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Entrepriseformer
 Utførelsesentrepriser –

NS 8405 og NS 8406
 Totalentrepriser – NS 8407



Kort om…

… Advokatfirmaet Grette

• Dekker alle områder for 
næringslivet

• Ca. 75 advokater, 

• Stort fagmiljø innen bl.a.

– Bygg og anlegg 
– Energi og olje-, gass-

og leverandørindustri
– Eiendom
– Arbeidsliv
– Bank og finans
– Corporate
– IPR

… meg

• Advokat, partner i Grette

• Tidligere: 
Seniorrådgiver i Vegdirektoratet 
– fagansvar for entrepriserett 
og offentlige anskaffelser

• Oppnevnt av regjeringen til 
utvalg innen offentlige 
anskaffelser – NOU 2010:2

• Kursholder for Standard Online, 
Tekna, Nito, Statens vegvesen, 
Sporveien, Jernbaneverket, 
Nye Veier AS m.fl.
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Hvem skal betale?
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Hovedutfordringer
Formelle og faktiske forhold
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Prosjektleder

Byggherre

Prosjekterende

Byggeleder

Entreprenør
Side-

entreprenør

1

2
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Økende bruk av totalentrepriser i anleggsprosjekter
Prosjekteksempler

Faksimiler fra Teknisk Ukeblad
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Aktører
Prosjekteksempel

Byggherre

Entreprenør 1

Prosjekterende
Under-

entreprenør

Prosjektledelse

Entreprenør 2

Prosjekterende
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Rådgiverens rolle
Prosjekteksempel

BYGGHERRE

RÅDGIVER RÅDGIVER X ENTREPRENØR

RÅDGIVER

ALTERNATIV A

ALTERNATIV B

RÅDGIVER

ALTERNATIV C



1. UTGANGSPUNKT FOR 
RISIKODELINGEN
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Kontraktsarbeid eller ikke?
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Kontraktsarbeid

eller

Endring eller 
forhold som byggherren 
har risikoen for

KONTRAKTENS 
BESKRIVELSE

Tilleggsvederlag

Fristforlengelse?

Kontraktens 
vederlag
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Risiko
Agder lagmannsrett, dom 22.1.2009 (LA-2008-52830-2)

En grunnleggende regel i entrepriseretten er at risikoen i utgangspunktet 
plasseres etter funksjonsfordelingen i kontrakten. 
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Risiko i entreprisestandardene

Totalentreprise

Det karakteristiske ved
totalentreprise er at
entreprenøren står ansvarlig for
både prosjektering og utførelse.
Entreprenøren vil i prinsippet ha
all risiko for funksjonsfeil (…)

Hålogaland lagmannsrett, 
dom 3.12.2007 

(LH-2007-102419)

Utførelsesentreprise

Byggherren har risikoen for at
tegninger og beregninger er
riktige, og entreprenøren for at
arbeidet blir fagmessig utført.

Agder lagmannsrett, 
dom 22.1.2009 

(LA-2008-52830-2)
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Risikofordeling i utførelsesentreprise
Høyesterett i Rt. 2012 s. 1729 (Stedjebergtunnelen)

Oppgjør finner sted 
etter mengdeoppmåling. 
Dette innebærer at 
byggherren har risikoen for 
mengdeangivelsen,
mens 
entreprenøren har risikoen for 
at den enkelte prosess har fått 
en pris som dekker 
entreprenørens kostnader, 
fortjeneste og så videre.



18

Risiko for innhold i kontraktsdokumentene
Rt. 2012 s. 1729 (Stedjebergtunnelen)

Prinsippet om en objektiv fortolkning av avtaler mellom 
næringsdrivende får … en særlig styrke i entrepriseforhold. 
For at tilbyderne skal kunne konkurrere på like vilkår, må anbuds-
grunnlaget – som danner basis for den senere kontrakten – være 
klart formulert. Uklarhet må i 
utgangspunktet gå ut over anbuds-
innbyderen, som ensidig utformet 
det grunnlaget tilbyderen må 
forholde seg til. Er det – til tross for 
enkelte uklare punkter – etter en 
objektiv fortolkning likevel klart hva 
som er ment, må tilbyderen holde 
seg til dette. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Stedjebergtunellen_Bondeviki.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Stedjebergtunellen_Bondeviki.jpg
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Risiko for innhold i kontraktsdokumentene

Rt. 2003 s. 1531 
(Feilprisingsdommen) 

Rt. 2007 s. 1489 
(Byggholt) 

Byggherren har risikoen for 

konkurransedokumentene

Entreprenøren har risikoen for 

tilbudets innhold



Vederlagsjustering og fristforlengelse

Endring av byggherrens 
prosjekteringsmateriale

– Feil i byggherrens 
prosjektering

– Tilleggsbestillinger

Utførelsen av arbeidene blir hindret
– Samordning fungerer ikke –

vente på tegninger, 
sideentreprenør er ikke ferdig

– Uventede forhold –
grunnforhold, ledninger

20

Endringer

Svikt i 
byggherrens 
medvirkning

Andre 
forhold som 
byggherren 
en ansvarlig 

for

A

B

C

A

B

C



2. RISIKO FOR PROSJEKTERING
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Risiko for prosjekteringen

Totalentreprise

NS 8407 pkt. 16.1 Prosjektering

Er ikke annet avtalt, skal
totalentreprenøren sørge for all
nødvendig prosjektering for å
kunne levere kontrakts-
gjenstanden i samsvar med
kontrakten, herunder reglene i
punkt 14.

Utførelsesentreprise

NS 8405 pkt. 19.2 Prosjektering

Byggherren skal levere de
tegninger, beskrivelser og
beregninger som er nødvendige
og egnet som grunnlag for
utførelsen av kontraktarbeidet.

NS 8405 pkt. 13.1
Dersom beskrivelsen eller andre
kontraktsdokumenter fastsetter at
entreprenøren skal oppnå et bestemt
funksjonskrav for enkelte deler av kontrakt-
arbeidet, skal entreprenøren forestå
nødvendig prosjektering for dette. (…)

c
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Entreprenørens valgrett

VALG AV LØSNINGER 

Klassisk 

totalentreprise

- kun funksjon

Klassisk 

utførelsesentreprise

- kun spesifiserte krav



3. RISIKO FOR GRUNNFORHOLD
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Risiko for forhold ved grunnen

Totalentreprise

NS 8407
Pkt. 23.1 Byggherrens risiko for
uforutsette forhold ved grunnen

Byggherren har risikoen for
forhold ved grunnen dersom de
avviker fra det totalentre-
prenøren hadde grunn til å
regne med ved utarbeidelsen av
tilbudet.

Utførelsesentreprise

NS 8405 pkt. 19.3

Byggherren bærer risikoen for at
det fysiske arbeidsunderlaget og
grunnforholdene er slik
entreprenøren hadde grunn til å
regne med ut fra kontrakten,
oppdragets art og
omstendighetene for øvrig.
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Risiko for grunnforholdene
Statens vegvesen – Håndbok R763 Konkurransegrunnlag

• NS 8406 pkt. 18.1 (1)

Med mindre annet er avtalt, skal byggherren fremskaffe og har ansvaret
og risikoen for:

f) at grunnforholdene er slik entreprenøren hadde grunn ti å regne med
ut fra kontrakten, oppdragets art og omstendighetene for øvrig.

• Kap. C2 pkt. 31

Beskrivelsen/rapporten(e) skal gi entreprenøren grunnlag for egne
vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid.

• Kap. C3 pkt. 12

Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra
rapporter og eventuell beskrivelse med mindre det foreligger markert
avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til
NS 8406 pkt. 18.2.
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Utførelsesentrepriser

Funksjonsfordelingen tilsier at
risiko for prosjektering og
grunnforhold ligger hos
byggherren.
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Risiko for grunnforholdene
Borgarting lagmannsrett, dom 1.12.2002 (LB-2003-623)

• Statens vegvesen Buskerud

• Bygging av ny Bakke bru

• Fundamentering på landkar og med betongpeler til fjell i to akser

• Ramming av stålrørspeler 
ned til ca. 45 m

• Kontraktssum: 4,6 mill. kr

• Endret løsning etter havari; 
betongpeler

• Merutgifter: 4,8 mill. kr
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Risiko for grunnforholdene
Borgarting lagmannsrett, dom 1.12.2002 (LB-2003-623)

• Lagmannsretten:

«Utgangspunktet for vurderingen av om kravet mangler grunnlag, er at
Statens vegvesen hadde utformet en detaljert beskrivelse av hvilken
metode NCC skulle bruke for å fundamentere brua. Statens vegvesen
kan da kreve at NCC gjør en god og forsvarlig innsats, uten at NCC
derved har risikoen hvis den valgte metoden ikke leder til det ønskede
resultat, i dette tilfelle et skikkelig brufundament.

Spørsmålet blir etter dette om entreprenørens arbeid er fagmessig
utført eller om han har utført oppdraget på en uforsvarlig måte. I en
sak som denne kan det uforsvarlige gjelde arbeidet med å klargjøre
pelene, arbeidet med å ramme pelene ned i bakken eller en
kombinasjon av disse momentene.»
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Risiko for grunnforholdene
Borgarting lagmannsrett, dom 1.12.2002 (LB-2003-623)

• Lagmannsretten:

«Det må konkluderes med at entreprenøren ikke kan bebreides når
det gjelder utførelsen av arbeidet under kontrakten. Selv om
årsaksforholdene er dårlig belyst, vil lagmannsretten peke på at
grunnforholdene er byggherrens risiko. Byggherren ba om samme
prosedyre en gang til (akse 2) og på den måte fikk man utført en test av
sin egen metode. Det er en del som tyder på at den metode
byggherren valgte var lite robust. Samlet sett ligger det nær å si at det
foreligger en relevant brist i forutsetningene for entreprenørens
yteplikt.

Lagmannsrettens konklusjon er etter dette at entreprenøren ikke har
opptrådt uforsvarlig, slik at det var grunnlag for et krav om
tilleggsvederlag.»



Risiko for grunnforholdene
Borgarting lagmannsrett, dom 19.6.2007 (LB-2005-178511)

• Oslo kommune – Veidekke Entreprenør AS

• Sammenkobling av 
ringbanen med eksisterende 
t-bane på Økern i Oslo

• Betongstabbe skulle sørge
for midlertidig sikring, 
inntil etablering av
permanent understøtting

• Instruks om utførelse

31
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Risiko for grunnforholdene
Borgarting lagmannsrett, dom 19.6.2007 (LB-2005-178511)

• Lagmannsretten

Lagmannsretten finner det for sin del ikke nødvendig endelig å
avgjøre om kontrollingeniøren hadde materiell kompetanse til å
beslutte den endring K-melding 258 pkt. 4 innebar. Under enhver
omstendighet måtte Veidekke, etter lagmannsrettens oppfatning,
kunne legge til grunn at kontrollingeniør [N.N.], som også var
teknisk byggeleder, opptrådte med tilstrekkelig kompetanse,
eventuelt at han hadde innhentet den nødvendige godkjennelse i
egen organisasjon. Lagmannsretten kan ikke se at det var uaktsomt
å legge dette til grunn
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Risiko for grunnforholdene
Borgarting lagmannsrett, dom 25.2.2013 (LB-2011-135964)
(Assurtjern – Vinterbro)

• Statens vegvesen – Mika AS

• Bygging av E6 Assurstjern – Vinterbro

• Driving, sikring og komplettering av 
3600 m tunnel med to løp

• Kontraktssum: 651 249 761 eksl. mva.

• Vanskelige driveforhold på grunn 
av dårlig berg
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Risiko for grunnforholdene
Borgarting lagmannsrett, dom 25.2.2013 (LB-2011-135964)
(Assurtjern – Vinterbro)

• Lagmannsretten:

«Mengdene i anbudsgrunnlaget gir uttrykk for byggherrens
forventninger om behovet, men det ligger i kontraktens system med
enhetspriser at begge parter er forberedt på at de faktiske mengdene
kan bli annerledes enn angitt.»

«De økonomiske konsekvensene av endringene er ivaretatt gjennom
enhetsprisene. I tillegg inneholder kontrakten bestemmelser om
automatisk forskyvning av tidsfristene ved endringer i mengdene av
enkelte arbeidsprosesser, det såkalte ekvivalenttidsregnskapet.»
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Risiko for grunnforholdene
Borgarting lagmannsrett, dom 25.2.2013 (Assurtjern-Vinterbro)

• Lagmannsretten:

«De vanskelige driveforholdene førte til at Mika allerede i april 2007
måtte fravike planen om parallell driving i begge løp sørover og til
forsinkelser i fremdriften.

Staten har anført at entreprenørens planlagte driftsopplegg og
ressursbruk er uten betydning for vurderingen. Lagmannsretten er ikke
uenig i at entreprenørens planlagte opplegg vil bero på en rekke forhold
som ligger utenfor byggherrens ansvar, men i dette tilfellet inntraff
avviket i fremdriftsplanen omtrent samtidig med at entreprenøren
støtte på de endrede grunn- og driveforholdene ved Vinebergåsen.

Etter lagmannsrettens vurdering er det derfor sannsynliggjort at
avviket i fremdriftsplanen våren 2007 i alle fall for en vesentlig del kan
føres tilbake til de endrede grunn- og driveforholdene.»
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Risiko for grunnforholdene
Borgarting lagmannsrett, dom 25.2.2013 (Assurtjern-Vinterbro)

• Lagmannsretten:

«Det forelå endringer i grunnforholdene som førte til at arbeidet ble mer
tidkrevende og ineffektivt på en måte som ikke fanges opp av enhetsprisene og
ekvivalentregnskapet. Sentralt her står særlig de problemene som
entreprenøren fikk med bore- og ladeprosessene på grunn av oppsprukket og
løst berg. Som referert ovenfor førte det til at driveprosessene tok mellom 20 og
30 prosent lenger tid mot sør enn mot nord. Etter lagmannsrettens syn må de
anleggstekniske konsekvensene av endrede grunnforhold anses for å være
vesentlige.

Kort oppsummert legger lagmannsretten vekt på den manglende opplysningen
om bergartskillet ved Vinebergåsen, andelen ekstremt dårlig fjell mot sør og de
vesentlige drivetekniske konsekvensene som de endrede grunnforholdene fikk.
Dette må holdes opp mot beskrivelsen i den ingeniørgeologiske rapporten og
kontraktens bestemmelser om salvelengder, sikringsmidler og tidsfrister, som
det er redegjort for ovenfor.

Lagmannsrettens konklusjon er at det forelå et markert avvik mellom de
virkelige grunnforholdene og kontraktens beskrivelse.»
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Risiko for grunnforholdene
Borgarting lagmannsrett, dom 25.2.2013 (Assurtjern-Vinterbro)

• Lagmannsretten:

«Etter kontrakten kan Mika kreve dekket «merutgifter» som følge av
markert endrede fjellforhold. Dette innebærer at det er forskjellen
mellom faktisk påløpte utgifter som følge av markert endrede
fjellforhold og de beregnede utgiftene for en drift uten slike forhold
Mika kan kreve dekket, jf. Rt-2005-788 avsnitt 43, jf. også avsnittene 40,
48 og 49. »

• Men…

«Selv om det aksepteres at utmåling av kompensasjon for plunder og
heft etter sin art må bero på et skjønn, kan ikke retten overlates til å
foreta utmålingen på et rent ut spekulativt eller vilkårlig grunnlag. Etter
lagmannsrettens vurdering har Mika ikke i tilstrekkelig grad
konkretisert og sannsynliggjort hvilket nivå en kompensasjon rimeligvis
bør ligge på.»
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Risiko for grunnforholdene
Prosjekteksempel: Imarsundprosjektet

• Statens vegvesen

• Bygging av 

• 955 meter veg på rv. 680

• Imarsundbrua - 550 meter, 
fem spenn)

• Litjsundbrua – 300 meter, 
tre spenn

NS 8405 pkt. 13.1
Dersom beskrivelsen eller andre
kontraktsdokumenter fastsetter at
entreprenøren skal oppnå et bestemt
funksjonskrav for enkelte deler av kontrakt-
arbeidet, skal entreprenøren forestå nødvendig
prosjektering for dette. (…)
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Risiko for grunnforholdene
Prosjekteksempel: Imarsundprosjektet

• Entreprenøren skulle ramme stålrørspeler 
inntil visse rammekriterier var oppfylt

• Spesiell beskrivelse:

Entreprenøren var ansvarlig for midlertidig 
sikring

• Akse 4 og 5: 16 peler i hver 
gruppe, diameter ca. 1 m

• Grunnrapport: 
Ramming inntil 20 m før fjell 
(totalt inntil 40 m inkl. vanndybde)

• Fjell ble enkelte stedet påtruffet 6 m under 
sjøbunn
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Totalentrepriser

Funksjonsfordelingen tilsier at
risiko for prosjektering og
grunnforhold ligger hos
totalentreprenøren.

E6, Urlandå og Skamdal 
Foto: Mikael Bergman, Statens vegvesen
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• Mandalls gate 4 KS – Totalentrepriser om bolig- og næringsbygg

• Byggherren hadde foretatt prosjektering og søkt om rammetillatelse for
prosjektet; 35 leiligheter og ca. 570 m2 næringsarealer på gateplan,
arealer for parkering og boder i kjeller under bakkeplan, totalt
bruttoareal 3 393 m2.

• Konkurransegrunnlaget:

Entreprenøren får stillet tomten til disposisjon i nåværende forfatning, og
skal ta ansvaret for alle uforutsette forhold som måtte oppstå i
forbindelse med byggingen. Entreprenør har ansvar for alle forhold i
grunnen, så som pælelengder, fundamenteringsmetode, masse-
håndtering samt all riving. (…)

Risiko for forhold ved grunnen
Borgarting lagmannsrett, dom 2.2.2011 (LB-2010-027697)
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• Notat fra byggherrens rådgiver:

En velprøvd og rimelig fundamenteringsmåte vil være kompensert
fundamentering på hel bunnplate støpt direkte på leira. På det
nåværende tidspunkt er vi imidlertid ikke tilstrekkelig sikre på at
kompensert fundamentering er mulig. En løsning med kompensert
fundamentering vil forutsette at man klarer å fordele bygningsvekten
jevnt over hele bunnplata, dvs. også den lave delen mot Grønlandsleiret
15. Fullstendig kompensert fundamentering kan også forutsette at man
får anlegge kjeller under fortauet mot Mandallsgt. Løsningen må
vurderes nærmere i samråd med byggeteknisk.

Inntil videre må det tas høyde for at det blir nødvendig å fundamentere
bygget på spissbærende peler rammet til fjell. Det kan være aktuelt å
benytte betongpeler eller stålpeler. (…)

Risiko for forhold ved grunnen
Borgarting lagmannsrett, dom 2.2.2011 (LB-2010-027697)
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• Lagmannsretten:

• Slik lagmannsretten ser det, er det imidlertid ikke avgjørende om man
legger funksjonsbeskrivelsen til grunn som gjeldende mellom partene.
Det følger av NS 3431 pkt. 8.2 at [TE] har ansvaret for grunnforholdene.

• Som det fremgår, hadde [byggherren] gitt [TE] notatet om
grunnforholdene fra [rådgiver] før [TE] ga sine tilbud. [TE] var følgelig helt
innforstått med det som her er skrevet om fundamenteringsmåte, og at
det inntil videre "må tas høyde for at det blir nødvendig" å fundamentere
bygget på peler.

• [Byggherren] har følgelig gitt opplysninger som er riktige, og [TE] kan ikke
høres med at de ikke burde ha oppdaget eller tatt i betraktning at peling
var en påregnelig fundamenteringsmåte, jf. NS 3431 pkt. 8.2.2.

Risiko for forhold ved grunnen
Borgarting lagmannsrett, dom 2.2.2011 (LB-2010-027697)
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Avtalt plassering av risikoen

Grunnforhold

NS 8407 pkt. 23.2

Dersom det er avtalt at
totalentreprenøren har risikoen
for forhold ved grunnen, kan
totalentreprenøren likevel
påberope seg at forholdene
avviker vesentlig fra det
totalentreprenøren hadde
grunn til å regne med basert på
reglene i 23.1.

Prosjektering

NS 8407 pkt. 24.2.1

Har partene avtalt at
totalentreprenøren skal overta
risikoen for løsninger og annen
prosjektering som er utarbeidet
av byggherren før
kontraktsinngåelse, innebærer
dette at han har risikoen som
om han hadde prosjektert eller
valgt løsningene selv.
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• Bergen kommune – Totalentreprise om omsorgsboliger

• Grunnforholdene var vanskeligere enn forutsatt; morenemasse – deler
av bebyggelsen ble liggende mot morenekant – nødvendig med
forstøtningsmurer

• Konkurransegrunnlaget:

• Det vil ikke bli holdt tilbudsbefaring

• Entreprenørene må selv gjøre seg kjent i området og foreta de
undersøkelser som er nødvendig for å gi et komplett tilbud.

• Byggherren svarer ikke for riktigheten i den beskrivende
mengdeberegningen, mengdefortegnelser, tekniske
løsninger og tegninger, og entreprenøren svarer for feil i disse om
han nyttiggjør seg opplysninger derifra.

Risiko for forhold ved grunnen
Gulating lagmannsrett, dom 27.10.2008 (LG-2008-45836)
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• ”Det er ikke holdepunkter for å bygge på at de forhold det gjelder, er
forhold som byggherren var klar over eller burde ha vært klar over og
som han av denne grunn forstod eller burde forstå ville få betydning for
gjennomføring av totalentreprisen. Lagmannsretten kan derfor ikke se
at det kan legges ansvar på byggherren etter NS 3431 (..)”

• ”Lagmannsretten kan for sitt vedkommende ikke se at det kan være
avgjørende at det ville bli komplisert å foreta nærmere undersøkelser og
bedømme resultatene av disse. Poenget må således være at
totalentreprenøren i dette tilfellet har inngått på en kontrakt som
plasserer ansvaret og risikoen hos ham, uten en gang å foreta
undersøkelser som ville avdekket slik usikkerhet omkring
grunnforholdene at det kunne være grunn til å ta en nærmere diskusjon
om dette. ”

Risiko for forhold ved grunnen
Gulating lagmannsrett, dom 27.10.2008 (LG-2008-45836)
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• ”Slik lagmannsretten ser det, må det sentrale være at NCC som
totalentreprenør har påtatt seg risikoen for grunnforholdene, idet man
er utenfor de tilfeller som dekkes av NS 3431 punkt 8.2.1 om
opplysninger byggherren har gitt. Ansvaret for merkostnader m.v. må
derfor ligge hos NCC, med mindre det godtgjøres at problemene ikke
burde vært oppdaget eller tatt i betraktning, som angitt i punkt 8.2.2. ”

Risiko for forhold ved grunnen
Gulating lagmannsrett, dom 27.10.2008 (LG-2008-45836)
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Risiko for forhold ved grunnen – feil opplysninger

NS 8405 pkt. 19.3
Byggherren bærer risikoen for at
det fysiske arbeidsunderlaget og
grunnforholdene er slik
entreprenøren hadde grunn til å
regne med ut fra kontrakten,
oppdragets art og
omstendighetene for øvrig.

NS 8407 pkt. 23.1
Byggherren har risikoen for forhold
ved grunnen dersom de avviker fra
det total-entreprenøren hadde
grunn til å regne med ved
utarbeidelsen av tilbudet.

NS 8407 pkt. 23.1

Byggherren svarer for de
opplysninger om forhold ved
grunnen, byggeområdet og dets
omgivelser som han har gitt i
forbindelse med kontrakts-
inngåelsen.

Dersom byggherren gir uriktige eller
mangelfulle opplysninger eller ikke
gir opplysninger som nevnt i annet
ledd, har han risikoen for
konsekvensene av dette, med
mindre man kan gå ut fra at dette
ikke har virket inn på tilbudet.
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Risiko for grunnforhold
Borgarting lagmannsrett, dom 10.12.2001 (LB-2000-02809)

• E 134 mellom Drammen og Mjøndalen

• Vegtraséen skulle senkes i terrenget

• Masseflytting var egen entreprise

• Opplyst at massene 
hovedsakelig bestod av grus

• Ble avdekket svært harde 
morenemasser

• Driften ble ineffektiv, 
måtte leie inn dyrere maskiner

• Lagmannsretten: 1,2 mill. kroner (utgjorde ca. 10 % tillegg til 
kontraktssummen)
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• Pir 5: Bygging av 61 leiligheter basert på ferdigproduserte moduler på 
betongdekke. En del av bygningen er fundamentert på stålpeler ute i 
Tromsøsundet. 

• Brev fra rådgiveretter grunnbrudd ved Pir 4:
«Sett på bakgrunn av at det er kvikkleire i grunnen kan vi bare konstatere 
at en har vært heldig. Ved de opptredende grunnforhold og topografi 
kunne resultatet av initialgrunnbruddet vært at det hadde utløst et 
omseggripende skred som kunne bredd seg bortimot 50 m innover land 
(dvs tatt med seg personell, peler, entreprenørens brakke, kran, pelerigg 
etc).» 

• Entreprenøren, Pir 4: "nordhjørne er det verste geoteknisk sett, da det er i 
dette området at det konstatert kvikkleire"

Grunnforhold
Hålogaland lagmannsrett, dom 10.10.2011 (LH-2011-046327)
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• Lagmannsretten:

Partene i et entrepriseforhold har plikt til å samarbeide og vise aktsomhet
under gjennomføring av kontrakten. De har også gjensidig plikt til å
underrette hverandre om forhold de bør forstå kan eller vil få betydning
for kontraktsarbeidet. På denne bakgrunn er det vanskelig å forstå at ikke
byggherren fremla brevet av 23.12.2005 fra [rådgiver] for [entreprenør]
eller på annen måte gjorde oppmerksom på den tidligere hendelsen før
kontraktsinngåelsen, ikke minst fordi pir 5 er særskilt nevnt i brevet.

Lagmannsretten er etter dette, som tingretten, kommet til at
[entreprenør] har rett til fristforlengelse i til sammen 10 uker og kan kreve
erstatning for sine merutgifter som følge av forsinkelse.

Grunnforhold
Hålogaland lagmannsrett, dom 10.10.2011 (LH-2011-046327)
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Risiko for grunnforhold – manglende opplysninger
Prosjekteksempel: Barnehage i vest



4. RÅDGIVERENS ROLLE
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Rådgiverens rolle

BYGGHERRE

RÅDGIVER RÅDGIVER X ENTREPRENØR

RÅDGIVER

ALTERNATIV A

ALTERNATIV B

RÅDGIVER

ALTERNATIV C
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Rådgiverens rolle

• Hvilke rolle hadde rådgiveren?

• Hvem har engasjert
rådgiveren?
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Prosjekteringsfeil
Prosjekteksempel

Byggherre

Entreprenør 1

Prosjekterende
Under-

entreprenør

Prosjektledelse

Entreprenør 2

Prosjekterende
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Prosjekteringsfeil
Prosjekteksempler

NS 8401 pkt. 13

Prosjekteringsfeil foreligger når
”…oppdraget ikke er utført i
samsvar med kontrakten og dette
skyldes at kravet til faglig
forsvarlig handlemåte eller
aktsomhet ikke er overholdt.”

Rt. 1995 s. 1350

Det gjelder i utgangspunktet et
strengt, ulovfestet uaktsomhets-
ansvar for profesjonsutøvere.
Likevel er det et visst spillerom
før atferd som kan kritiseres, må
anses som erstatnings-
betingende uaktsomhet.



58

Prosjekteringsfeil
Prosjekteksempel

Byggherre

Entreprenør 1

Prosjekterende
Under-

entreprenør

Prosjektledelse

Entreprenør 2

Prosjekterende
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Risiko for prosjektering og grunnforhold
Utførelsesentreprise

Byggherre

Entreprenør 1

Under-
entreprenør

Prosjektledelse

Entreprenør 2

Prosjekterende
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Risiko for prosjektering og grunnforhold
Prosjekteksempel

Byggherre

Entreprenør 1

Prosjekterende
Under-

entreprenør

Prosjektledelse

Entreprenør 2

Prosjekterende



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Takk for oppmerksomheten!

Advokat Jørgen Aardalsbakke 
joaa@grette.no
916 62 501

Foto: JAA


