112 innebærer at samme kostnad kreves dekket to ganger. For det 
første er det slik at det pågikk annet kontraktarbeid i perioden hvor man ventet på oppstart for bygg 
9.1 og 9.4. For det andre kan man ikke vurdere spørsmålet om merkostnad helt uavhengig av den 
kostnad som man uansett ville bli påført i den avtalte byggetiden. Det er også vanskelig å forstå Part 
As argument hvor man tilsynelatende argumenterer for at forseringen som Part B har betalt for ikke 
henger sammen med den forsinkede oppstarten av bygg 9.1 og 9.4. 

Part As krav er basert på enhetspriser ganget med syv uker. Part B anfører prinsipalt at kontrakten 
ikke inneholder enhetspriser og at vederlagsjustering derfor skal baseres på reglene om 
regningsarbeider, jf. NS 8415 pkt. 25.8.1 jf. pkt. 31.  Og siden Part A ikke har fremlagt dokumentasjon 
for merkostnader må utmåling skje i tråd med NS 8415 pkt. 31.4 femte ledd. Part B anfører på denne 
bakgrunn at utbetalt beløp samsvarer med det man er forpliktet til å betale. 

Subsidiært anfører Part B at Part A kun har krav på vederlagsjustering for det antall uker som 
byggetiden faktisk ble forlenget.   
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Part B anfører prinsipalt at Part A ikke har hatt lenger byggetid enn avtalt, subsidiært at byggetiden 
ble forlenget med to uker og atter subsidiært at den ble forlenget med fire uker.  

I tilknytning til spørsmålet om det foreligger anvendelige enhetspriser, anfører Part B at  
EM 112 er basert på enhetspriser pr. uke for tårnkran, mobilkran, BAS, anleggsleder, prosjektleder 
og leie av container. Part B bestrider at det foreligger en enhetspriskontrakt. Part Bs prisforespørsel 
er basert på enhetspriser med unntak for rigg og drift, som skulle prises som rund sum.  Eneste 
unntak gjaldt tårnkran hvor man ba om timepris.  Part A valgte å gi tilbud i et annet prisformat.  Part 
B peker også på at Part A har lagt til et påslag på 10 %, noe som indikerer at det er tale om 
regningsarbeider. 

Selv om man skulle legge til grunn at det foreligger avtalte enhetspriser må det være klart at Part A 
bare kan kreve betalt for faktisk økt mengde. Part As krav i EM 112 er basert på at alle ytelser er 
påvirket likt.  Part B stiller spørsmål ved dette, bl.a. når det gjelder bas, anleggsleder og 
prosjektleder. 

Kontraktens system når det ikke foreligger anvendelige enhetspriser er at oppgjør skal skje etter 
reglene om regningsarbeid. Underentreprenør skal da ha betalt for «nødvendige kostnader». 
Part A har ikke dokumentert faktisk økte kostnader som følge av forsinket oppstart for de to 
aktuelle byggene.  Part B er i tvil om Part A i det hele tatt er påført kostnader ut over kontrakt. 

Part B anfører i den forbindelse at avtalt timesats skal benyttes ved regningsarbeid, men aksepterer 
likevel at Rådet legger til grunn timesatsene som er oppført i tabellen i Part A sitt prosesskriv, hvis 
Rådet finner at Part A har krav mot Part B utover det som allerede er betalt.  Part B aksepterer også 
pris for container omregnet til døgnpris på kr 1.161 eks. mva.  Det sentrale for Part B er at  1) oppgjøret skal følge reglene for regningsarbeid

2) at det ikke er avtalt noen sats/enhetspris pr. uke
3) at Part A ikke har dokumentert eller sannsynliggjort at man faktisk har hatt noen 

merkostnad
Part B fastholder videre at Part A krever dekket kostander i EM 112 som gjelder samme periode og 
kostnader som allerede er betalt ved EM 143 og EM 180. 

Hva angår dokumentasjon av faktiske merkostnader, påpeker Part B at kontrakten ikke inneholder 
noen enhetspris pr. uke, men avtalte timesatser for regningsarbeid, og ved regningsarbeid har man 
krav på dekning av faktiske kostnader, som skal dokumenteres i tråd med NS 8415 pkt. 31.4. 
Part B bestrider at de har akseptert enhetsprisbetraktningene i EM 112, og viser til at de like etter at 
EM 112 ble fremmet presiserte at man aksepterte å betale «faktiske kostnader og tidsforbruk». Part 
B fremhever at Part A ikke har fremlagt spesifiserte oppgaver over påløpte kostnader, noe Part B har 
etterspurt. 

Part B kan også bekrefte at faktisk oppstartstidspunkt var den 17. juni 2019, slik Part A har hevdet. 

Etter Part Bs syn har det ingen betydning for saken om Part A har innhentet dager eller uker ved 
forsering. Part B har akseptert og betalt for ferdigstillelse 24. april 2020, og for å innhente deler av 
de syv ukene med forsinkelse. 

Part B har i sitt tilsvar anført at Part A var ferdig med arbeidene 8. april 2020.  Part A har påpekt at 
det ble utført arbeider også etter denne dato.  Part B anfører endelig at det uansett må være klart at 
Part A ikke har hatt kostander i 40 timer pr. uke til tårnkran, mobilkran, bas, anleggsleder og 
prosjektleder i perioden etter dette, og viser bla. a til at tårnkranen var ferdig nedrigget 3. april 
2020. 

Hva angår sakskostnader, har partene avtalt at tvisteloven kap. 20 legges til grunn av voldgiftsretten. 
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Som nevnt har Part B betalt kr 291 170 ekskl. mva. for endringsmelding nr. 112. Dette er mer enn 
Part B mener å være forpliktet til. I tillegg har Part B tilbudt å betale ytterligere 125 023, 50 ekskl. 
mva., som påberopes for det tilfelle at Con-Form får medhold i saken, jf. tvl. § 20-2 tredje ledd. 

Part B har nedlagt slik påstand: 

1. Part B Entreprenør AS frifinnes.

2. Con-Form AS dømmes til å betale sakens omkostninger, med tillegg av 
forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

3. Con-Form AS dømmes til å dekke kostnadene til voldgiftsretten.

6. RÅDETS VURDERING

BFJR legger til grunn at partene er enige om at oppstart av Part A sine arbeider for bygg 9.1 og 9.4 
ble forsinket som følge av at grunnarbeidene var forsinket, og at Part B har ansvaret for disse 
forsinkelsene og de tidsmessige og økonomiske konsekvensene av forsinkelsene. 

Videre oppfatter BFJR at partene er enige i at oppstarten av arbeidene ble forsinket med syv uker 
som følge av grunnarbeidene og at denne forsinkede oppstarten medførte syv uker forskjøvet 
sluttfrist.  

Partene er også samstemte i at Part B spurte Part A om å få et tilbud på å forsere inn to av de syv 
ukene sluttfristen var forskjøvet, at Part A gav tilbud på dette som Part B i sin tur bestilte og senere 
også har betalt. 

Saksøkte og saksøker har mange anførsler og til dels avvikende påstander og vurderinger av 
oppstartstidspunktet for kontraktsarbeidet, den reelle totale byggetiden og beregningene av denne, 
tidligere avtalte endringer i fremdrift og når arbeidene ble ferdigstilt i forhold til avtalt ny sluttfrist. 
BFJR ser ikke at disse forholdene har betydning for vurderingen av saken. Selv om kontrakten har en 
dagmulktbelagt sluttfrist 30 uker etter oppstart, er ikke Part A forpliktet til å holde kraner, utstyr og 
administrasjon utover den tid Part A trenger innenfor disse 30 ukene. Uansett vurderer BFJR at det 
heller ikke vil ha relevans så lenge partene har vært enige om at oppstart og sluttfrist forskyves syv 
uker som følge av forhold Part B har ansvaret for. 

Etter Rådets vurdering er det avgjørende i saken hvordan EM 112 er blitt fremsatt og betydningen av 
hvordan de ulike stegene i prosessene knyttet til EM 112 har blitt håndtert av og mellom partene.  

Generelt nøytralt varsel, sendt 2. desember 2019 fra Part A, ble ikke avvist eller kommentert av Part 
B. Det generelle varselet ble avløst av oppdatert varsel 16. januar 2020. I oversendelse av dette 
varselet ble det fra Part A sin side presisert at varselet nå inneholdt priskonsekvens og at 
utgangspunktet for priskonsekvensen var at oppstarten ville bli fire uker forsinket, noe som på dette 
tidspunktet fortsatt var usikkert. Utregningene av kravet er oversiktlig og konkret satt opp og direkte 
knyttet opp til de ressursene Part A krever kompensasjon for. Det gjelder personell, kran og 
container. 

BFJR kan ikke se at Part B har avvist, kommentert eller etterlyst dokumentasjon på denne prisede 
endringsmeldingen. BFJR vurderer det slik at dette må oppfattes som et konkret krav fra Part A sin 
side. 

Den 23. januar 2020 ble varselet på ny oppdatert av Part A og oversendt Part B. Kravet var nå basert 
på syv uker forsinket oppstart med utgangspunkt i den nå antatte tilkomstdato. Oppdateringen av 
EM 112 
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besto i å endre mengde fra fire til syv uker på de samme ressursene og ressurskostnadene som i 
oppsettet av 16. januar 2020.  

Etter BFJR sin vurdering fremstår det økonomiske oppsettet som konkret og presist fremsatt og med 
samme basis som revisjonen av 16. januar 2020. Referansene er antall uker forskjøvet oppstart, som 
BFJR oppfatter som omforent, og konkrete ressurser basert på priser i kontrakten, justerte priser i 
forhold til kontrakt og kostnader med tillegg av påslag for ytelser som ikke har prisreferanser i 
kontrakten. Det er først den 26. februar 2020, etter at Part B har mottatt faktura av 6. februar 
pålydende samme beløp som angitt på EM 112 av 23. januar 2020, at Part B presenterer innsigelser 
til kravet. Disse innsigelsene går både på enhetsprisene, tidsforbruk og kostnader. Part B refererer i 
denne sammenheng til sin forståelse av hva som var avtalt etter møtet 23. januar 2020.  

Både saksøker og saksøkte påberoper seg dette møtet som argument for sine anførsler. Sentralt i 
BFJR sine vurderinger er hvordan møtereferatet av 24. januar, ført i pennen av Part A i en e-post, 
Part B sine kommentarer og presiseringer i svar på e-post av 27. januar og Part A sin 
oppsummerende e-post av 29. januar skal forstås sett i relasjon til forutgående prosess og EM 112.

Part A fremfører at EM 112 er og skal baseres på konsekvenskostnader som følge av den forskjøvne 
oppstarten, og at EM 112 således gjennom prosessen frem til 23. januar 2020 ble oppdatert 
økonomisk basert på den økonomiske konsekvensen Part A alt hadde pådratt seg som følge av 
forskjøvet oppstart.  

Selv om det er på det rene at Part A også hadde andre arbeider som pågikk i tidsrommet mellom 
forutsatt oppstart bygg 9.1 og 9.4 og den reelle oppstarten syv uker senere, så er BFJR enige i at 
konsekvensene i form av syv uker forskjøvet oppstart/sluttfrist/forlenget byggetid på prosjektet gir 
en reell mulighet for å kostnadsberegne konsekvensene av forskyvningen i forkant. De angjeldende 
ressursene må være syv uker lenger på prosjektet enn de ville vært om Part A hadde fått tilkomst og 
oppstart som forutsatt. Dette har også Part A gjort på en oversiktlig og etterprøvbar måte, både på 
det tidspunktet det var vurdert at forskyvningene var fire uker og når de var syv uker.  

Part A har også konkret angitt overfor Part B at EM 112 inneholder priskonsekvens. BFJR ser at Part B 
sin kommentar av 27. januar 2020 til møtereferatet av 24. januar; «Part B betaler de faktiske 
kostnader og tidsforbruk» kan forstås slik at konsekvensene skal gjøres opp som regningsarbeid og 
således indirekte kan være en avvisning av Part A sin fremsatte priskonsekvens. Når Rådet likevel er 
kommet til at Part B ikke kan høres i sine anførsler på dette punkt , så er det flere momenter som 
understøtter dette i Rådets vurderinger: 

• Som nevnt over ser ikke Rådet at det er noe ulogisk eller unaturlig i å beregne de 
økonomiske konsekvensene (den økte ressursbruken) av den forskjøvne oppstarten i 
forkant av at arbeidene starter og når oppstartstidspunktet og tidsforskyvningen er kjent/
avklart.

• Part B har både 16. januar og 23. januar 2020 fått oversendt oppdaterte varsler med konkret 
priskonsekvens fra Part A. De har ikke tilbakevist, kommentert eller etterspurt 
dokumentasjon på verken enhetspriser, mengder (tid) eller kostnader før 26. februar 2002, 
men da har de innsigelser på alle forhold, også enhetsprisene. BFJR er av den oppfatning at 
Part B via EM 112 både 16.  og 23. januar 2020 fikk spesifiserte krav iht. NS 8415, pkt. 25.4.

• Part A sitt krav er basert på kostnadskonsekvenser beregnet ut i fra tidsforskyvningen av 
oppstart. Kravet er altså beregnet ut i fra et ventetidsprinsipp. Hvorvidt dette er reelt eller 
ikke mener Rådet, i denne saken, ikke har relevans. De konkrete spørsmålene om 
dokumentasjon og innsigelsene kom først 26. februar 2020. Part B sine kommentarer til 
møtereferat 24. januar;  «Part B betaler de faktiske kostnader og tidsforbruk» kan etter BFJR
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sine vurderinger vel så mye understøtte en forståelse av konkret aksept av det 
fremlagte oppsettet fra Part A i EM 112 av 23. januar 2020 som, slik Part B anfører, en 
innsigelse mot fremsatt oppsett og en instruksjon om utførelse som regningsarbeid med 
tilhørende ny dokumentasjon etter at arbeidene var avsluttet.  

• Part A sin e-post av 29. januar 2020 der Part A på ny bekrefter sin oppfatning av at Part B har 
akseptert EM 112 slik den var fremsatt 23. januar 2020 underbygger ytterligere at Part B 
måtte forstå at Part A sitt fremsatte krav/priskonsekvens var oppfattet av Part A som 
akseptert/omforent i møtet den 23. januar. Part B burde i denne sammenhengen også forstå 
at kommentaren «Part B betaler de faktiske kostnader og tidsforbruk» kunne oppfattes som 
en aksept av at det fremsatte oppsettet angir nettopp dette, «faktiske kostnader og 
tidsforbruk».

• I kommentarene i e-post fra Part B, 27. januar 2020, forespurte også Part B om tilbud på 
forsering. Part A ga så et konkret økonomisk tilbud på forsering og forseringstilbudet på to 
ukers forsering ble bestilt av Part B 31. januar 2020. Det fremstår for BFJR som inkonsistent å 
be om, og bestille en, fast pris på forsering om man fra før mente å ha en avtale basert på at 
alle tidskonsekvenser skulle utføres etter regning. I en situasjon der konsekvensene skulle 
gjøres opp etter regning anviser NS 8415, pkt. 31.2, at underentreprenøren på forlangende 
fra hovedentreprenøren skal gi skriftlig overslag over kostnadene. Det kunne man også bedt 
om her på ulike fremdriftsscenarioer (inkl. ulike forseringer). Men i dette tilfellet har Part B 
altså bedt om konkret pristilbud på forseringen, og senere bestilt dette, samtidig som Part B 
påberoper seg at konsekvensene av for sen oppstart og forskjøvet sluttfrist skulle gjøres opp 
som regningsarbeider.

BFJR er etter dette kommet til at Part A sitt oppsett i EM 112 av 16. januar 2020 må anses som 
akseptert av Part B . 

Part B sine anførsler knyttet til at kontrakten ikke er en enhetspriskontrakt og at enhetspriser/priser 
ikke er riktige, mener Rådet heller ikke kan føre frem. Oppsettene fra Part A er enten utledet av 
timerater som er oppgitt i kontrakten, justerte rater (bas) eller påslag på kostnader. At disse ratene i 
kontrakten er angitt til anvendelse for regningsarbeider kan ikke BFJR se er til hinder for å legge disse 
ratene til grunn for krav eller tilbud som gis til hovedentreprenøren. Snarere vil dette være det 
normale/vanlige.  

Part B har anført at en kompensasjon både for EM 112 slik avkrevet og for EM 143 slik betalt, 
innebærer delvis dobbel kompensasjon for utsatt oppstart. 

Rådet legger til grunn at kompensasjon i EM 112 gjelder faktisk påførte kostnader som følge av 
stillstand i produksjonen fra planlagt oppstart til faktisk oppstart, dvs. i syv uker. 

Tilbudet fra Part A om forsering i EM 143 innebærer at Part A etter faktisk oppstart, dvs. etter at de 
syv ukene er tilbakelagt, skal hente inn to av de syv ukene slik at effekten av den forsinkede 
oppstarten blir på fem uker. 

Beregningene av kostnadene med en slik forsering vil basere seg på økte kostnader i form av økt 
ressursbruk gjennom hele anleggsperioden, men samtidig en reduksjon i kostnadene ved at rigg- og 
administrasjonskostnadene reduseres med to uker. 

Tilbudet fra Part A tilkjennegir hvordan tilbudt kompensasjon er beregnet og Part B synes å ha 
akseptert kompensasjonsberegningen uten å ha undersøkt hvorvidt Part A hadde hensyntatt 
kostnadsbesparelsen. 
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Dermed legger Rådet til grunn at forseringens effekt på riggkostnader skulle vært håndtert i EM 143, 
og at Part B selv må ta risikoen for hvorvidt avtalt kompensasjon for EM 143 faktisk har ivaretatt 
dette. 

Heller ikke EM 180 kan BFJR se har noen sammenheng med eller skulle gitt fratrekk på EM 112. EM 
180 gjelder helt uavhengige forhold knyttet til arbeider som ikke omfattes av Part A sin kontrakt. 

Partene har ulike oppfatninger av når arbeidene ble ferdige og hvor lang den reelle forskyvningen av 
«sluttfrist» ble. Rådet er av den oppfatning at heller ikke dette har relevans i saken basert på Rådets 
vurdering av Part B sin aksept av både EM 112 og EM 143. Rådets vurderinger av EM 112 og EM 143 
medfører at det blir Part A sin risiko og fortjeneste om de klarer å gjennomføre arbeidene på kortere 
tid og med mindre ressurser enn forutsatt inkludert avtalte kompensasjoner, eller eventuelt må 
bruke lenger tid og mer ressurser. Part B har etter Rådets vurdering verken risiko eller muligheter 
relatert til EM 112 og EM 143.    

7. RÅDETS KONKLUSJON OG SLUTNING

Det følger av det ovenstående at BFJR har kommet til at Part A har rett i sitt krav fremmet i denne 
saken for Rådet. Rådet finner det også riktig, ut fra saksforholdet og den konklusjon det har kommet 
til når det gjelder sakens realitet, at Part B skal betale Part A sine sakskostnader og BFJR sitt honorar, 
jf. voldgiftslovens § 40 og 39 i lys av tvistelovens regler for sakskostnadsansvar.   

Dette innebærer at Rådet vil avsi voldgiftsdom i tråd med Part A sin påstand. 

Part A har levert sakskostnadsoppave, som det ikke er kommet innsigelser eller kommentarer til. 
Denne legges derfor til grunn. Oppfyllelsesfristen er 14 dager etter at denne avgjørelsen ble meddelt 
Part B. 

Hva angår BFJR sitt honorar, settes dette til kr. 45 000 eks. mva. Her vises til at saksdokumentene 
har vært relativt omfattende, og at det har vært nødvendig å realitetsbehandle saken i to møter.  
Det vil bli sendt egen faktura fra BFJR på dette beløpet, men oppfyllelsesfristen er 30 dager etter at 
denne avgjørelsen ble meddelt Part B. 

Slutning: 

1. Part B Entreprenør AS dømmes til innen 14 dager fra domsavsigelsesdato å betale 
et beløp på kr 1 201 279,25 eks. mva. til Con-Form AS, med tillegg av 
forsinkelsesrente fra 7. mars 2020 og frem til betaling skjer.

2. Part B Entreprenør AS dømmes til å dekke Con-Form AS sine sakskostnader med kr 
189 390, 63 inkl. mva. innen 14 dager etter at denne avgjørelsen ble meddelt Part B 
Entreprenør AS.

3. Part B Entreprenør AS dømmes til å dekke BFJR sitt honorar med kr. 45 000 eks. 
mva.

Bergen 9. mars 2021 

Harald S. Kobbe 
Leder av BFJR 




