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1. Innledning 
 
1.1 Mandatet 
Standard Norges sektorstyre for bygg, anlegg og eiendom vedtok 22. mars 2011 å oppnevne 
en komité, SN/K 534, som fikk følgende mandat: 

“Komiteen skal gi innspill til Standard Norge om behovet for revisjon av eksisterende 
eller behovet for nye kontraktsstandarder, på bakgrunn av følgende nye 
samarbeidsformer og metoder i BAE-næringen: 
 

• Samspillkontrakter (også kalt partnering) 
• Offentlig-privat samarbeid (OPS) 
• Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) 

 
Komiteen skal også vurdere hvordan hensyn til livssykluskostnader kan innarbeides i 
kontraktsstandardene. 
 
På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og 
fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første 
møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.   
 
Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle 
endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering 
kan føre til at komiteen blir nedlagt.  
 
Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 2 år.” 
 

1.2 Komitémedlemmer 
Komiteen består ved avgivelsen av sluttrapporten av følgende medlemmer: 

• Knut Kaasen, oppnevnt av Standard Norge, professor dr. juris, Det juridiske fakultet, Oslo, 
komitéleder 

• Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge 
• Steen Sunesen, daglig leder, buildingSMART Norge 
• Dag Strømsnes, avdelingsdirektør, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
• Trond Damås, oppnevnt av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, direktør,  

Skanska Norge AS 
• Siw Linderud, advokat, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg 
• Knud Mohn, seniorrådgiver, Forsvarsbygg 
• Harald O. Holmås, oppnevnt av Norges Bygg- og Eiendomsforening, utbyggingssjef,  

Bergen Bolig og Byfornyelse KF 
• Thor Olaf Askjer, administrerende direktør, Norsk Eiendom 
• Gunnar Aalde, advokat, Norsk Teknologi 
• Morten Gran, oppnevnt av Rådgivende Ingeniørers Forening, advokat,  

Pacta Advokatfirma AS 
• Jan Eirik Henning, sjefingeniør, Statens vegvesen Vegdirektoratet 
• Lars Hoberg, avdelingsdirektør, Statsbygg 
• Bjørn Kuvås, avdelingsdirektør, Statsbygg 
• Jørgen Birkeland, juridisk prosjektleder, Standard Norge, komitésekretær 
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1.3 Arbeidsprosessen 
Komiteen hadde sitt første møte 24. januar 2012 og har totalt hatt 10 møter. 

I forbindelse med komitémøtene har følgende eksterne eksperter bidratt med ulike foredrag 
om utvalgte emner: 

• BIM i praksis - Rådgiverne 
Øystein Mejlænder Larsen, teknologileder, Multiconsult 

• BIM i praksis - Entreprenørene 
Trond Pettersen Valeur, prosjektsjef, Skanska Norge AS 

• BIM i praksis - Byggherrene 
Robert Ekanger, prosjektleder, Statsbygg 

• OPS-prosjekter i Norge 
Kjersti Billehaug, sjefingeniør, Statens vegvesen Vegdirektoratet 

• Samspillkontrakter i praksis 
Lars Abrahamsen, utbyggingssjef, Bjørn Remen, direktør og Johan Arnt Vatnan, 
tidligere direktør, Helsebygg Midt-Norge 

• Samspillkontrakter i praksis 
Harald Hasfjord, prosjektleder, YIT 

• OPS-kontrakter i praksis 
Jan Einar Barbo, advokat dr. juris, Advokatfirmaet BA-HR DA 

• Standardisering av OPS-kontrakter 
Amund Bjøranger Tørum, advokat dr. juris og Geir Frøholm, advokat,  
Advokatfirmaet Schjødt DA 

• Konsekvenser av BIM 
Linda Byström, rådgiver, Consigli AS 
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2. Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen i Norge 
 
2.1 Generell beskrivelse av næringen1 
 
Bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen (BAE-næringen) omfatter 33 % av alle 
virksomheter i Norge, og er dermed landets største næring basert på antall virksomheter. I 
2009 omsatte BAE-næringen for 600 milliarder kroner, og dette utgjorde 13 % av den totale 
omsetningen i norsk næringsliv. Næringen sysselsatte i 2009 totalt 340 000 personer, og 
dette utgjorde ca. 13 % av den totale sysselsettingen i Norge. 
 
Næringen har mange små virksomheter og 75 % av virksomhetene har en omsetning på 
mindre enn 4 millioner kroner. Det er også et moment at 97 % av alle virksomhetene i 
næringen har mindre enn 20 ansatte, mens drøyt 100 virksomheter har mer enn 100 ansatte. 
Det totale antallet virksomheter innenfor BAE-næringen utgjør ca. 75 000. 
 
Etter at innslaget av utenlandske virksomheter og arbeidskraft har hatt en sterk økning de 
siste årene, antas det i dag at 15-25 % av alle de sysselsatte på en byggeplass har 
utenlandsk statsborgerskap. 
 
Bygningsmassen i Norge utgjør nesten 4 millioner bygninger. Den samlede verdien av 
næringsbygg og boliger er på ca. 5900 milliarder kroner, dersom man tar utgangspunkt i en 
kvadratmeterpris på 15 000 kroner. Riving og sanering blir på årsbasis stipulert til å utgjøre 
0,5 % av den totale bygningsmassen. 
 
2.2 Viktige utfordringer for næringen fremover 
 
En av de sentrale utfordringene for BAE-næringen er å bidra til at prosjektene bygger på 
prinsippene om bærekraftig utvikling. I Byggemeldingen2 er dette konkretisert på følgende 
måte for prinsippene om bærekraftig utvikling: 
“– Bygg og sosial utvikling: Her ligg hovudvekta på tryggleik, inneklima, bustadkvalitet og trivsel, 
tilgjengelegheit og universell utforming, førebyggjande helsearbeid, arkitektur, byggjeskikk, design og 
anna.  
– Bygg og miljø: Her ligg hovudvekta på energibruk, energikjelder, klimagassutslepp, klimatilpassing, 
bevaring, miljøfarlege stoff, miljøsanering, kjeldesortering og gjenvinning av byggavfall og anna. 
– Bygg og økonomi: Her ligg hovudvekta på verdiskaping, kostnadseffektivitet, produktivitet, 
livssykluskostnader, samfunnsøkonomi og anna.” 
 
Miljø og klima setter nye krav til bygninger og i 2010 utgjorde utslipp fra oppvarming og 
annen energibruk i byggsektoren, samt utslipp fra fjernvarmeproduksjon 5 prosent av Norges 
samlede klimagassutslipp. Utslippene fra bygg er for øvrig redusert med rundt 30 prosent 
siden 1990 som følge av utfasing av fossilt brennstoff til oppvarming, mens utslippene fra 
fjernvarme har økt.3 
 
Arnstad-utvalget4 peker i sin rapport om energieffektivisering av bygg på at drift av bygg står 
for ca. 40 % av den samlede energibruken både i Norge og resten av Europa. På grunnlag 
av dette er energieffektivisering i bygg viktig og nødvendig fordi: 

• det vil bidra til reduserte klimagassutslipp 
• det vil øke forsyningssikkerheten av energi i Norge 

                                                           
1 Tallene i punkt 2.1 er hentet fra Meld. St. 28 (2011-2012) side 23-26. 
2 Se Meld. St. 28 (2011-2012) side 11. 
3 Jf. Meld. St. 21 (2011-2012) side 140. 
4 Rapporten fra Arnstad-utvalget side 14. 
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• det vil bidra til oppfyllelse av internasjonale forpliktelser, samt implementering av 
bygningsenergidirektivet og fornybardirektivet 

 
Statistisk sentralbyrå anslår i sine prognoser at folketallet i Norge vil øke fra dagens  
5 millioner til 6,1 millioner i 2030 og 6,9 millioner i 2060.5 Det er sannsynlig at 
befolkningsveksten vil bli særlig merkbar i de store byene og de omkringliggende 
kommunene på grunn av den generelle urbaniseringen av samfunnet. Disse demografiske 
endringene blir en utfordring for næringen på grunn av sterk etterspørsel etter boliger 
omkring de store byene. 
 
Globaliseringen av arbeidsmarkedet har allerede fått stor betydning for BAE-næringen i 
Norge, og det er sannsynlig at den internasjonale konkurransen i næringen vil øke 
ytterligere. Dette skaper utfordringer når det gjelder språkkompetanse og HMS-arbeidet, men 
bidrar samtidig til økte muligheter i et grenseoverskridende marked. 
 
En avgjørende faktor for en fremtidsrettet BAE-næring er at man i større grad tar i bruk IKT i 
full bredde i arbeidsprosessene. Byggemeldingen beskriver situasjonen på følgende måte:6 
“Byggsektoren har til no berre i liten grad teke i bruk IKT i full breidd. Bruk av digitale bygnings-
informasjonsmodellar (BIM) basert på opne internasjonale standardar vil medverke til betre utforming 
av bygg, meir effektiv produksjon, færre byggskadar og -feil og betre drift av bygga. I tillegg er det 
mykje å hente i bruk av ny visualiseringsteknologi, slik at brukarane av bygget kan vurdere aktuelle 
organisasjonsendringar i samanheng med moglege byggløysingar. Truleg ser byggsektoren berre 
starten på ei utvikling der IKT blir bruka langt meir aktivt enn i dag, der planleggingsprosessar, 
søknadsprosessar, innkjøpsprosessar og logistikk blir digitaliserte, og der bruk av bygg, 
arbeidsprosessar, samarbeid og kommunikasjon vil skje på nye måtar.” 
 
BAE-næringen er fragmentert ved at den består av svært mange profesjoner og mange små 
virksomheter. Mange byggeprosjekter blir også organisert som enkeltprosjekter  med få 
standardiserte oppgaver og sjelden med samme bemanning. Disse forholdene skaper 
samhandlingsutfordringer i byggeprosessen og demper innovasjonstakten. 
 
Byggemeldingen beskriver generelt følgende barrierer for innovasjon i næringen:7 
“Mangel på innovasjon er ein veikskap i byggsektoren. For prosjektbaserte næringar med mange 
aktørar er dette eit strukturelt problem, sidan det er lite som motiverer til å fremje nye løysingar i det 
einskilde prosjektet. Byggjeprosjekt varar i kort tid, og gevinsten av innovasjonar tilfell sjeldan dei som 
set i gang og finansierar innovasjonen. Døme på barrierar for innovasjon i byggsektoren kan vere 
 - dei mange og samansette interessene som er involverte i eit byggjeprosjekt 
 - den store prosentdelen av små føretak og det relativt låge kunnskapsnivået 
 - kortvarige samarbeidsrelasjonar 
 - mange forskjellige sluttprodukt 
 - mangelen på prestasjonsbasert konkurranse” 
 
2.3 Livssykluskostnader 

Livssykluskostnader kan beskrives som alle kostnader som genereres gjennom livsløpet til 
en bygningsdel/et byggverk.8 
 
Modeller for beregning av livssykluskostnader er et viktig verktøy ved planlegging av nybygg, 
rehabilitering, ombygging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer. 
 

                                                           
5 Jf. Meld. St. 28 (2011-2012) side 11. 
6 Jf. Meld. St. 28 (2011-2012) side 12-13. 
7 Se Meld. St. 28 (2011-2012) side 109. 
8 Jf. definisjonen i NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon punkt 3.7. 
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For offentlige bygg blir det anslått at investeringskostnadene utgjør mellom 50 og 65 % av de 
samlede kostnadene for bygget i hele levetiden9. Kostnadene som kommer etter at bygget er 
ferdig utgjør dermed en betydelig del av totalkostnadene.  
 
Byggemeldingen10 påpeker at manglende fokus på livssykluskostnader kan medføre at man 
får bygg som 
 “- er lite fleksible og kostbare å byggje om når brukarkrava blir endra (t.d. når det 
 gjeld tilgjengelegheit) 
 - brukar meir energi enn dei treng 
 - har materiale som raskare må skiftast ut eller renoverast 
 - har eit meir omfattande reingjeringsbehov i det daglege” 
 
Lov om offentlige anskaffelser § 6 har følgende ordlyd: 
 
 “Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal 
under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livsykluskostnader, universell utforming 
og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.” 
 
Denne lovbestemmelsen innebærer at det skal gjøres vurderinger av den totale kostnaden 
ved anskaffelser av bygg. Dette inkluderer forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, og 
dermed ikke bare investeringskostnadene. 
 
I dag mangler det fullt utviklet verktøy for å beregne livssykluskostnader. I regi av Difi er det 
igangsatt et arbeid for å forbedre dette. 
 
Hensynet til livssykluskostnader vil kunne påvirke kontraktsstrategien og valget av 
gjennomføringsmodell. Dermed vil sterkere fokus på livssykluskostnader kunne få betydning 
for kontraktene på et overordnet nivå. 
 
I vurderingen av hvordan hensynet til livssykluskostnader kan innarbeides i 
kontraktsstandardene, er det et vesentlig moment at hensynet til livssykluskostnader 
vanligvis vil være et ytelseskrav. Det er derfor ikke en naturlig del av kontraktsstandardene, 
men bør heller tas inn som et viktig ytelseskrav.  
 
På denne bakgrunn mener komiteen at det ikke er behov for å gå nærmere inn på de 
kontraktsmessige konsekvensene av livssykluskostnader. 
 
 
 

                                                           
9 Fremgår av Meld. St. 28 (2011-2012) side 106. 
10 Jf. Meld. St. 28 (2011-2012) side 107. 
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3. BIM 
 
3.1 Generelt om BIM 
BIM er i en rivende utvikling. I det følgende beskrives det som etter komiteens oppfatning er 
hovedtrekk i dagens situasjon. 

BIM er en forkortelse som vanligvis brukes i følgende betydninger:11 

• BygningsInformasjonsModell – når begrepet gjelder produktet/verktøyet 
• BygningsInformasjonsModellering – når begrepet gjelder prosessen 

 
I det følgende bruker komiteen byggprosjektering som illustrasjon. BIM brukes også i 
forbindelse med prosjektering og bygging av anlegg og infrastruktur, men vil der reise 
spesielle spørsmål som komiteen ikke går nærmere inn på. 
 
BIM er en måte å digitalisere informasjon på ved bruk av modeller og modellering, slik at 
man kan utvikle samhandlingen i byggebransjen på nye og mer effektive måter. Ved bruk av 
BIM skjer all utvikling av prosjektet og alle tilhørende endringer koordinert, og dette bidrar til 
fleksibilitet på tvers av fagområdene, i tillegg til at det forenkler arbeidsprosessene mellom de 
ulike aktørene. Dette skaper en mer effektiv planlegging, utførelse og drift som igjen vil 
kunne føre til økt produktivitet, kvalitet og ressurseffektivitet i bygge- og anleggsnæringen. 
 
BIM på åpne formater er på vei inn i byggenæringen, og har vært implementert i en rekke 
prosjekter de siste årene. Erfaringene fra disse prosjektene har vært at BIM har bidratt til å 
effektivisere prosesser og øke kvaliteten på leveranser. 
 
BIM på åpne formater støttes av følgende tre hovedelementer: 

• Omforent utvekslings- og lagringsformat (IFC: Industry Foundation Class) (ISO 16739) 
• Omforent terminologi (IFD Library: International Framework for Dictionaries Library) 

(ISO 12006-2) 
• Relevante forretningsprosesser (IDM: Information Delivery Manual) (ISO 29481-1, -2 og -3) 

 
Et av hovedmålene med BIM er å legge til rette for å automatisere den elektroniske delingen 
av informasjon mellom alle ledd i verdikjeden.  
 
Innovasjonsmeldingen12 beskriver konsekvensene av BIM på følgende måte: 

“Bruk av digitale informasjonsmodeller medfører en digitalisering av planleggings-, bygge- og 
driftsprosessene for byggverk, som gjør at informasjonen i prosjektene kan databehandles 
effektivt. All informasjon vil være samlet og tilgjengelig på ett sted, og man trenger ikke 
lenger sitte med et utall tegninger i den ene hånden og spesifikasjonene i den andre. Nå blir 
det digitalt samspill der alle fagfelt jobber med samme informasjon samlet i én modell 
samtidig. Informasjonen visualiseres i oversiktlige tre-dimensjonale uttrykk. Dette bidrar til at 
man lettere kan forebygge feiltolkninger og konflikter i byggesaker og bidra til at feil 
oppdages før utførelsen. Gevinsten er billigere, mer klimavennlige og bedre bygg.” 
 
  

                                                           
11 En del bruker også begrepet BygningsInformasjonsManagement (ledelse) om det å sørge for at informasjonen 
fra modellen brukes i integrerte prosesser som design, kvantitetsoverblikk, kostnadskontroll, tekniske analyser, 
innkjøp, planlegging, produksjon og dokumentasjon. 
12 Jf. St. Meld. nr. 7 (2008-2009) side 136. 
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3.2 Vurdering av konsekvensene av BIM for standardkontraktene 
3.2.1 Innledning 
 
En av de sentrale problemstillingene ved bruk av BIM er hvilke konsekvenser dette får for de 
standardkontraktene som allerede finnes. På bakgrunn av dette er det nedenfor gjengitt en 
del bestemmelser fra kontraktene der spørsmålet er om bruken av BIM medfører at det er 
nødvendig å endre kontraktene.  
 
Bestemmelsene nedenfor er hentet fra følgende kontrakter:  

• NS 8401:2010  Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag 

• NS 8402:2010  Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert 
    etter medgått tid 

• NS 8405:2008  Norsk bygge- og anleggskontrakt 

• NS 8407:2011  Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 

 
3.2.2 NS 8401 og NS 8402 
 
NS 8401 punkt 6.1 har følgende ordlyd: 
 

“6.1 Rettigheter til prosjektmateriale 

Oppdragsgiveren har rett til å bruke materiale utarbeidet av den prosjekterende til 
gjennomføring av prosjektet, senere drift, vedlikehold, ombygging eller påbygging. Han har rett 
til å få kopi av papirbasert eller elektronisk lagret materiale som den prosjekterende utarbeider i 
henhold til kontrakten. Han kan likevel ikke kreve kopi av programvare fra den prosjekterende 
med mindre denne programvaren er avtalt eller utviklet spesielt for prosjektet.  

Modeller og demonstrasjonsobjekter blir oppdragsgiverens eiendom dersom han har betalt 
dem. 

Hvis ikke annet er avtalt, har den prosjekterende alle øvrige rettigheter til sine ideer og det 
materialet han har utarbeidet. Han kan likevel ikke bruke dette på en måte som er urimelig i 
forhold til oppdragsgiveren. 

Partene skal for øvrig behandle prosjektmaterialet på en slik måte at opphavsmannens 
rettigheter ikke krenkes.” 

 
Bestemmelsen i NS 8402 punkt 5 er hovedsakelig identisk med teksten ovenfor. 
 
NS 8401 punkt 6.2 har følgende ordlyd: 
 

“6.2 Oppbevaringsplikt 

Den prosjekterende skal i inntil 10 år etter at oppdraget er avsluttet, oppbevare 
prosjektmateriale som det må antas å være behov for, på en slik måte at utlevering etter 6.1, 1. 
ledd kan skje. Den prosjekterende har krav på dekning av sine kostnader i forbindelse med 
utleveringen. 

Når det er gått 3 år etter at oppdraget er avsluttet, kan den prosjekterende likevel bringe 
oppbevarings-plikten til opphør ved skriftlig å tilby oppdragsgiveren utlevering av 
prosjektmaterialet etter 6.1, 1. ledd. Dersom oppdragsgiveren ikke har svart i løpet av 3 
måneder etter at han har fått et slikt tilbud, kan prosjektmaterialet fritt makuleres. 

Oppdraget anses etter denne bestemmelsen som avsluttet på det tidspunktet som er angitt i 
kontrakten. Er ikke slikt tidspunkt angitt, anses oppdraget som avsluttet når de ytelser som 
oppdraget omfatter, er ferdig utført. Dersom ytelsene omfatter oppfølging i entreprenørens 
reklamasjonstid, anses likevel den prosjekterendes oppdrag som avsluttet ved overtakelsen av 
det bygget eller anlegget som oppdraget er knyttet til.” 
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3.2.3 NS 8405 
 
NS 8405 punkt 3.2 andre ledd har følgende ordlyd: 
 

“Er det motstrid mellom dokumentene som er nevnt i 3.1 e), gjelder beskrivelsen foran 
tegningene. Utførelse som bare er angitt på tegning, men som også burde ha vært angitt i 
beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av kontrakten.” 

 
NS 8405 punkt 19.2 har følgende ordlyd: 
 

“19.2 Prosjektering 

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

Byggherren bærer risikoen for følgene av feil, uoverensstemmelser og ufullstendigheter eller 
utilstrekkelig veiledning i kontraktsdokumenter og tegninger, beskrivelser og beregninger som 
han har levert.” 

 
NS 8405 punkt 27.2 har følgende ordlyd: 
 

“27.2 Mengdekontroll 

Er det i kontrakten fastsatt at entreprenøren skal foreta mengdekontroll, skal han kontrollere de 
mengdene som er angitt i beskrivelsen, mot de tilsvarende mengder som fremgår av 
tilbudsgrunnlagets tegninger, innen angitt frist som skal være rimelig. 

Entreprenøren taper retten til å påberope seg feil i de mengdene som er angitt i beskrivelsen, 
som han ikke har sendt melding om til byggherren innen fristens utløp. 

Byggherren taper retten til å påberope seg feil i mengdeangivelsen som han ikke har sendt 
entreprenøren melding om innen én måned etter utløpet av entreprenørens frist. Dersom 
byggherrens krav om mengdekorreksjon gjelder andre deler av beskrivelsen enn 
entreprenørens krav, får entreprenøren en tilleggsfrist for ytterligere merknader på én måned fra 
han mottok byggherrens krav. 

Selv om mengdene etter ovenstående bestemmelser er blitt bindende, kan hver av partene 
likevel påberope seg feil som vil føre til vesentlige tillegg eller fradrag i kontraktssummen, eller 
feil som ikke kunne forventes å bli oppdaget ved en vanlig aktsom kontroll.” 

 
3.2.4 NS 8407 
 
NS 8407 punkt 2.2 har følgende ordlyd: 
 

“2.2 Tolkningsregler 

Funksjonskrav og krav til løsninger, kvalitet eller merke som er spesifisert i tilbuds- eller 
konkurransegrunnlaget gjelder foran løsninger eller konstruksjoner i totalentreprenørens tilbud, 
med mindre han har tatt uttrykkelig forbehold.  

De dokumentene som inngår i kontrakten utfyller hverandre. Inneholder kontraktsdokumentene 
bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre dokumenter foran eldre. Løser ikke 
dette motstriden, gjelder spesielle bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeidet 
særskilt for kontrakten foran standardiserte bestemmelser.” 

 
NS 8407 punkt 14.1 har følgende ordlyd: 
 

“14.1 Avtalte krav 

Totalentreprenøren skal levere kontraktsgjenstanden i overensstemmelse med avtalte krav. 
Kontraktsgjenstanden skal være i samsvar med kontraktsdokumentene med tilhørende 
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tegninger, modeller og beskrivelser, bortsett fra det som er særlig unntatt, eller som klart ikke er 
ment å gjelde. 

Dersom det er avtalt referanseobjekt, skal kontraktsgjenstanden med hensyn til materialvalg, 
utførelse og funksjon være av tilsvarende kvalitet og standard som referanseobjektet.” 

 
NS 8407 punkt 24.2.2 har følgende ordlyd: 
 

“24.2.2 Kontroll, varsling og svar 

Totalentreprenøren har en frist til å gjennomgå materialet. Er ikke annet avtalt, skal fristen være 
fem uker regnet fra kontraktsinngåelsen. Dersom totalentreprenøren først får materialet på et 
senere tidspunkt, utsettes fristen tilsvarende. 

Dersom totalentreprenøren mener at det byggherren har gitt anvisning på ikke vil lede til 
oppfyllelse av de krav til kontraktsgjenstanden som følger av punkt 14, må han varsle 
byggherren innen fristens utløp. Varselet skal presisere hvilke forhold det dreier seg om og 
begrunne behovet for endringer. Varsler totalentreprenøren innen fristen, overtar han ikke 
risikoen for denne delen av byggherrens materiale.  

Når byggherren mottar et varsel i samsvar med annet ledd, må han uten ugrunnet opphold 
besvare varselet og gi beskjed om hvordan totalentreprenøren skal forholde seg. Fastholder 
byggherren sin opprinnelige løsning eller prosjektering, bærer byggherren risikoen for sitt valg. 
Det samme gjelder dersom han pålegger en ny løsning eller prosjektering som ikke er i samsvar 
med eventuelt forslag fra totalentreprenøren.  

Innebærer byggherrens svar en endring, skal han utstede endringsordre etter 31.3. Dersom 
totalentreprenøren mener at byggherrens svar innebærer en endring uten at det er utstedt en 
endringsordre, skal han varsle etter 32.2.” 

 
NS 8407 punkt 47 har følgende ordlyd: 
 

“47 Rettigheter til prosjekteringsmaterialet og dokumenter 

47.1 Generelt om bruk av dokumenter 

Skriftlige eller elektroniske dokumenter, herunder prosjekteringsmateriale, som er utarbeidet i 
forbindelse med kontrakten skal kun gjøres kjent for partene og andre som trenger dem til 
gjennomføring av prosjektet, senere drift, vedlikehold, ombygging og påbygging. De skal ikke 
brukes til andre oppdrag uten etter samtykke fra den part som har levert dokumentene. 

47.2 Prosjekteringsmaterialet 

47.2.1 Byggherrens rett til å få utlevert prosjekteringsmaterialet 
Byggherren har så lenge prosjekteringsmaterialet eksisterer hos totalentreprenøren eller hans 
kontraktsmedhjelpere, rett til å få kopi av dette i den form og det omfang som fremgår av 
avtalen. Fremgår dette ikke av avtalen, har byggherren krav på å få utlevert det 
prosjekteringsmaterialet som foreligger og i de formater det er utarbeidet. Totalentreprenøren 
skal sørge for at prosjekteringsmaterialet kan utleveres i minst fem år etter overtakelsen. 
Totalentreprenøren har krav på dekning av sine kostnader i forbindelse med utleveringen. 

Materialet kan bare kreves utlevert i et bestemt filutvekslingsformat dersom dette er avtalt. 

Byggherren kan ikke kreve kopi av programvare fra totalentreprenøren, med mindre dette er 
avtalt. 

Modeller og demonstrasjonsobjekter som etter kontrakten skal utarbeides, blir byggherrens 
eiendom. 

47.2.2 Rett til å bruke prosjekteringsmaterialet 
Er ikke annet avtalt, har byggherren kun rett til å bruke, herunder endre, 
prosjekteringsmaterialet til gjennomføring av prosjektet, senere drift, vedlikehold, ombygging og 
påbygging. Alle øvrige rettigheter til prosjekteringsmaterialet forblir hos den som har utarbeidet 
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det. Totalentreprenøren kan likevel ikke bruke dette på en måte som er urimelig i forhold til 
byggherren.  

Partene skal for øvrig behandle prosjekteringsmaterialet på en slik måte at opphavsmannens 
rettigheter ikke krenkes. 

Dersom materialet byggherren mottar etter 47.2.1 inneholder informasjon som ikke omfattes av 
avtalen, kan byggherren ikke bruke denne informasjonen.” 

 
3.2.5 Komiteens vurderinger 
På grunnlag av bestemmelsene i NS 8401, NS 8402, NS 8405 og NS 8407 har følgende 
problemstillinger vært sentrale i komiteens diskusjoner: 

a) Hvilket informasjonsinnhold har oppdragsgiveren krav på at materialet skal ha? 
b) I hvilke formater skal materialet utleveres? 
c) Hvilke rettigheter har oppdragsgiveren til bruk av prosjektmaterialet? 
d) Hvordan skal man løse ulike risikospørsmål? 
e) Hvordan bør man regulere prioritetsrekkefølgen i forholdet mellom beskrivelser, 

tegninger og modeller? 
f) Er det behov for en ytelsesbeskrivelse og/eller en generell veileder om bruk av BIM? 

 
a) Hvilket informasjonsinnhold har oppdragsgiveren krav på at materialet skal ha? 
Ved overgangen til IKT som arbeidsverktøy i stedet for papir genereres og samles det mer 
informasjon enn ved tradisjonell prosjektering. Nye formater medfører derfor at det kan 
oppstå spørsmål om hvilken del av all denne informasjonen som faktisk omfattes av 
eksisterende regulering av oppdragsgivers krav på materiale. Dessuten kan det reises 
spørsmål om denne grensedragningen er hensiktsmessig. 
 
I forbindelse med vurderingen av hva slags informasjon oppdragsgiveren har krav etter  
NS 8401 punkt 6.1 er det sentrale spørsmål hva som ligger i “… elektronisk lagret materiale 
som den prosjekterende utarbeider i henhold til kontrakten”. 
 
Komiteen har gjennom en grundig diskusjon om hva slags informasjon som oppdragsgiveren 
kan kreve fått påvist at det er en del uklarhet og usikkerhet om hva som egentlig følger av 
NS 8401 og NS 8402 i dag. Dette er generelt uheldig. 
 
Viktigere enn dette er imidlertid spørsmålet om hvor grensen bør gå for hvilken informasjon 
oppdragsgiver har krav på. Dette kan med fordel vurderes nøyere i en revisjon av 
standardene.  
 
NS 8401 og NS 8402 ble vedtatt i mars 2000, og bestemmelsene som gjelder rettigheter til 
prosjektmateriale er ikke revidert siden den opprinnelige vedtakelsen. Det er derfor en rekke 
spørsmål som følger av den elektroniske utviklingen som ikke har vært tema.  
 

Delkonklusjon: 
Komiteen ser behov for å vurdere endringer i reglene i NS 8401 og NS 8402 om hva 
slags informasjon som oppdragsgiveren har krav på. 

 
b) I hvilke formater skal materialet utleveres? 
 
Utviklingen de senere år har i denne sammenheng to hovedtrekk: 
 

• Verktøyene som brukes for å prosjektere har utviklet seg fra de enklere elektroniske 
til de avanserte, objektbaserte. 

• Den ferdige prosjektering kan nå overføres i et større spekter av formater enn 
tidligere. I det ene ekstrem har man låste formater som i anvendelse avviker lite fra 
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papirformatet, for eksempel det enkleste pdf-formatet. I det annet ekstrem finnes fullt 
redigerbare, objektbaserte formater, som ikke setter begrensninger i videreutvikling 
og anvendelse av all foreliggende informasjon, for eksempel IFC-formatet. 

 
Det er i dag ikke spesifisert i NS 8401 punkt 6.1 eller NS 8402 punkt 5 i hvilke elektroniske 
formater materialet skal kunne kreves utlevert. Komiteen har på bakgrunn av dette drøftet 
om det er behov for å gi mer spesifiserte regler. 
 
Et viktig spørsmål i forbindelse med denne vurderingen er om det er en fare for at 
standardisering av formatet kan være mindre hensiktsmessig på grunn av utviklingen 
innenfor datateknologien. Komiteen mener derfor at det er viktig at formuleringene er 
robuste overfor endringer i den elektroniske utviklingen. 
 
Ved å oppgi konkrete formater er det en fare for at man kan få hyppige revisjoner av 
kontraktsstandardene, på grunn av behovet for å følge den elektroniske utviklingen.  
 
Det har vært litt ulike synspunkter i komiteen på om det er behov for å gi nye regler om 
formater i kontraktsstandardene, eller om dette utelukkende bør spesifiseres i 
ytelsesbeskrivelsene. 
 

Delkonklusjon:  
Komiteen er enig om at det er behov for å vurdere om begrepet format skal defineres 
annerledes enn i de gjeldende utgavene av NS 8401 og NS 8402. 

 
c) Hvilke rettigheter har oppdragsgiveren til bruk av prosjektmaterialet? 
Etter gjeldende standarder har oppdragsgiver ikke generell anledning til gjenbruk av 
prosjektmateriale. Innføring av BIM har åpnet nye praktiske muligheter for gjenbruk av 
prosjektmateriale for alle parter, noe som gjør slik gjenbruk mer aktuell enn tidligere.  
 
Komiteen har på denne bakgrunn diskutert om og eventuelt hvordan man skal regulere 
muligheten for gjenbruk av løsninger, og hvordan man i så fall skal regulere risikoen for feil i 
løsningene som blir gjenbrukt. Her kan det også oppstå spørsmål om immaterialrettigheter. 
 

Delkonklusjon: 
Komiteen konkluderer med at det er behov for å vurdere om de muligheter som 
BIM gir tilsier endringer i reglene om rett til bruk av prosjektmaterialet og eventuelt 
om virkninger av slik bruk. 

 
d) Hvordan skal man løse ulike risikospørsmål? 
 
Bruken av BIM aksentuerer enkelte risikospørsmål og introduserer enkelte nye. 
Komiteen har forsøkt å identifisere noen av disse spørsmålene, og har vurdert om de 
bør gjøres til gjenstand for regulering i kontraktsstandardene. 
 
Eksempler kan være: 

• Feil i programvaren innebærer en risiko for tap eller utilsiktet endring av 
informasjonen. Dette kan være programfeil ved selve lagringen av bygningsmodellen 
eller feil ved de programvarene som brukes for å utvikle modellen.  

• Forskjell i struktur og kvalitet på de ulike programvarenes eksport og import av 
IFC-filer. Dette kan eksempelvis medføre avvik i mengder og tap/endring av 
egenskapsdata. 

• Faren for at det følger med tilleggsinformasjon som er feil eller som kan bli brukt 
feil. 
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• Utfordringer ved at modellen brukes til et annet formål enn forutsatt. Slik bruk 
kan eksempelvis føre til at man får gale verdier, som hvis en modell brukes til 
energiberegning der slik bruk ikke er forutsatt i kontrakten. 

• Bruk av BIM i prosjekter medfører nye roller med ekspertkompetanse innenfor BIM. 
Et spørsmål vil da være hvilket ansvar disse kan pådra seg. Det kan være 
utfordrende å plassere disse nye rollene i det totale risikobildet. 

• Uklare grensesnitt mellom aktørene medfører blant annet tap av effektivitet. 
 
Bruk av BIM medfører at aktører med forskjellige oppgaver i prosjektet får teknisk mulighet til å 
introdusere feil som også får konsekvenser for andre aktørers leveranser. Økt sporbarhet vil 
bedre muligheten for å plassere risikoen der den etter kontrakten hører hjemme. Dagens 
programvare har imidlertid svakheter på dette punkt. Spørsmålet er derfor om manglende 
sporbarhet kan gjøre det nødvendig å regulere risiko annerledes enn i dag. 
 

Delkonklusjon: 
Komiteen konkluderer med at risikospørsmålene bør vurderes i en større 
sammenheng i forbindelse med en generell revisjon av kontraktsstandardene.  

 
e) Hvordan bør man regulere prioritetsrekkefølgen i forholdet mellom beskrivelser, 
tegninger og modeller? 
 
I komiteen har det vært en diskusjon om det er nødvendig å endre den generelle 
prioritetsregelen i entreprisekontraktene om forholdet mellom beskrivelser og tegninger på 
grunn av innføringen av BIM, jf. NS 8405 punkt 3.2 andre ledd som er gjengitt ovenfor. 
 
Lasse Simonsen skriver følgende om dette i sin betenkning:13 
“Det er for øvrig viktig å merke seg den regelen som er tatt inn i punkt 3.2 andre ledd andre punktum: 
«Utførelse som bare er angitt på tegning, men som også burde ha vært angitt i beskrivelsen eller 
mengdefortegnelsen, omfattes ikke av kontrakten.» Dette innebærer at den digitale boligmodellen vil 
være av sekundær karakter selv om den er gjort til en del av konkurransegrunnlaget.” 
 
Komiteens diskusjoner har vist at det er nødvendig å vurdere forholdet mellom tegninger og 
beskrivelser grundig i forbindelse med de neste revisjonene av kontraktsstandardene. I 
denne sammenheng er det også nødvendig å ta standpunkt til den kontraktsmessige 
betydning av at det benyttes digitale modeller.  
 

Delkonklusjon:  
Komiteen konkluderer med at det må tas stilling til hvilken prioritet modellene skal 
ha. I denne forbindelse er det antakelig behov for også å vurdere reguleringen av 
prioritetsrekkefølgen mellom beskrivelser og tegninger. 

 
f) Er det behov for en ytelsesbeskrivelse og/eller en generell veileder om bruk av BIM? 

 
Komiteens diskusjoner har vist at det er mye uklarhet omkring bruk av BIM og hva bruken 
innebærer. Det er derfor enighet i komiteen om at det er et stort behov for at det blir 
utarbeidet mer hjelpemateriell om BIM. I tillegg til en generell veileder ser det ut til å være 
behov for ytelsesbeskrivelser.  
 

Delkonklusjon: 
Komiteen anbefaler at det blir tatt initiativ til å utarbeide ytelsesbeskrivelser 
og/eller en generell veileder om bruk av BIM, og at det blir avklart om dette skal 
skje i regi av Standard Norge, buildingSMART Norge eller andre aktører. 

 
                                                           
13 Jf. side 10 i betenkningen. 
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3.3 Komiteens konklusjoner 
• Komiteen viser til at følgende forhold, omtalt i delkonklusjonene ovenfor, bør vurderes 

ved en revisjon av kontraktsstandardene: 
  - hva slags informasjon som oppdragsgiveren har krav på 
    - definisjonen av begrepet format 
  - rett til bruk av prosjektmaterialet og virkningene av slik bruk 
  - risikospørsmålene ved bruk av BIM 
  - hvilken prioritet modellene skal ha 
 

Komiteen anbefaler ikke en egen delrevisjon på grunn av BIM fordi de forholdene 
som er påpekt er av en slik karakter at de bør ses i sammenheng med 
kontraktsstandardene generelt. Tidspunktet for en totalrevisjon som også tar 
hensyn til de påpekte forhold må fastsettes ut fra en samlet vurdering av 
revisjonsbehovene, sammenholdt med næringens behov for avklaring og 
stabilitet. 
 
Komiteen antar at de mest presserende endringsbehov foranlediget av BIM kan 
ivaretas ved utarbeidelse av ytelsesbeskrivelser og veiledere. 
 

• Komiteen anbefaler at det blir tatt initiativ til å utarbeide ytelsesbeskrivelser 
og/eller en generell veileder om bruk av BIM, og at det blir avklart om dette skal 
skje i regi av Standard Norge, buildingSMART Norge eller andre aktører. 
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4. Samspillkontrakter 
 
4.1 Generelt om samspillkontrakter 
Samspillkontrakter er en samarbeidsform som har vokst frem særlig de siste 15 årene for 
landbaserte entrepriser. Kontraktsmodellen blir også gjerne kalt for samarbeidsentreprise 
eller partnering. 
 
Samspill er et upresist begrep som brukes om flere forskjellige modeller for 
samarbeidsmodeller. Utviklingen har vist at det er store forskjeller mellom de ulike formene 
for samspillkontrakter som brukes i Norge i dag. Forskjellene er både knyttet til omfanget av 
og innholdet i de kontraktsbestemmelsene som blir inngått for å angi samspillelementet. En 
variabel er kontraktsinnholdet: I det ene ekstrem er samspillkontrakter en særskilt 
kontraktsform som bryter med tradisjonell fordeling av roller og risiko mellom byggherre og 
konsulent/utførende. I det annet ekstrem består samspillet i særlige informasjons-, 
kommunikasjons-, og beslutningssystemer som ikke rokker ved tradisjonell rolle- og 
risikofordeling og er i så fall ikke en egen kontraktsform. Langs en annen akse er det 
forskjeller med hensyn til på hvilket stadium samspillkontrakten inngås. Samspill betegner 
her i realiteten en kontraktsstrategi – riktignok oftest med konsekvenser også for 
kontraktsinnhold. 
 
Årsaken til at samspillkontrakter blir mer aktuelle i norske prosjekter blir gjerne forklart med 
henvisning til behov skapt ved manglende samarbeid, kompliserte kontrakter, hierarkiske 
kontraktstrukturer, manglende insitamenter til samarbeid og helhetstenkning i de tradisjonelle 
kontraktsformene. Alle disse forholdene blir gjerne sett på som sentrale faktorer bak mange 
byggefeil og lav produktivitet i bransjen. Et moment som også trekkes frem er fokus på 
tidligfasen, fordi den blir identifisert som viktig for produktivitets- og kvalitetsutviklingen.14  
 
Samspillkontrakter har blitt beskrevet på ulike måter: 
 
a) EBA har i sin veileder beskrevet to modeller av samspillkontrakter på følgende måte:15 

• “Samspill til totalentreprise: Byggherre, brukere, prosjekterende, entreprenører og eventuelt 
forvaltere samarbeider i utvikling av prosjektet fra programmeringsfasen, til et forprosjekt med 
målpris. Da overtar samspillgruppen ansvaret og det skrives totalentreprisekontrakt. 

• Samspill med incitament: Byggherre, brukere, prosjekterende, entreprenører og eventuelt 
forvaltere samarbeider i utvikling av prosjektet fra programmeringsfasen, til et forprosjekt med 
målpris. Deretter utføres arbeidene videre som regningsarbeid, med avtalt fordeling av 
over/underskridelse av målpris.” 

 
b) I Vista-rapporten fra 2008 beskrives tidlig partnering eller samspillkontrakter på følgende 
måte, der man ser dette som en variant av OPS:16 
 
“Sammenliknet med andre konkurranseformer innebærer modellen at den private part trekkes inn i 
planleggingsprosessen på et mye tidligere tidspunkt. Ved å trekke den utførende med på et tidligere 
tidspunkt i planleggingsprosessen får den utførende større innflytelse over utforming og løsningsvalg. 
Gjennom en insitamentsstruktur som fremmer felles interesser skal den offentlige bestiller og den 
private parten i fellesskap finne fram til bedre og mer kostnadseffektive løsninger.” 
 
c) Samspillkontrakter blir av noen definert som “en samarbeidsform i et bygge- eller 
anleggsprosjekt som kjennetegnes ved tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. 
Prosjektet gjennomføres under felles målsetninger og felles økonomiske interesser.”17 
                                                           
14 Se Vista-rapporten side 26 med videre henvisninger. 
15 Jf. veilederen side 4. 
16 Jf. Vista-rapporten side 19. 
17 Definisjonen er hentet fra EBAs veileder side 4. 
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Selv om det er store variasjoner med hensyn til hva samspillformen inneholder, er det en del 
trekk som går igjen i mange kontrakter av denne typen. Et av de typiske særtrekkene er et 
tett samarbeid mellom partene i forbindelse med prosjekteringen, og dette kan også gjelde 
for utførelsesfasen.  
 
Vederlagsformatet i samspillkontrakter er ofte basert på en målpris, gjerne kombinert med 
avtalte insitamenter. 
 
Åpenhet om økonomien i prosjektet er et typisk trekk ved samspillkontrakter, og dette 
prinsippet kalles gjerne for “åpen bok”. I samsvar med dette prinsippet skal partene gi 
hverandre full innsikt i økonomien i tilknytning til prosjektregnskapet. Bakgrunnen for 
innsynsbehovet er at regnskapet skal legges til grunn for avregningen mot målsummen. 
 
Organiseringen av samspillprosjekter kan typisk beskrives på følgende måte:18 
“Man vil i mange prosjekter etablere såkalte integrerte team i prosjekteringsfasen, der entreprenør, 
byggherre og arkitekt/prosjekterende i et nært samarbeid videreutvikler byggherrens initielle 
prosjektering. I selve byggefasen kan forutsetningen om tillit og åpenhet komme til uttrykk gjennom 
samlokalisering av byggherrens og entreprenørens prosjektorganisasjoner og gjennom særlige 
samarbeidsformer under utførelsen, f.eks. gjennom såkalt “trimmet byggeri”. Vi ser også ofte at 
partene avtaler særlige organisatoriske strukturer i prosjektet, både gjennom særlige 
samarbeidsorganer på ulike nivåer og bruk av ”workshops” under prosjektet for å diskutere særlige 
spørsmål.” 
 
4.2 Innspill fra eksterne aktører om erfaringer fra praksis med samspillkontrakter 
På grunnlag av foredragene som flere eksterne personer har holdt for komiteen kan 
erfaringene som de eksterne aktørene har fra praksis med samspillkontrakter oppsummeres 
på følgende måte:  

Mulige suksesskriterier: 

• Samlokalisering (forutsetning for samhandling) 
• Balanserte og klare kontrakter (skaper tillit) 
• Resultatdokumenter underveis (skaper fremdrift) 
• Kontraktsgjennomgang mellom ulike faser av prosjektet 
• Kontinuitet i prosjektledelsen og sentrale funksjoner 
• Tilstrekkelige ressurser i tidlig fase av prosjektet 
• Tidlig involvering av utførelseskompetanse 
• Tett oppfølging underveis og frem til sluttproduktet 
• Aktiv kunde som deltar i prosessene med kunnskap og informasjon 

 
Mulige effekter av samspillkontrakter: 

• Verdiskapning i prosjektene 
• Forutsigbarhet i økonomi for alle parter 
• Bedre brukermedvirkning 
• Bedre forståelse av brukerens forventninger som igjen fører til mindre reklamasjoner 

etter overtakelse, et bedre produkt og sikrere fremdrift 
• Visker delvis ut firmagrenser til fordel for prosjektet 
• Ubalanse i kontraktsforutsetningene ødelegger for samspillet mellom partene 
• Det blir like mange diskusjoner som i andre modeller, men diskusjonene kommer til 

riktig tid 
• Krever mer ledelse og styring tidlig i prosjektet 

                                                           
18 Jf. Bergsakers artikkel side 172. 
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• Gir en arena for innovasjon i bransjen 
 

4.3 Komiteens vurderinger av behovet for en standardkontrakt for 
samspillkontrakter  

Samspillkontrakter tar mange former og åpner mange muligheter, jf. punkt 4.1. Komiteen 
mener at en av de største fordelene ved samspillkontrakter er tverrfagligheten som man 
oppnår ved å få inn alle aktørene tidlig i prosessen. På denne måten kan modellen bidra til å 
fremme innovasjon og effektivitet i byggeprosessen. 
 
Det kan videre virke som samspillkontrakter gir bedre grunnlag for samarbeid og 
effektivisering av kommunikasjonen. Ved samspill kan man unngå en del av 
konfrontasjonskulturen, noe som gjør konfliktløsningen lettere. Dette kan imidlertid også 
oppnås uten å gjøre samspill til en egen kontraktsform. 
En av de viktigste utfordringene ved samspillkontrakter er å unngå at roller og 
ansvarsforhold blir uklare. I en del kontrakter av denne typen velger man også å lage enklere 
og påstått smidigere varslingsregler enn i de vanlige entreprisekontraktene. Dette kan føre til 
uklarhet om hva som egentlig gjelder. 

 
Etter komiteens vurdering kan samspill bidra til en mer effektiv innføring av BIM i et 
prosjekt, samtidig som BIM er et godt verktøy for å få til samspill. 
 
Det offentlige anskaffelsesregelverket er en utfordring for visse samspillmodeller, blant annet 
fordi man allerede fra starten ønsker å bringe inn alle de sentrale aktørene som prosjektet 
krever uten at priselementet er en sentral faktor i utvelgelsen av aktører. En mulighet er å 
kjøre en vanlig anskaffelsesprosedyre, men innføre samhandling som en del av 
konkurranseelementet. Dette krever skjønn som er krevende under anskaffelsesreglene. 
 
En viktig del av samhandlingen blir å etablere en felles kontraktsforståelse. For å få full effekt 
av samhandlingsmomentet er det også avgjørende at tilbyder setter av nødvendige 
ressurser. Begge forhold er argumenter for å utvikle en standard for samspillkontrakter. 

 
På den annen side er samspillformene fremdeles under utvikling, og dette kan være et 
argument for ikke å lage standardiserte samspillkontrakter. Det finnes mange forskjellige 
varianter av samspillkontrakter, og dette gjør det vanskelig å lage én kontrakt som skal 
passe for alle de enkelte samspillmodellene. Noen vil også påstå at det er ikke noe i veien 
for å bruke de etablerte standardkontraktene også i samspillprosjekter. 
 
Et relevant spørsmål er hvordan vil samspillsmodellen fungere for de små kommunene med 
lite ressurser og kompetanse. For dem vil det trolig være fornuftig å lage en standardisert 
grunnstruktur for bestemte typer prosjekter. 

 
Det vil etter komiteens oppfatning være mer hensiktsmessig å lage en veiledning med en 
overordnet struktur for en samspillkontrakt, enn at man lager en ferdig avtale med konkret 
tekst. I den forbindelse er det viktig å lage en standardisert prosessbeskrivelse og foreta en 
terminologiavklaring. 
 
Dersom man skal lage en standardkontrakt må man velge ut en nærmere definert 
samspillmodell, og deretter utarbeide en standardkontrakt basert på denne modellen. 

 
Et mulig alternativ kan etter komiteens oppfatning være å standardisere noen elementer som 
typisk brukes i samspillkontrakter. Dersom man velger å tenke elementer kan man lage en 
“kokebok” for samspillkontrakter for eksempel gjennom følgende hovedelementer: 

 1. Målsum 
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  - Etablering 
  - Endring 
  - Fordeling av resultat over/under målsum 
 2. Tidlig involvering 
 3. Offentlige anskaffelser 
  - Hvilke friheter har man innenfor rammen av dette? 
 
4.4 Komiteens konklusjoner 

• Komiteen anser det ikke hensiktsmessig å utarbeide en generell standardkontrakt for 
alle typer samspillprosjekter. 
 

• Komiteen anbefaler at det utarbeides standardiserte kontraktselementer – til forskjell 
fra komplette standardkontrakter – til bruk i samspillprosjekter. Noen slike elementer 
er nevnt i punkt 4.3 ovenfor. 

 
• Komiteen antar at arbeidet med standardiserte kontraktselementer kan gi grunnlag 

for å identifisere typetilfeller av samspillmodeller som kan være egnet for 
standardisering. 
 

• Komiteen anbefaler at Standard Norge tar initiativ til samling av erfaringer og 
utarbeidelse av en sjekkliste for samspillkontrakter. 
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5. OPS-kontrakter 
 
5.1 Generelt om OPS-kontrakter 
EU-kommisjonen har i KOM (2004) 327 vist til at OPS er en betegnelse som viser til 
“forskellige former for samarbejde mellem de offentlige myndigheder og den private sektor 
med henblik på finansiering, opførelse, renovering, forvaltning eller vedligeholdelse af 
infrastrukturer eller levering av tjenester.”19  
 
I EUs grønnbok fra 2004 er det videre trukket frem følgende karakteristiske trekk ved OPS:20 
 

• Partnerskap/samarbeid som har en forholdsvis lang varighet og som innebærer 
samråd mellom den offentlige og private parten når det gjelder ulike måter å vurdere 
hvordan prosjektet skal realiseres på. 

• Prosjektet finansieres dels av den private partneren, noen ganger på grunnlag av en 
kompleks konstruksjon mellom forskjellige aktører. Den private finansieringen kan 
suppleres med en ofte betydelig offentlig finansiering. 

• Den økonomiske aktøren deltar i et prosjekts prosjektfaser (utforming, gjennomføring, 
iverksettelse, finansiering) og spiller en viktig rolle i prosjektutformingen. Den 
offentlige partner konsentrerer seg i hovedsak om å definere målsettingene med 
hensyn til allmenn nytte, kvaliteten på tjenestene som skal tilbys, prispolitikken mot 
brukerne, og om å kontrollere at de fastsatte målene overholdes. 

• Risikoen fordeles mellom den offentlige og den private parten. Den private parten 
overtar således en del av den risikoen som offentlig sektor normalt påtar seg. Et 
OPS-prosjekt medfører ikke nødvendigvis at den private partner overtar all risiko eller 
størstedelen av prosjektets risiko. Risikofordelingen varierer fra prosjekt til prosjekt ut 
fra partnernes respektive kapasitet til å vurdere, kontrollere og styre ulike risiki. 

 
Bakgrunnen for fremveksten av OPS blir gjerne fremstilt som en følge av disse sentrale 
forholdene:21 

• I Storbritannia introduserte regjeringen Private Finance Inititative (PFI) i 1992. 
Bakgrunnen for dette var mangel på offentlige midler til nødvendige investeringer i 
infrastruktur og ønsket om å trekke på privat finansiering for å løse kollektive behov. 
Etter hvert er bruken av OPS-modellen i større grad blitt begrunnet i 
samarbeidseffekten og et ønske om å dra nytte av den private partens kompetanse 
og organisering. En rekke land har fulgt etter utviklingen i Storbritannia og tatt i bruk 
OPS-modeller. 

• Utviklingen av New Public Management22 på bakgrunn av de endringer og 
utfordringer som offentlig sektor står overfor for å oppfylle kravene om en mer effektiv 
offentlig sektor.23 

                                                           
19 Jf. KOM (2004) 327 avsnitt 1.1 punkt 1. 
20 Den norske oversettelsen er hentet fra Vista-rapporten side 12. 
21 Jf. Vista-rapporten side 3. 
22 Dette brukes som en samlebetegnelse på en rekke reformer som skal bidra til å få en mer effektiv stat, jf. Vista-
rapporten side 14. 
23 Lindseth beskriver begrunnelsen for bruk av OPS på side 23: “Formålet med et offentlig privat samarbeid, er å 
oppnå større økonomisk effektivitet og innovative løsninger i forbindelse med anskaffelser. Dette kan blant annet 
skje som en følge av at samme leverandør står for både planlegging og gjennomføring av prosjektet, slik at 
leverandøren har en egeninteresse i å ivareta hensynet til senere vedlikeholdsoppgaver og driftstjenester. En 
leverandør som har ansvaret for hele prosjektets levetid, vil legge større energi i å finne effektive planløsninger, 
med tanke på senere drift og vedlikehold. Denne tilnærmingen til prosjektet vil forhåpentligvis føre til at det velges 
løsninger av god kvalitet, i stedet for halvgode løsninger som vil gi en lavere tilbudspris eller høyere fortjeneste for 
leverandøren. Siden OPS-avtaler er langvarige, vil det være et poeng for leverandøren å sikre høyest mulig grad 
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OPS er en betegnelse som brukes om en rekke forskjellige kontraktsformer.  

Den mest vanlige og den opprinnelige formen kalles gjerne bygge-drive-overføre (Build-
Operate-Transfer). Modellen beskrives på følgende måte i Vista-rapporten:24 
“I denne modellen gis en privat aktør ansvar for å designe, utvikle, drive og vedlikeholde en bygning, 
mens brukeren (den offentlige parten) betaler for investeringen gjennom bygningens livsløp. Det 
finnes en rekke underformer av denne varianten, inkludert modeller med mer preg av leasing. Felles 
for Bygge-drive-overføre prosjekt og alle underformene, er at prosjektet drives helt og fullt av den 
private samarbeidsparten, som dermed har ansvaret for finansiering, design, utvikling og drift i 
kontraktsperioden. Etter kontraktsperiodens utløp overføres fasiliteten vanligvis til det offentlige. Det er 
også eksempler på at fasiliteten forblir i privat sektors eie etter driftsperioden. Denne formen omtales i 
den internasjonale litteraturen som BOO (Build-Operate-Own).” 

De øvrige formene for OPS som er i bruk blir gjerne navngitt på følgende måte: 

• BOOT: Build-Own-Operate-Transfer 
• DBFO: Design-Build-Finance-Operate 
• DCMF: Design-Construct-Maintain-Finance 
• BLT: Build-Lease-Transfer 

 
Forskjellene mellom de ulike variantene av OPS-modellene gjelder hovedsakelig når den 
private parten trekkes inn i prosjektet, hvordan oppgaver og ansvar blir fordelt, fordelingen av 
risiko og finansiering og eierrettigheter underveis og ved kontraktsutløp.25 De ulike modellene 
er stadig i utvikling, og modellene varierer også noe fra land til land. 
 
Erfaringene fra andre land viser at dersom en del sentrale forutsetninger er oppfylt vil det 
være et potensiale for gevinst, men samtidig er det også muligheter for en nedside.26 
 
Gevinstene som gjerne blir fremhevet er tidligere realisering, kortere utbyggingsperiode og 
kostnadsreduksjoner. De sentrale suksesskriteriene som blir påpekt er overføring av risiko, 
gevinstdeling og et reelt samarbeid mellom partene. 
 
Internasjonale erfaringer viser at nedsiden ved OPS særlig oppstår i tilfeller der 
risikooverføringen ikke har vært reell, eller der den offentlige parten har betalt for 
risikooverføring som den private parten ikke har mulighet for å påvirke eller håndtere. 
 
5.2 Innspill fra eksterne aktører om erfaringer fra praksis med OPS-kontrakter 
På grunnlag av foredragene som flere eksterne personer har holdt for komiteen kan 
erfaringene som de eksterne aktørene har fra praksis med OPS-kontrakter innenfor 
veibygging oppsummeres på følgende måte:  

• I prosjektene har man valgt å utarbeide konsoliderte kontrakter27, og dette har vist 
seg å være hensiktsmessig. 

• Kontraktene er basert på norsk kontraktstradisjon, med inspirasjon fra 
kontraktsreguleringen i blant annet enkelte finske, svenske og engelske prosjekter. 

• Utarbeidelsen av kontraktene har vært vellykket, og de er blitt godt mottatt. 
• Kontraktene er noenlunde kortfattede og lettfattelig skrevet (kontraktsvilkårene er på 

ca. 45 sider). 
                                                                                                                                                                                     
av forutberegnelighet i prosjektet, ved å velge løsninger som er gode på sikt. Dette vil også komme oppdragsgiver 
til gode, for eksempel ved at det vil føre til færre avbrudd i et prosjekts driftstid.” 
24 Se Vista-rapporten side 20. 
25 Jf. Vista-rapporten side 20. 
26 Se Vista-rapporten side 3. 
27 Dette innebærer at hele kontrakten er oppdatert i samsvar med de ulike dokumentene som har vært en del av 
kontraheringsprosessen. Partene velger å utarbeide konsoliderte kontrakter for å unngå motstrid mellom de ulike 
dokumentene og for å lette oversikt og tilgjengelighet. 
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• Det er ikke tatt utgangspunkt i én entreprisemodell og én entreprisekontrakt, og 
dermed var utgangspunktet ikke NS 3431 med en del tillegg. Kontraktene er 
skreddersydd med tanke på OPS og utarbeidet individuelt for vegvesenets 
prosjekter. 

• Tidshorisonten er et vanskelig moment ved utarbeidelsen av denne typen kontrakter. 
Det kreves forutseenhet og fleksibilitet når kontraktene skal gjelde i 25-30 år. 

• I forbindelse med utformingen og især under forhandlingene med tilbyderne ble det 
mye fokus på finansieringen. Dette har blant annet sammenheng med prosjektenes 
størrelse, som har vært fra i overkant av 1 til bortimot 3,5 milliarder kroner. 

• Det kan stilles spørsmål ved om det ved utformingen av kontraktene ble for mye 
fokus på prosjekterings- og byggefasen, på bekostning av driftsfasen.  

• Overtakelsen som skal skje etter 25 års drift kunne kanskje vært mer utfyllende 
regulert, men det er vanskelig eksempelvis å detaljregulere kvalitetskrav som skal 
vurderes så langt frem i tid. 

• Den omfattende risikooverføringen til leverandørene kan forsvares i disse 
kontraktene som følge av leverandørenes store valgfrihet, og de valgte løsningene i 
forhold til dette har fungert. 

• Kontraktene inneholder en del komplekse juridisk-tekniske bestemmelser. Dette 
gjelder blant annet bestemmelsene om sikkerhet, risiko for skade på 
tredjemann/regress og reguleringen av oppgjøret ved avbestilling og heving. 

• Utformingen av arbeidsbeskrivelsen var en utfordring, og funksjonskravene er ofte 
det vanskeligste i disse kontraktene. 

• Det er avgjørende at prosjektene er finansierbare, og finansieringen skjer gjerne ved 
hjelp av utenlandske aktører. Disse aktørene er vanligvis ukjent med norsk jus. På 
bakgrunn av disse forholdene ble en del av bestemmelsene i kontraktene mer 
omfattende og mer objektiviserte enn det som er vanlig i norske kontrakter. 

• Kontraktene har eksempelvis et system med hevningspoeng som kan tildeles etter 
bestemte kriterier. Dette systemet er mer objektivisert og målbart enn et generelt krav 
om “vesentlig mislighold”, og er derfor mer akseptabelt for de som finansierer 
prosjektet. 

• Långivernes eneste sikkerhet er panterett i pengestrømmen fra staten og OPS-
selskapets øvrige driftsmidler. De har ikke sikkerhet i selve veien, og dette blir en 
viktig forskjell i forhold til OPS-kontrakter for bygg. 

• Enkelte av långiverne var engstelige for konsekvensene av de norske reglene om 
boets inntredelsesrett fordi unntakene fra inntredelsesretten er skjønnsmessig 
formulert. Dette medførte en særbestemmelse i vegloven, § 21, om at OPS-
selskapets konkursbo ikke har rett til å tre inn i en OPS-avtale dersom minst 
halvparten av selskapet vederlag skal betales etter at veien er åpnet for trafikk. 

• Reguleringen av OPS-selskapets rett til å utføre endringer i driftsfasen var en 
utfordring, som følge av forholdet til anskaffelsesregelverket. Omfanget av endringer 
vil typisk kunne utgjøre en begrenset andel av kontrakten prosentuelt, men likevel 
kunne involvere meget store beløp. 

• Prosessen i OPS-prosjektene ble annerledes ved at de tekniske rådgiverne jobbet 
direkte med entreprenør, og kanskje i noe større grad måtte stå direkte til ansvar for 
det de hadde gjort. 

• Innenfor veibygging er det store samfunnsøkonomiske gevinster ved å redusere 
byggetiden, uten at man har noe eksakt anslag over disse gevinstene. 
 

5.3 Komiteens vurderinger 
5.3.1 Forskjeller mellom OPS-kontrakter for bygg og for veibygging 
Ved OPS-kontrakter for bygg er det et vesentlig moment at kontraktenes økonomiske omfang er 
langt lavere enn for større veiprosjekter. I slike kontrakter for bygg vil det også være en kortere 
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tidshorisont og større omskiftelighet i bruk. Et tilleggsmoment ved bygg er at kretsen av parter i 
kontraktshierarkiet ofte vil utvides, for eksempel med leietakere/brukere. 
 
Viktige momenter ved OPS-kontrakter for bygg vil være levetidsbetraktninger knyttet til 
tekniske anlegg og endringshåndtering ved teknologiskifte. 

 
I veikontraktene har Statens vegvesen ervervet grunnen og eier denne. I prosjekter som 
gjelder bygg vil eiendomsretten til bygget typisk være slik at kommunen/staten eier grunnen, 
som bortfestes til OPS-selskapet, som på sin side blir eier av bygget.  

 
En viktig forskjell mellom OPS-kontrakter for bygg og veibygging er at bygg og 
grunneiendom har en markedsverdi og er omsettbar, til forskjell fra kontraktsobjektet ved 
veiprosjekter. Dette har stor betydning i en rekke relasjoner. 
 
Mulighetene for rimelig finansiering er neppe de samme ved byggeprosjekter som ved 
anleggsprosjekter. Dette skyldes blant annet forskjeller med hensyn til eventuell utleie og 
muligheten til å bruke prosjektet som finansieringssikkerhet.  
 
Hvis man ser bort fra finansieringsmomentet kan OPS-kontrakter for bygg sammenlignes 
med en husleieavtale med en kjøpsopsjon. 
 
5.3.2 Behovet for en standardkontrakt for OPS-kontrakter 
Det vil etter komiteens vurdering være vanskelig å oppstille en normalsituasjon som 
utgangspunkt for en standardkontrakt for OPS. Det er derfor verken hensiktsmessig eller 
mulig å utarbeide én felles OPS-kontrakt for alle tilfeller. Komiteen anser det åpenbart at 
OPS-formen er mer krevende for partene enn tradisjonelle kontraktsformer, og at eventuell 
standardisering derfor uansett må følges opp med spesialkompetanse hos partene. 

 
Standardisering av kontraktene vil imidlertid kunne være hensiktsmessig når man går ned i 
prosjekter på 100-150 millioner kroner. Prosjektene er da for små til å kunne forsvare 
utvikling av en spesialtilpasset OPS-kontrakt. Dette kan typisk gjelde for skoler og sykehjem. 
Det er trolig mindre aktuelt for vei- og anleggsprosjekter. 
 
Det kan uansett være hensiktsmessig å utarbeide en sjekkliste over elementer som bør være 
med i en OPS-kontrakt, i stedet for å lage en ny standardkontrakt.  
 
I forlengelsen av en sjekkliste, men uten å utarbeide en komplett standardkontrakt, kan man 
tenke seg å utforme standardiserte kontraktselementer. Muligens kan dette gjelde regulering 
av overtakelse til bruk eller ved avslutningen. Et annet eksempel kan være 
kvalitetssikringsmekanismer i bruksfasen. En liste over slike elementer kan også inngå som 
deler av en generell veiledning om OPS. 
 
Uavhengig av om det skal utarbeides en standardkontrakt påpeker komiteen generelt at det 
vil være fornuftig om det skjer en tenkning og systematisering omkring OPS-kontrakter i regi 
av Standard Norge. Dette vil kunne bidra til økt kunnskap om OPS-kontrakter. 
 
5.4 Komiteens konklusjoner 

• Komiteen anser det ikke hensiktsmessig å utarbeide en generell standardkontrakt for 
alle typer OPS-prosjekter. 
 

• Komiteen antar imidlertid at det kan være hensiktsmessig å utarbeide en 
standardkontrakt for nærmere angitte typer OPS-prosjekter. Trolig vil mindre bygg i 
kommunal/statlig regi kunne utgjøre en slik gruppe. 
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• Komiteen anbefaler at det utarbeides standardiserte kontraktselementer - til forskjell 
fra komplette standardkontrakter - til bruk i OPS-prosjekter. 
 

• Komiteen anbefaler at Standard Norge tar initiativ til samling av erfaringer og 
utarbeidelse av en sjekkliste for OPS-kontrakter. 
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