
NS 3418 

Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for 
prosjekterings- og rådgivningsoppdrag 

- struktur og innhold

Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud



Komiteen

• Statsbygg 
• Arkitektbedriftene i Norge 
• MEF
• RIF
• Statens Vegvesen 

BuildingSMART Norge
• Norsk Kommunalteknisk 

Forening 
• EBA 
• NTNU
• UiO



Hva er dette?

- Grunnlag for 
strukturering av et 
konkurransegrunnlag

- Konkurransebeskrivelse
- Kontraktsgrunnlag

Hva er dette ikke?

- Ikke en fullverdig beskrivelse 
av prosjekterings- og 
rådgivningsytelser (ref. NS 
3420)

Er mer en NS 3450 enn en NS 
3420 for prosjekterings- og 
rådgivningsoppdrag



Litt om begrepsbruk 

Oppdragsgiver Oppdragstaker
Må lage grunnlag for 
anskaffelsen -
konkurransegrunnlag 
(«tilbudsgrunnlag»)

Gjennomføring av 
anskaffelsesprosedyre

Konkurransegrunnlag 
(«tilbudsgrunnlag»)

Del 1: Konkurransebeskrivelse

Del 2: KontraktsgrunnlagTypisk offentlig 
eller privat byggherre 
eller totalentreprenør

En rådgiver 

Kontrakten



Overordnet struktur

Konkurransegrunnlag 
(«tilbudsgrunnlag»)

Del 1: Konkurransebeskrivelse

Del 2: Kontraktsgrunnlag

Figur fra orienteringen

Avhengig av hvilken anskaffelsesform man skal benytte, 
henledes man til ulike deler av standardens regulering av 

konkurransebeskrivelsen



Overordnet struktur

6 Del 1: Konkurransebeskrivelse - Krav

Orientering
1 Omfang

2 Normative referanser
3 Termer og definisjoner

4 Symboler og forkortelser 

5 Generelle krav til 
konkurransegrunnlaget

7 Del 2: Kontraktsgrunnlaget - Krav
8 Oppdragstakers ytelser 



5 Generelle krav til konkurransegrunnlaget

«Konkurransegrunnlaget skal være klart og entydig slik at det kan legges til grunn for en transparent anskaffelse og senere 
kontrakt.

Konkurransegrunnlaget skal gi alle opplysninger om anskaffelsen som er nødvendige for at tilbyderne skal kunne levere tilbud 
med etterspurt informasjon.

Konkurransegrunnlaget skal bestå av del 1: Konkurransebeskrivelsen og del 2: Kontraktsgrunnlaget.

Spesifikke krav til konkurransegrunnlagets redigering og innhold framgår i kapittel 6, 7 og 8 i standarden.

Når et punkt i henhold til inndelingen ikke benyttes, skal nummer og overskrift beholdes med angivelse av at dette punktet ikke 
er benyttet.»



6 Del 1: Konkurransebeskrivelsen - Krav



7 Del 2: Kontraktsgrunnlaget - Krav
8 Oppdragstakers ytelser

Typisk NS 8401 eller NS 8402

Beskrivelse av utformingen finnes i 
kapittel 8



Hvorfor har vi laget NS 3418 og 
hvorfor bør den benyttes?

Einar Duengen Bøhn: 
«Meningen med livet er 

å forbedre oss»

Min påstand:

Bruk av NS 3418 gjør livet (litt) bedre 
både for oppdragsgivere og 

oppdragstakere…

Ari Soilammi Jan Olaf 
Dukan

Ingvild Garberg

…og det skal underbygges av… 
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