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NS 6450 og de juridiske kontraktsstandardene

• Standarden er ikke en juridisk kontraktsstandard men en standard for 
gjennomføring av idriftsetting og prøvedrift av tekniske anlegg.

• Standarden kommer ikke til anvendelse hvis den ikke er lagt  til grunn i 
kontrakten mellom partene.

• Standarden kan benyttes av både offentlige og private byggherrer
• Standarden skal kunne benyttes uavhengig av entrepriseform:

• NS 8407 (totalentreprisestandarden)
• NS 8405/NS 8406 (utførelsesentreprisestandardene)
• generalentreprise og delte entrepriser
• forholdet til underentreprisestandardene

- Hva som faktisk omfattes av den enkelte kontrakt, det vil si den enkelte 
leverandørens plikter, skal fremkomme av tilbudsgrunnlaget- jf pkt 4.1 i NS 6450. 

- Partenes plikter og ansvar i kapittel 6 til 10 gjelder «med mindre annet er avtalt»
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NS 6450 og NS 8407

• Bare NS 8407 har bestemmelser om innregulering og prøvedrift:
• pkt 36.1: 

«Er ikke annet avtalt, skal totalentreprenøren varsle om kontroll, testing, 
innregulering eller lignende som skal foretas av tekniske anlegg og installasjoner i 
rimelig tid før aktiviteten. Av varselet skal det fremgå hvilke forutsetninger som 
må være oppfylt, herunder tiltak fra sideentreprenører, for at aktiviteten skal 
kunne gjennomføres.
Totalentreprenøren skal, i samarbeid med byggherren og sideentreprenører, 
igangsette de tekniske anleggene og installasjonene og forestå kontroll, testing, 
innregulering eller lignende inntil disse fungerer tilfredsstillende. TE skal 
dokumentere gjennomføringen og resultatet av prøvene. Det kan avtales særlige 
regler om hvordan dette skal reguleres.»

• Bestemmelsen utfylles av reglene som gjelder for igangkjøringsfasen og 
idriftssettingsfasen i NS 6450
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NS 6450 og tilbudsgrunnlaget.

• Standarden setter krav til at det i prosjekteringsfasen, dvs før kontrakt 
er underskrevet, skal utarbeides en kravsspesifikasjon med testkriterier 
som leverandøren skal oppfylle i løpet av byggeprosjektet. Det skal i 
tillegg utarbeides en plan for testing, idriftssetting og prøvedrift som 
sammen med kravsspesifikasjonen blir en del av tilbudsgrunnlaget jf
NS 6450 pkt 4.2.

• Tillegg A – Anbefalinger til innhold i veiledning til innhold i 
tilbudsgrunnlaget gis det anbefalinger om hva tilbudsgrunnlaget bør 
inneholde av ytelser, f.eks spesifikasjon av hvilke tester som skal 
utføres i de ulike fasene.

• Mangler i tilbudsgrunnlaget vil gir grunnlag for krav om tillegg fra 
entreprenøren
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Fremdriftsspørsmål
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Idriftsettingsfase

• Akseptbegrepet i opprinnelig forslag til standard avløst av byggherrens plikt til å 
rette innsigelser  innen rimelig tid mot «testprosedyrer, gjennomføring av tester og 
levert dokumentasjon», jf pkt 10 i NS 6450

• Forsinkelse  som skyldes byggherren f.eks ifm deltakelse i gjennomføringen av tester 
eller urettmessig nekting av oppstart av prøvedriftsfasen vil kunne gi grunnlag for 
krav på fristforlengelse og vederlagsjustering.

• Og motsatt: forsinkelser hos entreprenøren i forhold til pliktene i standarden og 
kontrakten som skulle vært gjennomført før overtakelse,  vil kunne gi krav om 
dagmulkt.

• Sørge for at det er avsatt tilstrekkelig tid i byggetid og entreprenørens fremdriftsplan 
til at leverandøren kan gjennomføre egenkontroll og gjennomføre tester på nytt 
dersom dette er nødvendig.



NS 6450 og overtakelse

• NS 6450 har ingen bestemmelser om når overtakelse skal skje men den 
forutsetter at prøvedrift først kan starte ved innflyttingstidspunktet.

• Overtakelse skjer normalt før innflytting –hvis det ikke er avtalt at 
byggherren kan ta bygget i bruk før overtakelse eller det er avtalt 
delovertakelser. 

• Overtakelse er et kontraktsrettslig begrep det er knyttet en rekke 
virkninger til blant annet:

• risikoen for skader går over på byggherren
• eventuell dagmulkt slutter å løpe
• reklamasjonsperioden starter
• entreprenøren får rett til å sende sluttoppgjør
• sikkerheten nedtrappes
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NS 8407 pkt 38.2: «Det kan avtales at prøvedrift skal finne sted enten før eller 
etter overtakelse. Risikoen for skade går over til byggherren ved oppstart av 
prøvedrift for den delen av kontraktsgjenstanden som er satt i prøvedrift. Øvrige 
virkninger av prøvedrift avtales særskilt.»
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Hvordan balansere partenes ytelser i 
prøvedriftsperioden?
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Idriftsettingsfase

• Entreprenøren er ikke ferdig med sine ytelser før oppfyllelsen av pliktene i 
prøvedriftsperioden er oppfylt.

• Tilbakehold av hele sluttoppgjøret (innestående) som følge av overtakelse først etter 
endt prøvedrift vil virke urimelig for en entreprenør, særlig hvis hoveddelen av 
entreprisen er bygningsmessige arbeider (og ikke tekniske anlegg)

• Forslag til løsning foreslått i Tillegg A (informativt): 
 Innta en bestemmelse om at overtakelse skjer før innflytting men at  x % av verdien 

av de tekniske anleggene blir holdt tilbake inntil prøvedriftsfasen er avsluttet.



Potensielle diskusjonspunkter mellom partene:
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Idriftsettingsfase

• Byggherren krever ytelser som burde vært beskrevet i 
kravsspesifikasjonen– f.eks ytterligere krav til deltakelse i opplæring 

• Hva er «feil av betydning» som medfører at testen skal gjennomføres 
på nytt?

• Når kan byggherren kreve å utsette oppstart av prøvedriftsperioden 
som følge av mangelfull dokumentasjon (f.eks mangelfulle 
testrapporter)

• Hvilke feil kan begrunne forlengelse av prøvedriften? Mangler ved 
anleggene som ikke er omfattet av prøvedriften – f.eks merking.

• «synsing» og «objektivitet» 
• Manglende målbare testkriterier?
• Mulig bruk av oppmann eller andre konfliktløsningsmekanismer
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Tittel

12

Idriftsettingsfase

• …
• sofkaksf

Spørsmål?
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