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RÅDGIVENDE UTTALELSE ETTER INNLEGG FRA ÉN PART. SAKEN GJELDER VEDERLAGSKRAV FRA 
ENTREPRENØR MOT BYGGHERRE – UTEGLEMT POST/ENDRING. BRUK OG FORSTÅELSE AV 
STATENS VEGVESENS PROSESSKODER.  
 

1. INNLEDNING 
En entreprenør ble etter anbudskonkurranse som var underlagt regelverket for offentlige 
anskaffelser engasjert for å utføre arbeider med veg. Kontrakten er en utførelsesentreprise 
basert på NS 8406 med enkelte justeringer, hvor vederlaget i hovedsak gjøres opp etter 
enhetspriser basert på prosessfortegnelse.  

Etter entreprenørens syn har man blitt pålagt arbeider med masseutskifting som det ikke finnes 
prisbærende prosesser for i kontrakten, og det er krevd vederlagsjustering for dette. I tillegg har 
entreprenøren krevd fristforlengelse.  

Byggherren er forespurt om han ønsker å fremsende innlegg til BFJR i sakens anledning, men 
har i epost av 15. november 2019 avslått dette under henvisning til kontraktens 
prosedyrebestemmelser om hvordan kontraktstvister skal håndteres. Entreprenøren har 
fastholdt sitt ønske om at BFJR skal behandle saken, og Rådet har klargjort overfor byggherren 
og entreprenøren at det vil vurdere og ta stilling til de spørsmål som er reist basert på 
entreprenørens innlegg, med de der fremlagte bilag. Saken er dermed ikke undergitt den 
kontradiksjon som er normalt, noe man må være klar over i vurderingen av uttalelsen.  

Det entreprenøren har bedt BFJR ta stilling til er formulert på følgende måte: 

• «[Entreprenøren] … ber om at BFJR tar stilling til selve grunnlaget for EM 016, dvs. uttaler seg om 
hvorvidt arbeidet med masseutskifting under planum i eksisterende veg utgjør en endring. 

• [Entreprenøren] … ber videre om at Rådet uttaler seg om hvilken prosess masseutskiftingen skal 
gjøres opp i henhold til.» 

 

http://www.bfjr.no/
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2. SAKENS FAKTISKE SIDE 
Kontrakten tvisten knytter seg til ble inngått 22. januar 2018, etter kunngjøring av konkurranse 
1. oktober 2017 og tilbud 22. november s.å.  

I konkurransegrunnlaget del A3, punkt 1 er arbeidene blant annet beskrevet som følger:  

 «1 Arbeidenes art og omfang 

Prosjektet omfatter utbedring av … [vegstrekning]. Utbedringen gjelder en utvidelse av eksisterende … for 
tilfredsstille kravene for gul midtstripe. Veglinjen følger hovedsakelig dagens trase, unntaksvis ved … 
Arbeidene vil bestå av utskifting, masseflytting, sprengning, asfaltarbeider, rekkverksarbeider med mer. I 
prosjektet inngår også en utvidelse av … bru. 

På grunn av usikkerhet om full finansiering av hele prosjektet er arbeidet delt opp i to deler. Første del 
inneholder to parseller og utvidelsen av … bru. Parsellene går fra … (profil 0) frem til … (profil 2450), og fra 
… (profil 5250) og til parsellslutt (profil 6850). Disse parsellene samt utvidelsen av … bru utgjør hoveddelen 
av kontrakten. Parsellen mellom … (profil 3150) og … (profil 5250) er opsjonsdelen av kontrakten. Om 
opsjonsdelen skal gjennomføres vil først bli avgjort etter at saken er behandlet politisk. Entreprenør vil bli 
varslet om opsjonen trer i kraft senest 26.01.2018. …» 

Endringsmelding nr. 16 – EM 016 – ble utstedt av entreprenøren 15. mai 2019. Den ble senere 
fulgt opp av entreprenøren i og endringsmelding nr. 17 – EM 017. Den førstnevnte dreier seg 
om et krav om ytterligere vederlag, mens den sistnevnte dreier seg om et krav om 
fristforlengelse for de samme forholdene. Som det fremkommer ovenfor, er BFJR kun bedt om å 
uttale seg om enkelte sider av det førstnevnte kravet.   
 

3. ENTREPRENØRENS SAKSFREMSTILLING OG ANFØRSLER 
Kontrakten er inndelt i en hoveddel, som også er omtalt som kontraktsdel, og en opsjonsdel. 
Dette er bl.a. fremhevet i Kontraktens del A3 punkt 1. Hoveddelen er igjen delt inn i fase 1 og 2, 
i tillegg til at den omfatter noen broarbeider. 

Entreprenøren har i hovedsak gjort følgende gjeldende: 

Entreprenøren har siden oppstarten av prosjektet utført omfattende arbeid med 
masseutskifting under planum i eksisterende veg. Dette arbeidet er avsluttet for kontraktsdelen, 
men var på det tidspunkt da saken ble innledete for BFJR fortsatt pågående i den del av 
kontrakten som omtales som opsjonsdel. 
 
Arbeidet med masseutskifting burde vært angitt i beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, uten 
at det er tilfelle. Kun en mindre del av masseutskiftingen, og da begrenset til kontraktsdelen, er 
omtalt på tegning (V-tegninger.) På tegning er det således angitt at det må utføres 
masseutskifting i kontraktsdel, dvs. fase 1 på enkelte mindre strekninger. Behovet på tegning er 
angitt til ca. 120 meter.  
 



Hittil har entreprenøren utført masseutskifting under planum i eksisterende veg over et strekk i 
fase 1 og fase 2 som utgjør nærmere 2000 meter til sammen.  
 
Masseutskiftingsarbeidet har også utløst behov for omfattende følgearbeider i form av 
midlertidige omkjøringsveier og trafikktiltak, og disse endringsarbeidene har samlet sett påført 
entreprenøren betydelig merkostnader. Krav om tilleggsvederlag er som nevnt varslet gjennom 
EM 016, og det er videre krevd fristforlengelse gjennom EM 017. 
 
Byggherren har avslått begge endringskravene under henvisning til at arbeidet som 
entreprenøren har utført/utfører er kontraktsarbeid, og hevder videre at arbeidet skal gjøre opp 
etter prosessene som entreprenøren har priset og som inngår i kontrakten pr. i dag. Det fremgår 
også av saksdokumentene Rådet har mottatt at byggherren har avvist at det mangler post for 
arbeid med masseutskifting under planum i eksisterende veg. 
 
Konkurransegrunnlaget er delt opp i kapitelene A, B, C, D1, D2, og E. Kapittel A inneholder blant 
annet en orientering om prosjektets art og omfang. Kapittel B inneholder prosjektets 
tilbudsregler, mens kapittel C inneholder kontraktsbestemmelsene (NS 8406 og byggherrens 
spesielle kontraktsbestemmelser) samt avtaleskjema (C4). I kapittel D1 står prosjektets mengde 
og prosesskodefortegnelse (prosesskoden), mens kapittel D2 inneholder tegninger og 
supplerende dokumenter. Kapittel E inneholder tilbudsopplysninger, bl.a. ulike prisskjema. 
 
Konkurransegrunnlaget del B3, punkt 4 angir at konkurransen var lagt opp som en ren 
priskonkurranse. For at den som deltar i en slik anbudskonkurranse skal ha reell mulighet til å nå 
frem i konkurransen, er han avhengig av at han priser de postene han blir bedt om. Hvis 
utførende inkluderer i prisingen arbeider som ikke er med i postene, vil resultatet bli en overpris 
som gjør at entreprenører priser seg ut av konkurransen. 

Av den nærmere beskrivelsen på overordnet plan – i konkurransegrunnlaget del A3 – fremgår 
det at hensikten med prosjektet er å utvide eksisterende veg for å tilfredsstille kravet til gul 
midtstripe, dvs. gjøre veien bredere. Den eksisterende vegen skal det i utgangspunktet ikke 
gjøres noe med. Det har med andre ord ikke vært lagt opp til masseutskifting av planum under 
eksisterende veg fra byggherrens side, og det derfor heller ingen egne prosesser for dette i del 
D1. 

Som nevnt er det ingen egne prosesser i kapitel D som omhandler masseutskifting under 
planum i eksisterende veg, verken når det gjelder arbeider som inngår i hoveddelen eller 
opsjonsdelen. Priser for dette arbeidet inngikk derfor heller ikke i tilbudet som entreprenøren 
innga 22. november 2017. 

I prosess 14.5 A1, som er en prisbærende prosess for provisorisk omlegging av eksisterende 
veger, blir det i nest siste avsnitt vist til V- tegninger som igjen angir at det skal utføres 
masseutskifting under planum i eksisterende veg på begrenset strekk av område A1, fase 1. V- 
tegningen viser at masseutskiftingen i utgangspunktet var begrenset til et veistrekk i A1, fase 1, 
på ca. 120 meter. 



Informasjonen om masseutskifting under planum som fremgår av tegningene skulle vært angitt i 
særskilt prosess. Med riktig bruk av prosesskoden skulle byggherren konkret ha benyttet 
prosess 51.21 i prosesskoden til Statens Vegvesen. Slik entreprenøren ser det, mangler 
kontrakten prosess for arbeid med masseutskifting under planum i eksisterende vei. Ingen av 
tegningene som omhandler kontraktsdel fase 2 og opsjonsdelen viser masseutskifting under 
planum i eksisterende vei. Det er heller ingen prosesser/beskrivelser som omhandler slikt 
arbeid. 

Etter at entreprenøren hadde startet opp arbeidene som omfattes av hoveddelen av prosjektet 
ble det klart at det ville bli behov for masseutskifting under planum i eksisterende veg på et 
langt større strekk enn det som fremgikk av V-tegningene. Konkret har det blitt utført 
omfattende masseutskifting både i fase 1 og 2. Begge steder ble arbeidet utført etter anvisning 
fra byggherren. I områdene hvor entreprenøren har utført masseutskifting under planum av 
eksisterende veg har eksisterende veg i realiteten blitt gravd bort og bygget opp på ny. 
 
Byggherren motsatte seg å gjøre opp arbeidet som endringsarbeid, og vil kun betale for utført 
arbeid gjennom prosesser som inngår i kontrakten. For å sikre delvis oppgjør og redusere 
likviditetsbelastningen knyttet til manglende oppgjør inngikk partene i et økonomimøte avholdt 
16. august 2019 en midlertidig avtale. Den midlertidige avtalen innebærer ikke at noen av 
partene har gitt opp sine syn på hvordan arbeidet med masseutskifting skal håndteres rent 
kontraktuelt.  
 
Når det gjelder arbeidet med masseutskifting under planum som er utført på opsjonsdelen, 
utførtes også dette arbeidet på samme måte som for hoveddelen etter anvisning fra 
byggherren. På visse strekk der byggherren opprinnelig vurderte at det ikke har var nødvendig 
med masseutskifting av planum under eksisterende veg har byggherren senere skiftet syn slik at 
entreprenøren har måttet gå tilbake og ta opp igjen arbeider. Også dette har gitt seg utslag i 
driftsforstyrrelser / plunder og heft. 
 
I Byggholtdommen (Rt. 2007 side 1489) slår Høyesterett fast at det er av «vesentlig betydning at 
anbudsgrunnlaget er basert på en korrekt og konsekvent bruk og forståelse av de standarder 
som er anerkjent i byggebransjen». I forlengelse av dette sier Høyesterett at «det er Byggherren 
som ved utformingen av anbudsgrunnlaget vil måtte bære ansvaret for at en slik målsetting blir 
oppnådd». Samme rettslige utgangspunkt følger av Mika- dommen Rt. 2012 side 1720 og av 
Sveendommen, HR-2019-830A. 
 

Kontrakten som denne saken gjelder, er en enhetspriskontrakt hvor byggearbeidet inndeles i 
prosesser. Prosessene og mengder beskrives som nevnt i kontrakten kapittel D1 som 
innledningsvis henviser til Håndbok R761 (prosesskode 1) og R762 (prosesskode 2). 

Innledningen til Håndbok R761 gir uttrykk for samme forventning til byggherren som 
Høyesterett gir uttrykk for i Byggholtdommen. Forventningen er at standarder, herunder 
prosesskoden, brukes korrekt og konsekvent. 



Prosesskoden er delt inn i 10 grupper kalt hovedprosesser. Hovedprosess nr. 5 benyttes når det 
er aktuelt med arbeid med «vegfundament». Entreprenørens standpunkt er at prosess 51.21 
(feilskrevet 51.22) skulle vært benyttet for det aktuelle arbeidet med masseutskifting, og at det 
utgjør en mangel ved beskrivelsen at denne prosessen ikke er tatt med. Denne saken gjelder 
mao. et tilfelle av uteglemt post/prosess. 
 
Byggherren anfører at arbeid med masseutskifting skal gjøres opp etter prosess 25.5. og 25.7. 
Det er feil. De to nevnte prosessene inngår i hovedprosess 2 som gjelder «sprengning og 
masseforflytting», og er beregnet for annet arbeid enn det arbeidet som entreprenøren faktisk 
har måttet utføre og som danner grunnlaget for EM 016. Innholdsfortegnelsen til hovedprosess 
2 viser dette helt klart. 
 
Entreprenøren fastholder kravet i EM 016 både for det arbeidet som er utført med 
masseutskifting og for det arbeidet som masseutskiftingsarbeidet igjen har ført med seg, 
herunder kravet om tillegg for plunder og heft. Også tidskravet i EM 017 fastholdes. 
 
Rettslig sett kan entreprenørens syn på de to endringskravene oppsummeres i 4 punkter: 
 

• Prosess 51.21 skulle vært medtatt i beskrivelsen som gjelder for prosjektet, men er 
uteglemt.  

o Arbeidet med masseutskifting under planum i eksisterende veg omfattes direkte 
av endringsdefinisjonen i NS 8406 punkt 19. 1 som sier at det foreligger en 
endring dersom «entreprenøren skal yte noe i tillegg til [….] det opprinnelige 
avtalte.» 

 
• For kontraktsdelen fase 1 har byggherren i V-tegningene beskrevet at det skal utføres en 

mindre masseutskifting under planum av eksisterende veg.  
o Beskrivelse på tegning kan imidlertid ikke erstatte uteglemt prosess. Se i den 

forbindelse NS 8406 punkt 4, siste ledd som sier at «Utførelse som bare er angitt 
på tegning, men som også burde vært angitt i beskrivelsen eller 
mengdefortegnelsen, omfattes ikke av kontrakten.»  

o For den øvrige delen av kontrakten (dvs. kontraktsdelen fase 2 og opsjonsdelen) 
finnes det verken beskrivelse eller tegninger. 
 

• Når entreprenøren skal utføre endringsarbeid skal tilleggsvederlaget fastsettes etter 
reglene i punkt 22. 

o I og med prosess 51.21 er uteglemt fra beskrivelsen foreligger ingen anvendelige 
enhetspriser. Arbeidet må da gjøres opp ut fra justerte enhetspriser, eventuelt 
som regningsarbeid. 

 
• Ved endringsarbeider har utførende rett til tillegg i tid tilsvarende den tiden som 

endringen har forårsaket. 
 



4. RÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON 
Rådet vil innledningsvis bemerke at tvisten, slik saken er fremstilt, dreier seg om forståelsen av 
kontrakten mellom partene, og om man i dette tilfellet står overfor det man kan kalle en 
«uteglemt prosess» eller eventuelt et endringsarbeid.  

Etter entreprenørens redegjørelse for Rådet er byggherrens syn at entreprenøren ikke har rett 
til tillegg i vederlag og tid, og at de aktuelle arbeidene – masseutskifting under eksisterende veg 
– skal avregnes på prosessene 25.5 og 25.7, mens entreprenørens synspunkt er at prosessene 
ikke kan benyttes. Entreprenøren mener at byggherren har uteglemt en prosess for de aktuelle 
arbeidene. Siden man ved beskrivelsen har benyttet seg av Statens vegvesens prosesskode – 
R761 – mener entreprenøren at prosess 51.21 skulle vært medtatt, noe den ikke er. I innlegget 
fra entreprenøren er noen ganger også prosess 51.22 nevnt, men Rådet antar, som påpekt over, 
at dette er en feilskrift.  

De rettslige utgangspunktene ved tolking av entreprisekontrakter inngått etter 
anbudskonkurranse underlagt regelverket for offentlige anskaffelser har vært et 
tilbakevendende tema i Høyesterett de siste årene. Praksisen er oppsummert på en god måte i 
HR-2019-830-A, avsnittene 33-38: 

 
«Før jeg går inn på de konkrete spørsmålene saken reiser, redegjør jeg for noen rettslige utgangspunkter. 
Jeg nevner først at anleggsoppdrag som dette, med Statens vegvesen som anbudsinnbyder, reguleres av lov 
om offentlige anskaffelser. Da kontrakten ble inngått, gjaldt anskaffelsesloven fra 1999. Paragraf 1 slo fast 
at loven skulle sikre ‘mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på 
forretningsmessighet og likebehandling’. Etter § 5 tredje ledd skulle oppdragsgiveren ‘sikre at hensynet til 
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen’. I 
bestemmelsens fjerde ledd het det at tildeling av kontrakter skulle skje ‘på grunnlag av objektive og ikke-
diskriminerende kriterier’. 

 
NS 8406:2009 punkt 18.1 inneholder bestemmelser om byggherrens medvirkningsplikt. I første ledd bokstav 
a fremgår at byggherren med mindre annet er avtalt skal fremskaffe og har ansvaret og risikoen for 
‘tegninger, beskrivelser og beregninger som er nødvendige og egnet som grunnlag for utførelsen av 
kontraktarbeidet’. Dette innebærer blant annet et ansvar for innholdet i konkurransegrunnlaget, se Rt-2010-
1345 Oslo Vei avsnitt 55 og 56. Ansvaret omfatter også de mengdeangivelser som er gitt i kontrakten, jf. Rt-
2012-1729 Mika avsnitt 3. 

 
Innbyderens plikter er utdypet i Rt-2007-1489 Byggholt. I avsnitt 62 fremhever førstvoterende at 
anbudsgrunnlaget må være ‘grundig gjennomarbeidet med sikte på å få fram en klar og presis 
prosjektbeskrivelse’, før han tilføyer at det samme må gjelde ‘for de enkelte utgiftsposter som forutsettes 
priset’. Han påpeker videre at det er av ‘vesentlig betydning at anbudsgrunnlaget er basert på en korrekt og 
konsekvent bruk og forståelse av de standarder som er anerkjent i byggebransjen’. Og i avsnitt 75 uttaler 
han at det er ‘anbudsinnbyderens ansvar å sørge for et klart og entydig anbudsgrunnlag’. 

 
Entreprenøren har på sin side risikoen for egne kalkyler – for at den enkelte prosess har fått en pris som 
dekker kostnader og fortjeneste, se Rt-2012-1729 Mika avsnitt 3. I avsnitt 69 uttaler førstvoterende at det 



avgjørende er hvordan en ‘normalt forstandig tilbyder’ oppfatter de beskrivelser som er gitt i 
kontraktsdokumentene. 

 
Det er et sikkert rettslig utgangspunkt at avtaler mellom næringsdrivende må fortolkes objektivt, jf. blant 
annet Rt-2010-961 avsnitt 44 og Rt-2010-1345 Oslo Vei avsnitt 59. I Mika-dommen avsnitt 58 konkretiseres 
dette slik for kontrakter i entrepriseforhold: 

 
‘Ved anbud, der kontraktsgrunnlaget er utarbeidet av den ene parten alene, er det krav om like 
konkurransevilkår for tilbyderne. Prinsippet om en objektiv fortolkning av avtaler mellom 
næringsdrivende får derfor en særlig styrke i entrepriseforhold.’ 

 
Førstvoterende fremhever videre i avsnitt 67 at det ‘vil kunne være nødvendig å se samtlige 
kontraktsdokumenter i sammenheng’ når innholdet i konkurransegrunnlaget skal fastlegges.» 

 
Tilsvarende oppsummeres rettstilstanden på følgende måte ved formuleringen av det konkrete 
vurderingstemaet i avsnitt 39: 
 

«På denne bakgrunn går jeg over til den konkrete vurderingen av om Magne Sveen AS har krav på 
vederlagsjustering. Spørsmålet blir om konkurransegrunnlaget ga selskapet – bedømt som en normalt 
forstandig tilbyder – klar nok informasjon for å beregne sprengningsarbeidene.» 

 
For den foreliggende saken er det særlig å merke seg at Høyesterett, med henvisning til Rt. 2007 
s. 1489, fremhever betydningen av «at anbudsgrunnlaget er basert på en korrekt og konsekvent 
bruk og forståelse av de standarder som er anerkjent i byggebransjen». 

Anbudsgrunnlaget er etter det opplyste bygget på det mye brukte beskrivelsesverktøyet utviklet 
av Statens vegvesen – den såkalte «prosesskoden». Prosessene som er tatt inn i beskrivelsen er 
prosessene 25.5 og 25.7, og disse som etter det vi forstår er de som etter byggherrens syn skal 
benyttes for de aktuelle arbeidene.  

Prosess 25.5 er inntatt under stedsangivelsene A1 Veg P0—2450+P5250-6850 og A2 Veg Opsjon 
P3150-5250. Prosess 25.7 er inntatt under stedsangivelse A1 Veg P0—2450+P5250-6850. 

Så vidt Rådet har kunnet se, er det ikke tatt inn spesiell beskrivelse i de aktuelle prosessene 
(med et lite unntak for prosess 25.7), og de er dermed gitt samme innhold som man finner i 
prosesskoden R761: 

 

«25.5 Jordmasser til fyllplass 
 

a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra 
skjæring i linjen til angitt eller valgt fyllplass.  
 
Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Omfatter også 
leverings- og behandlingsgebyrer der dette er aktuelt. Ev. bekjempelse av 
uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. 



 
c) Toppen skal avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp. 

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3» 

 
 

«25.7 Myr og andre ubrukbare masser 

a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av myr og andre 
ubrukbare masser fra angitte steder i linjen til angitt eller valgt fyllplass, inkl. 
leverings- og behandlingsgebyrer der dette er aktuelt. Omfatter også 
tilbakefylling til opprinnelig terrengnivå utenfor vegkroppen med 
tilstedeværende masser. Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 
27.3. 
 

c) Dersom ikke annet er angitt i planene skal det graves til fast grunn under 
vegkroppen ut til en bredde tilsvarende fyllingsskråning 1:1 under steinfylling og 
1:1,25 under jordfylling. Der graving med sideskråning 1:1 kan medføre 
ukontrollerte glidninger og setninger på nærliggende terreng, skal gravingen 
utføres umiddelbart foran fyllingstippen.  

 
x) Mengden måles som prosjektert fast volum i skjæring. Enhet: m3» 

 

I prosess 25.7 er følgende inntatt som spesiell beskrivelse:  

 «a) Entreprenøren må selv skaffe deponi.» 

Mengdene som er angitt er for prosess 25.5 24 000 m3 (A1) og 10 000 m3 (A2) og for prosess 
25.7 18 000 m3.  
 

Etter Rådets syn er det ut fra beskrivelsen i bokstav a i de to aktuelle prosessene lite naturlig at 
slike arbeider som vi her snakker om – masseutskifting under planum – omfattes av prosessene. 
En naturlig språklig forståelse tilsier ikke en slik løsning.  

Denne slutningen underbygges etter BFJRs syn av innholdet i beskrivelsesverktøyet R761. 
Masseutskifting under planum er spesifikt regulert i standardprosess 51.21, og denne har i R761 
følgende innhold: 

 «51.21 Masseutskifting under planum 
 

a) Prosessen kommer til anvendelse etter avtale med byggherren for utskifting av 
uegnede masser under planum.  



Omfatter utgraving, opplasting, transport og tipping på angitt fyllplass inkludert 
fyllplassarbeider. Leverings- og behandlingsgebyr er medtatt i prosess 27.7.  
Omfatter også levering og utlegging av egnet materiale til erstatning for utgravd 
masse. Komprimering og avretting er medtatt i prosess 51.3 eller 51.4. 
 

c) Krav til materialer skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
 

x) Mengden måles som prosjektert fast volum av utgravning i linjen. Enhet: m3» 
 

Etter Rådets syn er det dermed naturlig å slutte at det systemet prosesskoden legger opp til er 
at slike arbeider som det her er tale om ikke skal avregnes på prosessene 25.5 og 25.7. En viss 
støtte for synspunktet kan også finnes i overordnet prosess 25 bokstav a), hvor det henvises til 
prosess 51, noe som underbygger en motsetningsslutning. 

Så langt er Rådet derfor av den oppfatningen at masseutskiftingsarbeidene ikke skal avregnes 
på prosessene 25.5 eller 25.7. 

Rådet er imidlertid usikre på om det i dette tilfellet er riktig å karakterisere situasjonen som en 
klassisk «uteglemt prosess»-situasjon. En slik situasjon vil først og fremst foreligge hvor det er 
konkrete holdepunkter i kontrakten for at en ytelse eller et arbeid er omfattet av 
entreprenørens forpliktelser, men hvor dette ikke gjenspeiles i de prisbærende prosessene. Slik 
Rådet oppfatter situasjonen her, er tegningsmaterialet det eneste stedet man kan slutte noe om 
disse arbeidene. Det er riktignok slik at overordnet prosess 51 Planum – på noe ukonvensjonelt 
vis – er inntatt som prisbærende prosess både på stedkode A1 og A2. Ut fra beskrivelsen inntatt 
i bokstav a) i prosessen er det umiddelbart vanskelig å se at man naturlig kan slutte at prosessen 
omfatter arbeider med masseutskifting under planum som vi her står overfor.  

Kontrakten er basert på NS 8406 med enkelte justeringer. Av standardens punkt 4 siste ledd 
fremkommer følgende: 

«Utførelse som bare er angitt på tegning, men som også burde ha vært i beskrivelsen 
eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av kontrakten.»  

At vi her står overfor arbeid som også burde ha vært angitt i mengdefortegnelsen, er etter 
Rådets syn ganske klart, særlig i lys av det ovenstående om systematikken i R761.  

Rådet vil i denne sammenheng mer generelt bemerke at når byggherren benytter 
ferdigutviklede beskrivelsesverktøy – som her Statens Vegvesens prosesskode – vil det systemet 
dette beskrivelsesverktøyet selv legger opp til være av stor betydning for hvilke forventninger 
entreprenøren kan ha til innholdet av de enkelte prosesser i beskrivelsen. Tilsvarende vil avvik 
fra beskrivelsesverktøyets systematikk fordre særlig klarhet i konkurransegrunnlaget.  

Sett hen til de to spørsmål BFJR er forelagt, se pkt. 1 over, er Rådet for det første av den 
oppfatning at det, slik saken her ligger an, bør legges til grunn at masseutskiftingsarbeidene som 



her er omtalt ikke er omfattet av den opprinnelige kontrakten. Det arbeidet som er utført eller 
blir utført i den forbindelse må karakteriseres som tilleggsarbeid, og utgjør en endring.  

For det andre innebærer slutningene over at det ikke finnes direkte anvendelige prosesser å 
avregne arbeidene på. Det er også vanskelig å se for seg at det vil være naturlig å operere med 
justerte enhetspriser for arbeidet, jf. NS 8406 punkt 22.1 fjerde ledd. Uten avtale om annet, må 
man dermed falle ned på at arbeidene skal avregnes som regningsarbeid, jf. NS 8406 punkt 22.1. 
I tilknytning til entreprenørens siste spørsmål bemerkes at dersom de aktuelle arbeidene skulle 
vært omfattet av den opprinnelige kontrakten, med en korrekt bruk av Statens vegvesens 
prosesskoder, ville det etter BFJRs oppfatning vært rett å anvende post 51.21.    
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