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BFJR SAK nr. 668 – avsagt 29.11.2021 

 
Rådgivende uttalelse i tvist mellom kommune og entreprenør i forbindelse med boring av 
vanntunnel og ansvar og konsekvenser ved oppstått avvik av beskrevet treffpunkt. 
Spørsmål om risiko for grunnforhold jf. NS 8405 pkt. 19.3 og om entreprenør i 
avklaringsrunder med byggherren hadde gitt en garanti for at han skulle klare å bore 
tunnelen slik at han traff innenfor angitt treffnøyaktighet uten hensyn til fjellets 
beskaffenhet. 

 
1. Innledning 

 
Den 05.05.2021 sendte byggherren (Part A) en forespørsel til Rådet om behandling av en 
tvistesak mellom byggherren og entreprenøren (Part B). 

 
Part B har gjennomført et oppdrag med flomsikring av en bekk for Part A. En helt sentral del 
av kontrakten er boring av en 290 meter lang flomtunnel til sjø. Treffpunktet for utløpet av 
denne tunnelen var viktig for part A, hvilket også var presisert i forespørselsdokumentene 
utarbeidet av part A. 

 
Part A fikk inn to tilbud på oppdraget. Treffpunktet for utløpet av tunnelen til sjø var et tema 
i avklaringene mellom partene før en avtale om utførelsesentreprise etter NS 8405 ble 
inngått mellom partene. 

 
Under arbeidet oppsto det avvik, og det måtte bores flere pilothull og til slutt en endelig 
tunnel som har et avvikende treffpunkt i forhold til kontraktens angivelse. 

 
Partene er uenige om hvem som har risikoen for at avviket oppsto og hvem av dem som har 
risikoen for tilhørende kostnadskonsekvenser og også utsatt ferdigstillelse. . 

 
2. Saksbehandling for BFJR 

 
Partene, som i fellesskap henvendte seg til Rådet med en beskrivelse av den aktuelle 
problemstillingen den 05.05.2021, har bedt om en rådgivende uttalelse. 

http://www.bfjr.no/
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BFJR fastsatte i en e-post den 10.08.2021 frister for to innlegg fra hver av partene. Disse ble 
inngitt fra Part A 20.08, fra part B den 27.08, fra Part A den 06.09 og så til slutt fra Part B 
10.09.2021. 

 
Saken ble etter dette første gang drøftet av Rådet i dets påfølgende møte 02.10.2021, og 
deretter behandlet av Rådet i møte den 11.11.2021. 

 
Rådsmedlem Svein-Dag Karlstad meldte seg inhabil og har ikke deltatt i behandling av saken 

 
3. Noe nærmere om sakens bakgrunn 

 
Den 03.09.2019 lyste Part A ut åpent anbud på anlegget «Norheimsbekken – Flomsikring». 
Ved fristens utløp kom det inn tilbud fra to tilbydere, herunder part B. En sentral del av 
tilbudet var boring av en 290 meter lang tunnel. 

 
Etablering av tunnelen var forutsatt utført med en pilotboring til sjø og deretter rømming til 
gitt tverrsnitt som i beskrivelsen var satt til 1200 mm. I kravspesifikasjonen utarbeidet på 
vegne av Part A var det nøye beskrevet hvor og innenfor hvilke toleranser denne piloten 
skulle treffe i sjøen. 

«Lokalisering: Se tegn. H002. 
Grunnforhold: Se rapport 10202736-RIGberg-RAP-001 
Hulldiameter: 122 mm 
Helning: Se tegning H002 
Toleranser: I horisontalplanet ± 3000 mm. I vertikalplanet: +1000 mm (kt. -5,4)/ -2000 
mm (kt. -8,4) 
Andre karv: 

a. Omfang og prisgrunnlag 
Omfatter også all håndtering av boreslam/borkaks, ref. tekst i generell del. 

 
I prosjektbeskrivelsens post 4 står det følgende: 

 
«Spesielt vil det bli lagt vekt på at det blir gitt en beskrivelse og overlevert 
spesifikasjoner for det opplegget som skal benyttes for å sikre at kravet til 
toleranse/treffnøyaktighet blir innfridd.» 

 
Konkurransen var en åpen anbudskonkurranse og skulle avgjøres på pris alene. 
Konkurransegrunnlaget åpnet opp for at aktuelle tilbydere kunne stille spørsmål i tilknytning 
til prosjektet, og det ble gjennomført befaring på anleggsstedet. I konkurransegrunnlaget var 
det også i pkt. 2.1 angitt at det kunne være behov for avklarende samtaler inkludert 
forhandlinger med tilbyderne før tildeling. 

 
Det ble avholdt avklaringsmøte med begge tilbyderne hhv. den 14.10 og 16.10.2019. Den 
ene tilbyderen formulerte seg da slik: 
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«Vi har ikke tatt forbehold mot toleransekravene og garanterer for treffpunkt 
innenfor disse. Alle nødvendige tiltak vedr. boringen i fjell for å oppfylle disse kravene 
inngår i vårt tilbud». 

 
Den andre tilbyderen, Part B, kunne i sitt avklaringsmøte med byggherren den 14.10 ikke 
garantere at de ville tilfredsstille kravet til treffpunkt som var gitt i konkurransegrunnlaget, 
men skulle sjekke dette og melde tilbake. Den 29.10.2019 skrev part B til Part A: 

 
«Det gis ikke noen garantier på avvik, da dette er avhengig av fjellets beskaffenhet» 

Part A svarte den 30.10.2019: 
 

«Vi konstaterer at [Part B] ikke kan gi garanti på treffpunktet i Karmsundet innenfor 
de toleransekrav som er framsatt i konkurransegrunnlaget. Vi oppfatter dette som et 
forbehold grunnet fjellets beskaffenhet. For byggherren er treffpunktet viktig på 
grunn av tilliggende konstruksjoner ved utslippet. Vi anmoder derfor om en ny 
vurdering av spørsmålet. 
Dersom vi innen fredag 1.11.2019, kl. 1200 ikke har mottatt en nærmere garanti for 
treffpunktet innenfor de toleranskrav som er gitt i konkurransegrunnlaget, vil vi måtte 
vurdere en avvisning av tilbudet. Vi viser til anskaffelsesforskriftens § 7-9, pkt. 2 og 
stiller oss åpne for et eventuelt møte» 

 
Den 31.10.2019 ba Part B om å få et møte med Part A. Møtet blir avholdt den 31.10. I 
møtereferatet fremkommer bl.a.: 

 
«Møtet var kommet i stand fordi [PartA] ikke kunne akseptere [Part B] sitt forbehold 
om å treffe pilotboringen innenfor de toleransegrensene som er oppgitt i 
konkurransegrunnlaget. 
Part A orienterte for sin begrunnelse: 

1. Konkurransereglene må følges 
2. Treff ved Karmsundet er viktig av hensyn til tilliggende konstruksjoner. 

Det var ikke aktuelt for [Part A] å vike tilbake for dette kravet. 
[Part B] ville komme tilbake innen fristen 1.11.2019, kl. 1200.» 

 
Den 01.11.2019, kl. 10.21 ba Part A om en utsettelse av fristen: 

 
«Er det mulig å utsette fristen for tilbakemelding til 1330 i dag?» 

 
Samme dag 01.11, kl. 10.44 svarer Part A: 

 
«Frist for tilbakemelding er med dette utsatt til 1.11.2019, kl. 13.30.» 

 
Kl. 1200 den 01.11, kl. 1200 skrev Part B: 
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«Hei! Vi vil med dette meddele at [Part B] trekke forbeholdet angående garanti for 
treffpunktet i Karmsundet innenfor de toleransekrav som er framsatt i 
konkurransegrunnlaget. 
Toleransekravet som er framsatt i konkurransegrunnlagets post 04.9 er dermed 
gjeldende» 

 
På bakgrunn av denne avklaringen ble det inngått kontrakt med Part B om utførelse av 
oppdraget. Kontrakten er datert 12.12.2019. Kontrakten er basert på standarden for 
utførelsesentreprise NS 8405. 

 
Ved gjennomføring av oppdraget ble det gjennomført flere pilotboringer. Det er opplyst for 
Rådet at boringene ble utført på «forsommeren 2020» uten at de aktuelle datoene er 
nærmere spesifisert eller presisert. Det fremgår imidlertid av en e-post fra Part A til Part B 
av 04.06.2020 at man på det tidspunktet hadde gjort to forsøk på å bore pilothullet: 

 
«[Part B] varsler at det er utført 2 boringer. Boring nr 1 ble avsluttet pga. at det ble 
klart at man ikke ville treffe treffpunkt innenfor krav til avvik. Boring nr 2 treffer heller 
ikke. Det er i borehull nr. 2 medtatt justering i forhold til erfaring fra boring nr. 1, slik 
at de skulle treffe treffpunkt. Boring nr 2 får ikke samme kurve pga at de treffer et 
hardere fjell ved ca. 180 meter som endrer den kurven som var lagt inn. Grunnforhold 
lenger sør for treffpunkt er ikke egnet for å utvide mottaksgrop. Det er løsere fjell som 
medfører mer vannintrengning. Denne løsningen er derfor ikke aktuelt i alle tilfeller. 
Dersom en fortsetter boring av boring nr 2 vil denne ende 6 meter sør før linje.» 

 
Etter møtet den 04.06.20 ble det utført en tredje pilotboring, mellom de to første. Denne 
endte 2,7 meter høyere enn kontraktens treffpunkt, men dette avviket ble akseptert av part 
A da det ikke vil ha noen funksjonsmessig ulempe og ikke være til hinder for andre 
installasjoner. 

 
Part B har sendt et varsel om endringsordre EO nr. 01, udatert – men Rådet har fått opplyst 
at det ble mottatt Part A 20.08.2020. 

 
Varselet har følgende begrunnelse: 

 
«Viser til revidert fremdriftsplan oversendt byggherre 18.06.2020. Denne viste to 
alternativer med ferdigstillelse henholdsvis 07.12.2020 (dersom det ble tilstrekkelig 
resultat ved hull 3) og 05.02.2021 (dersom det ble nødvendig med styrt boring). 

 
Hull 3 traff ikke innenfor kontraktens toleransekrav, men ref. bl.a. e-post fra Thaule av 
14.07.2020 ble det nye treffpunktet akseptert. 

 
Det ble nødvendig med boring av tre hull, og vi mener dette skyldes fjellets 
beskaffenhet. 

 
Vår UE på boring utførte for noen år siden tilsvarende boring for [Part A] i samme 
område. Den gang ble det først boret et hull på ca 70 meter, for å avdekke fjellets 
sprekkeretning, før en traff innenfor toleransen på neste forsøk. 



5  

Det var derfor dette som ble lagt inn kalkylen i tilbudet, bl.a. basert på 
konkurransegrunnlagets geotekniske og ingeniørgeologiske rapporter. Disse viste 
bortimot ideelle hovedsprekkeretninger. Faktiske grunnforhold viste sprekker med 
tilnærmet retning som boreretningen, som forårsaket endringer i boreretningen. 
Dette var ikke noe vi som en forstandig tilbyder kunne sett av roseanalysen {figur 3-1 i 
geologisk rapport). 

 
Første forsøk ble avsluttet etter 153 meter. Da var vi 1,5 m til høyre side for teoretisk 
trase, og tendensen var økende. Forsøket ble derfor avbrutt siden målingene viste at 
treffpunktet på dette forsøket ville treffe ca 7 meter til høyre for teoretisk treffpunkt i 
mottaksgrop. 

 
På andre boreforsøk ble riggen vinklet 3° mot venstre i forhold til teoretisk trase. 
Dette for å forsøke å korrigere for de gjeldende bergforholdene. På dette hullet boret 
vi 216 meter, og de avvikende tendensene fra det første hullet var ikke like store som 
på første forsøk. Målingene nå viste at vi ville treffe ca 6 m til venstre for teoretisk 
treffpunkt i mottaksgrop. 

 
Etter byggemøte 04.06.2020 ble det avklart at man skulle prøve et tredje forsøk ved å 
bore mellom de to første forsøkene, samt løfte riggen 0,4 meter. Denne boringen 
endte ca 2,7 meter høyere enn kontraktens treffpunkt, men ble godkjent. 

 
Ref. bl.a. referat fra byggemøte datert 23.06.2020 (pkt. 11.03) anmoder entreprenør 
om fristforlengelse frem til 15.12.2020.» 

 
Part B ba om forlenget frist for ferdigstillelse. Det ble også varslet om mulig priskonsekvens 
for boring av pilothull nr. 1 og 2. Ifølge Part B skyldte avvikene fjellets beskaffenhet. Kravet 
blir avvist av Part A. 

 
Partene har bedt Rådet ta stilling til følgende problemstillinger: 

 
1. Har Part B gjennom konkurransegrunnlaget, tilbudet og de 

etterfølgende avklaringer, garantert for treffpunktet innenfor 
konkurransegrunnlagets toleransekrav? 

2. Representerer treffpunktet utenfor oppgitt toleransekrav en mangel 
etter NS 8405 pkt. 36.4. 

3. Har Part B krav på tilleggsvederlag for boring av hull en og hull to. 
4. Har Part B krav på fristforlengelse med tilhørende riggregulering for 

forlenget tilstedeværelse. 
 

4. Part A's saksfremstilling og anførsler 
 

4.1 Garanti for treffpunkt 
 

I konkurransebeskrivelsens mengdebeskrivelse angis det at tilbyder skal gi 
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«en beskrivelse og overlevere spesifikasjoner for det opplegget som skal benyttes for å sikre 
at kravet til toleranse/treffnøyaktighet blir innfridd.» 

 
I forhandlingsmøtene mellom tilbyderne og partene ble det stilt krav om at tilbyderne 
garanterte for oppfyllelse av toleranskravene. Én tilbyder garanterer for treffpunktet. 

 
Part B måtte avklare garanti for oppfyllelse av treffpunkt med sin underentreprenør. Ved 
første tilbakemelding fra Part B anga de at de ikke kunne garantere for treffpunktet da det 
var avhengig av fjellets beskaffenhet. Part A melder tilbake at de da må vurdere å avvise Part 
B sitt tilbud. Part B ber da om et eget møte for å diskutere problemstillingen. I møtet 
opprettholder part A sitt krav. Det kommer ikke til en endelig avklaring i møtet, men i e-post 
datert 1.11.2019 fra Part B ble følgende meldt: 

 
«Hei! Vi vil med dette meddele at (Part B) trekke forbeholdet angående garanti for 
treffpunktet i Karmsundet innenfor de toleransekrav som er framsatt i 
konkurransegrunnlaget. Toleransekravet som er framsatt i konkurransegrunnlagets 
post 04.9 er dermed gjeldende» 

 
Det foreligger ingen etterfølgende forhold som tilsier at den avgitte garantien for oppfyllelse 
av treffpunktet skal falle bort. Det er heller ikke varslet noe om dette. Part B var kjent med at 
fjellets beskaffenhet var usikker og av den grunn ville man i første omgang ikke gi noen 
garanti for treffpunktet. Til tross for denne usikkerheten valgte Part B å gi garanti for 
treffpunktet som angitt i e-posten. Part B har selv valgt boremetode. En annen tilbyder 
garanterte for treffpunktet ved å velge styrt boring. Etter to mislykkede pilotboringer 
antydet Part B selv at de før den tredje pilotboringen ville gjøre tiltak for eventuelt å 
anskaffe utstyr for styrt boring. Dette viser at Part B etter to boringer innså at de kanskje 
hadde valgt feil metode. 

 
Part B har på eget initiativ bestilt en rapport fra Dr.ing. Bjørn Buen for å vurdere den 
geologiske rapporten som var utarbeidet og som var en del av tilbudsgrunnlaget. Part B 
hevder at rapporten konkluderer med at sprekkrosene i den geologiske rapporten ikke 
stemmer med de faktiske forhold. 

 
Det stilles spørsmål ved om rapporten fra Buen konkluderer med at sprekkrosen i den 
geologiske rapporten ikke stemmer. Her angis derimot at årsaken til at første boring var 
mislykket skyldes «hard» formasjon. 

 
Entreprenøren hevdet selv i møte den 4.06.2020 at boring nr. 2 fikk avvik på grunn av de 
treffer hardere fjell. Sprekkretninger angis ikke som årsaken til avviket. 

 
Det ble i dette møtet varslet tidskonsekvens på grunn av at det måtte gjennomføres flere 
pilotboringer. Kostnadskonsekvens som følge av de mislykkede boringene ble ikke varslet. 
Varsel om priskonsekvens ble først oversendt pr epost 18.08.2020. 
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4.1.2 Sakens juridiske side 
 

I kontrakten angis dokumenters rangeringsrekkefølge. Anskaffelsesrapporten er angitt som 
b) – dvs. som nr. to i gyldighetsrekkefølgen etter selve avtaledokumentet. I denne 
anskaffelsesrapporten inngår mailkorrespondansen vedrørende garanti for treffpunkt. Dette 
har da forrang fremfor NS 8405 pkt. 19.3. Dette punktet i standarden vil ikke under noen 
omstendigheter få betydning i denne saken. Grunnforholdene avviker ikke fra det 
entreprenøren hadde grunn til å regne med ut fra kontrakten, oppdragets art og 
omstendighetene for øvrig. 

 
Entrepreprenøren tok forbehold om treffpunkt da det er avhengig fjellets beskaffenhet. 
Dette gjentas flere ganger i diskusjonene mellom partene. Ved e-post 01.11.2019 meddeles 
det imidlertid fra Part B at forbeholdet trekkes. Dette må da forstås slik at det trekkes og at 
Part B garanterer for treffpunkt uavhengig av fjellets beskaffenhet. 

 
Part B har gitt garanti for treffpunkt og selv valgt boremetode – Part B må derved ta 
konsekvensene av at det må bores flere pilothull for å komme innfor akseptabelt treffpunkt. 

 
4.1.3 Varsling av endringsordre EO01 

 
På møtet 04.06.2020 ble det ikke diskutert eller nevnt priskonsekvens. Varsel om 
Endringsordre EO01 er udatert – men oversendt pr. e-post til Part A den 18.08.2020. Det er 
første gang entreprenøren angir at ekstraboringene vil få en priskonsekvens. Dette er for 
sent og fratok i tilfelle byggherren mulighet for å velge metode for tredje boring. 

 
Formelle frister for varsling ihht NS 8405 pkt. 25.3, 25.4 og 25.5 er ikke overholdt verken 
med hensyn til fristforlengelse eller krav om vederlagsjustering. 

 
4.2 Representerer avviket av treffpunktet en mangel etter NS 8405 pkt. 36.4? 

 
Det følger av NS 8405 36.1 at det foreligger en mangel dersom kontraktsarbeidene ved 
overtakelse ikke er i den stand byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes 
forhold entreprenøren har ansvaret for. Det er enighet om at tunnelåpningen ikke er 
innenfor toleransekravene – og dermed ikke i den stand part A har krav på etter 
kravspesifikasjonen. 

 
Det er oppfyllelse av kravspesifikasjonen som er avgjørende for om kontraktsforpliktelsene 
er oppfylt - ikke om funksjonen er opprettholdt. Part A er påført kostnader til ekstern 
konsulent for å avklare betydningen av avviket. 

 
Det er enighet om at det ville være uforholdsmessig å kreve en fjerde pilotboring, da det 
aktuelle treffpunktet ikke skapte problemer i relasjon til andre tekniske innretninger. Etter 
NS 8405 pkt. 36.2 følger det imidlertid at entreprenør skal dekke utgifter til konstatering av 



8  

mangelen og denne kostnad må derved dekkes av part B. 
 

NS 8405 pkt. 36.4 vil også komme til anvendelse i det det anføres at mangelen gir grunnlag 
for prisavslag. Mangelen er ikke utbedret og entreprenøren har oppnådd en besparelse ved 
ikke å gjennomføre pilotboring nr. 4. Denne besparelsen mener part A skal tilfalle dem. 

 
Avslutningsvis fremholder Part A at tidligere spørsmål opprettholdes, dog utvides spørsmål 2 
til også å gjelde om manglende treffpunkter en mangel etter NS 8405 36.1, herunder 36.2 
2.ledd. 

 

4.3 Rett på tilleggsvederlag/fristforlengelse for to pilotboringer 

Dette har direkte sammenheng med spørsmål nr. 1, jf. pkt. 4.2 over. Dersom Rådet kommer 
til at Part B har ansvaret for treffpunktet vil det ikke være grunnlag for tilleggsvederlag, 
tidsforlengelse og riggregulering. 

 
Part B har oppfylt varslingsfristen etter NS 8405 pkt. 24.4 og 25.3, jf. EO nr. 1. Spesifisert krav 
om fristforlengelse etter pkt. 24.6 er derimot ikke oppfylt. Tilsvarende er heller ikke 
spesifisering av vederlagsjusteringen etter pkt. 25.4 oppfylt. Det følger da av begge 
bestemmelsenes 2. ledd at eventuelt krav da kan tapes. 

 
Part A hevder videre at varslingsfristen i hht pkt. 25.3 ikke er overholdt og av den grunn 
alene måtte avvises. 

 
Part A har oppsummert og presisert dermed spørsmålsstillingen til: 

1. Har Part B gjennom konkurransegrunnlaget, tilbudet og de etterfølgende 
avklaringer, garantert for treffpunktet innenfor konkurransegrunnlagets 
toleransekrav? 

2. Representerer treffpunktet utenfor oppgitt toleransekrav en mangel etter NS 
8405 pkt. 36.1, og slik at pkt. 36.2, 1.ledd og pkt. 36.4, 2.ledd kommer til 
anvendelse? 

3. Har Part B krav på tilleggsvederlag for boring av hull en og hull to? 
4. Har Part B krav på fristforlengelse med tilhørende riggregulering for forlenget 

tilstedeværelse knyttet til de to forfeilede pilotboringene? 
 

5. Part B's saksfremstilling og anførsler 
 

5.1 Innledning 
 

Ved å bruke NS 8405 har oppdragsgiver ansvar for tilbudsgrunnlaget. Som beskrivelsestekst 
gjaldt NS3420. Part B leverte sitt tilbud basert på dette grunnlaget. Etter tilbudsinnlevering 
ble det avholdt avklaringsmøter og suppleringer av tilbudet. Part A’s bruk av NS8405 uten 
endringer av punkt 19.3 om grunnforhold tilsier at risikoen for disse er i tråd med NS- 
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reguleringen. At byggherren var opptatt av å henvise til utførte grunnundersøkelser, samt 
etterspørre tilbyders beskrivelse av det utstyr tilbyder ville benytte for å sikre at kravet til 
toleranse/treffnøyaktighet, tilsier og at byggherren forholdt seg til den normale 
risikofordelingen vedrørende grunnforhold som følger av NS 8405. 

 
I tilbudsbrev av 28. oktober 2019 for oppdatert tilbud som inkluderte hjelpegrop viste Part B 
til en tilbudspresisering fra sin underentreprenør vedrørende boring: 

 
«Toleranse for boring av overvannstunnel vi har fått oppgitt fra vår underentreprenør 
[….] er ± 1 % i vertikalplanet og ± 2 % i horisontalplanet, men det gis ingen garanti for 
treffpunkt. Dette vil alltid være avhengig av fjellets beskaffenhet». 

 
Etter møter med Part A ble det klart at kommunen oppfattet dette som et forbehold i 
forhold til treffpunkt og ba om at dette ble fjernet. Part B svarte følgende: 

 
«Vi vil med dette meddele at (Part B) trekker forbeholdet angående garanti for 
treffpunktet i [….] innenfor de toleransekrav som er framsatt i 
konkurransegrunnlaget. Toleransekravet som er framsatt i konkurransegrunnlagets 
post 04.9 er dermed gjeldende». 

 
Part B vurderte det slik at presiseringen kunne frafalles idet man ville treffe innenfor 
toleransene. En eventuell boring der man ikke traff ville - ut fra den konkrete situasjon - 
kunne være dekningsberettiget i ovennevnte bestemmelse om risikoen for grunnforholdene. 
Årsaken til at man ikke traff på de to første pilothullene var at grunnforholdene avvek fra det 
part B kunne regne med i og med at sprekkretningene er en annen enn det som fremgår av 
geologisk rapport. 

 
Part B krever fristforlengelse og kompensasjon i varsel om endringsordre E01 på da det som 
følge av dette måtte bores tre hull. Her viser Part B til Dr.ing. Buens vurdering, som 
innebærer at den geologiske rapporten som var en del av anbudsgrunnlaget hadde 
svakheter som part A må svare for. 

 
Part A har imidlertid avvist å diskutere den geologiske rapporten og Buens vurderinger under 
henvisning til at part B skal ha påtatt seg risikoen for fjellets beskaffenhet. 

 
Part A synes å gjøre et poeng av at en annen tilbyder har spesifisert at de vil benytte styrt 
boring. Denne metoden er imidlertid utviklet og mer vanlig brukt når det gjelder boring i 
løsmasser. For rett boring i fjell fra A til B anfører Part B at konvensjonell boring er både 
rimeligere og bedre. I tillegg er det slik at når fjellforholdene er slik at boren blir trukket både 
til høyre og venstre i samme trase’ ville en ikke, uansett valgt metode, kunnet garantere for 
treffpunkt. Endelig er det vist til at Part B’s underentreprenør er erfaren og kanskje Norges 
ledende innen avansert boreteknikk, som også har utført tilsvarende arbeid i det samme 
området tidligere. Underentreprenøren vurderte prosjektunderlaget inkludert geologisk 
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rapport som tilstrekkelig for oppdraget, men ønsket i tilbudet å presisere at et treffpunkt 
alltid er avhengig av fjellets beskaffenhet. 

 
 

5.2 Garanti for treffpunkt - Juridiske sider 
 

Konkurransegrunnlaget henviser til NS 8405. Det er kun noen mindre endringer fra 
standarden. Ingen av endringene inneholder unntak fra 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». 

 
Dermed er det oppdragsgiver som har ansvar for grunnforholdene. Det er i 
konkurransegrunnlagets post 04 og 04.9 angitt toleransekrav/treffnøyaktighet. Det er ikke i 
noen av postene noen holdepunkter for at risiko for grunnforholdene er overført til 
entreprenøren. Dersom Part A mente at risikoen skulle overføres til entreprenøren måtte 
dette kommet klart og tydelig frem. Her vises det til Byggholtdommen som presiserer 
oppdragsgivers ansvar for en klar og presis prosjektbeskrivelse. 

 
Part B har ikke gjennom å garantere for treffpunkt påtatt seg noe ansvar for 
grunnforholdene. Videre fremgår det ikke noen steder at Part A krever garanti for at en 
treffer innenfor toleranse på første forsøk. Ei heller at det kun betales for vellykkede 
boringer. 

 
Part B har bekreftet i e-post at «toleransekrav som er fremsatt i konkurransekravets pkt 9 er 
dermed gjeldene». Med dette mente Part B at det var kontraktens krav som gjaldt. For Part B 
var det ikke tvilsomt at man ville treffe, men det kunne, typisk avhengig av faktiske 
fjellforhold, være nødvendig å foreta flere boringer. Gjennom å bekrefte at toleransekravet 
er gjeldende kan det ikke anses som en har frafalt ethvert krav knyttet til boringen. Uansett 
vil det være høyst usikkert hva en slik garanti egentlig består i. 

 
Kontrakten mellom partene er basert på NS 8405. I selve avtaledokumentet angis 
dokumentrekkefølgen fra a) til h), hvor a) angir «Dette avtaledokument». Under punkt b) er 
inntatt e-postkorrespondansen vedrørende den omtalte garantien for treffpunkt. Under 
bokstav a inngår Alminnelige kontraktsbestemmelser pkt. 10 som fastsetter: «For denne 
avtalen gjelder NS 8405 «Norsk bygge- og anleggskontrakt med endringer som fremkommer 
i anbudet». NS 8405 vil derved ha forrang for den garantien som Part B har gitt under pkt. b). 

 
Den brukte avtalestandarden NS 8405 angir klart oppdragsgivers ansvar for tilbuds- 
grunnlaget. NS 8407 punkt 23.2 åpner for en slik risikooverføring – men kun dersom det er 
spesifikt avtalt og tydelig fremgår en slik ansvarsoverføring. Selv her kan byggherren bli 
ansvarlig for grunnforholdene dersom de avviker vesentlig fra det entreprenøren hadde 
grunn til å regne med. Denne standarden er ikke brukt her. 
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Dersom part B ikke har overtatt risiko for grunnforholdene er spørsmålet om disse er slik 
som en kunne regne med ut fra konkurransegrunnlaget. Part B mener grunnforholdene 
avvek fra det en kunne forvente og/eller forstå ut fra konkurransegrunnlaget. 

 
Det vises bl.a. til rapport fra Dr.ing. Bjørn Buen AS. I sprekkerose inntatt geologisk rapport 
som var en del av tilbudsgrunnlaget fremgår det at overvannstunnelen vil krysse 
hovedsprekkretningene, ikke følge dem. Basert på resultatene fra boringene mener Part B at 
det er sannsynlig at det har vært sprekker i samme retning som borreretningen. Videre 
fremgikk det at det ville være mye grønnstein, noe som tilsier at det kunne forventes mindre 
avvik enn i mindre hardt fjell. At grunnforholdene avvek fra det Part B kunne vente 
illustreres også av at de to første hullene sporet av i hver sin retning. Man kunne vente at 
det første hullet skulle gi en sterk indikasjon på hvordan det ville utvikle seg ved den neste 
boringen. Dette var da også tilfellet når samme utførende boreentreprenør, Part B’s 
underentreprenør, utførte tilsvarende boring i området for noen år siden. Da man boret ca. 
70 meter, før en så at boret dro til ene siden, dette ble justert inn, og en traff innenfor 
toleransen. 

 
Boringen har dessuten vært mer tidkrevende enn Part B la til grunn, og byggherre har p.t. 
innvilget 4 uker og 4 dager på grunn av fjellets beskaffenhet. 

 
Part A har i forbindelse med ulike endringer i prosjektet, hovedsakelig knyttet til 
opprømming av pilothull, akseptert at de faktiske grunnforhold avviker fra det en kunne 
regne med, og innrømmet Part B kompensasjon for dette. Dette må oppfattes slik at Part A 
er enig i at grunnforholdene avviker fra det Part B kunne regne med. Eneste grunn til at EO 
01 ikke er akseptert er Part As oppfatning av at entreprenør har overtatt risikoen for 
grunnforhold når det gjelder pilotboringen. Part B mener det ikke er grunnlag for at det 
trekkes et skille mellom fjellets beskaffenhet i forbindelse med pilothull og fjellets 
beskaffenhet i forbindelse med øvrige kontraktsarbeider. 

 
Part B leverte tilbud uten forbehold. I avklaringsmøte etter tilbudsinnlevering ba Part A om 
en garanti for treffpunkt. 

 
Part B mener at Part A ikke har anledning til å supplere konkurransegrunnlaget med et krav 
om å garantere treffpunkt etter tilbudsfristens utløp, da dette ikke er noe som fremgår av 
anbudsdokumentene. Part A hadde derved heller ikke anledning til å avvise tilbudet. Part As 
innlegg henviser til at en annen tilbyder garanterte treffpunkt ved å benytte en annen 
boremetode – styrt boring. 

 
Dette kan en ikke oppfatte som at de overtok alt ansvar for treffpunkt. Denne garanti må 
oppfattes som en garanti under forutsetning av at fjellets beskaffenhet faktisk var som det 
fremgår av konkurransegrunnlaget. 
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5.2 Mangel og prisavslag 
 

Treffpunktet er utenfor kontraktens krav til toleranse. 
 

Kostnadene til utbedring er uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås. Dette er det 
enighet om. Part A har varslet krav om prisavslag etter NS 8405 pkt. 36.4 annet ledd. 
Utmålingen av prisavslaget skal, jf. nevnte punkt, skje «på grunnlag av den reduksjon av 
byggets eller anleggets verdi som mangelen representerer». Dette er ikke mulig å konstatere 
i forbindelse med at et borehull treffer utenfor toleransen. Hensikten med i det hele tatt å 
ha et oppgitt treffpunkt var for å sikre tilstrekkelig fall, at utløpet kom på tilstrekkelig dybde, 
og unngå eksisterende infrastruktur. Alle disse kravene er tilfredsstilt med dagens treffpunkt. 

 
Dersom det ikke er grunnlag for å beregne reduksjon i anleggets verdi, skal prisavslaget 
«minst svare til den besparelsen entreprenøren har oppnådd som følge av at utførelsen ikke 
er kontraktsmessig». I tilfellet Norheimsbekken foreligger ikke noen besparelse for 
entreprenøren. Byggherre hevder at entreprenør har hatt en besparelse med å slippe å bore 
et fjerde hull, men det er ikke sikkert dette heller hadde truffet, da fjellets beskaffenhet har 
forkastninger i ulike retninger, og en hadde uansett ikke fått et kvalitetsmessig annerledes 
produkt. Eneste forskjellen hadde vært at en muligens hadde truffet innenfor en toleranse 
som skjønnsmessig ble satt, uten at entreprenør er forelagt bakgrunnen for hvorfor disse 
toleransene eventuelt vil påvirke bruken av anlegget. 

 
BFJR bes vurdere om treffpunkt utenfor oppgitte toleranser representerer en mangel etter 
NS 8405 punkt 36.1, og om byggherre kan kreve prisavslag. Bestemmelsen lyder: «Det 
foreligger en mangel dersom kontraktarbeidet ved overtakelsen ikke er i den stand 
byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold entreprenør svarer for.» 

 
Det er altså to forhold som må være til stede for at det foreligger en mangel etter 36.1. For 
det første at kontraktsarbeidet ikke er i den stand byggherren har krav på, og for det andre 
at dette skyldes forhold entreprenøren svarer for. 

 
Part B mener at kontraktsarbeidet er i den stand byggherren har krav på, ved at treffpunkt 
godkjennes teknisk, og at dette er konstatert fra byggherre, jfr. e-post av 7. juli og 14. juli 
2021, og dennes rådgiver. 

 
Part B mener at fjellets beskaffenhet er årsaken til at en ikke traff innenfor toleransene, og 
at dette er innenfor byggherres risikosfære. Det foreligger derfor ikke en mangel i henhold til 
NS 8405 punkt 36.1, da det heller ikke skyldes forhold entreprenør svarer for. 

 
5.3 Tilleggsvederlag 

 
Part B mener å ha krav på fristforlengelse og vederlagsjustering under EO 01 for hull nr. 1 og 
2, da årsaken til at det var nødvendig med tre pilotboringer skyldes grunnforholdene/fjellets 
beskaffenhet. Part B mener det er uriktig å legge dette ansvaret på entreprenør, også med 
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tanke på de påfølgende problemene som har vært i forbindelse med fjellets beskaffenhet i 
den videre gjennomføringen av kontraktsarbeidene. Det at byggherreengasjerte geologer 
ved flere anledninger kom med tiltak undervegs som entreprenøren fikk tilleggsvederlag for, 
kan vanskelig forstås på en annen måte enn at fjellets beskaffenhet har vært av en slik art at 
det ikke var noe en normalt forstandig tilbyder kunne forstå utfra konkurransegrunnlaget og 
medfølgende geologisk rapport. Part B er av den klare oppfatning at grunnen til at det måtte 
bores tre pilothull er at forkastningssonene i fjellet ikke var i henhold til den informasjon de 
fikk på tilbudsstadiet, og at dette er et byggherreansvar uavhengig av om det i 
konkurransegrunnlaget var satt opp krav til toleranser for treffpunkt. 

 
Part A mener at de har krav på dagmulkt for den forsinkelsen som er en følge av boring av 
hull nr. 1 og 2, mens Part B mener den tidskonsekvensen som har oppstått i forbindelse med 
boring av ekstra hull skyldes forhold som byggherren svarer for. I denne forbindelse viser 
Part B til den fristforlengelsen byggherre har innvilget entreprenør med tanke på forlenget 
byggetid i forbindelse med opprømming av borehull og utrasing i borehull, der byggherre har 
akseptert at dette skyldes fjellets beskaffenhet. 

 
Part B mener å ha et berettiget krav om fristforlengelse med tilhørende riggregulering for 
forlenget tilstedeværelse. Etter Part B’s oppfatning er det imidlertid mest hensiktsmessig at 
partene, dersom rådet er enig i Part B sin vurdering, forsøker å komme til enighet om 
kompensasjon i form av tid og vederlag som følge av at det ble nødvendig å bore tre 
pilothull. Dersom BFJR ikke er enig med Part B er det likedan mest hensiktsmessig at partene 
forsøker å komme til enighet om Part A’s bebudede krav knyttet til dagmulkt og prisavslag. 

 
Part A har hevdet at kravet ikke er varslet korrekt og i tide. Denne innsigelsen har imidlertid 
kommet først nå i forbindelse med at saken behandles av BFJR, hvilket er altfor sent. 

 
Hva angå Part A sitt krav på prisavslag, viser Part B til at kommunen ikke har lidt noe tap i 
forbindelse med det oppståtte avviket. Det er i tilfelle Part A som har bevisbyrden for dette. 
Kommunen har faktisk fått et bedre produkt – med større kapasitet enn det som var angitt i 
konkurransegrunnlaget. Dette er en følge av at selv om fallet riktig nok er noe mindre, er 
dimensjonen på røret større slik at kapasiteten blir større. 

 
Sammenfattet anfører Part 

 
• at byggherren, Part A, har ansvar for grunnforholdene, 
• at Part B leverte et tilbud uten forbehold, og 
• at Part B ikke har garantert for treffpunkt uavhengig av grunnforhold, og 
• at de faktiske grunnforhold avviker fra det VS kunne regne med. 

 
Det er ingen krav i kontrakten om at entreprenøren skulle garantere, på første forsøk og 
uavhengig av fjellets beskaffenhet etc., treffpunkt innenfor toleransene. At det endelige 
treffpunktet måtte være innenfor sier etter Part Bs vurdering ikke noe om ansvar for at 
eventuelle tidligere boringer ikke skulle treffe innenfor toleransen. Faktisk treffpunkt utgjør 



14  

ikke en mangel etter NS 8405 punkt 36.1 slik at 36.2 første ledd og 36.4 annet ledd kommer 
til anvendelse. 

 
Part B ber BFJR om vurdering og konklusjon i saken. 

 
6. BFJR sin vurdering 

 
Partene har bedt BFJR ta stilling til følgende spørsmål. 

1. Har entreprenøren, Part B, gjennom konkurransegrunnlaget, tilbudet og de 
etterfølgende avklaringer, garantert for treffpunktet innenfor 
konkurransegrunnlagets toleransekrav? Se pkt. 6.1 

2. Representerer treffpunktet utenfor oppgitt toleransekrav en mangel etter NS 
8405 pkt. 36.1, og slik pkt. 36.2, 1.ledd og pkt. 36.4, 2.ledd kommer til 
anvendelse? 

3. Har Part B krav på tilleggsvederlag for boring av hull en og hull to? 
4. Har Part B krav på fristforlengelse med tilhørende riggregulering for forlenget 

tilstedeværelse knyttet til de to forfeilede pilotboringer? 
 

6.1 Garanti for treffpunkt 
 

Innledningsvis vises til at Part A inviterte til en åpen anbudskonkurranse der kontrakt ville 
bygge på NS 8405 og hvor pris ville være det avgjørende utvalgskriteriet. 

 
I innbydelsen forbeholdt Part A seg retten til å forhandle med tilbyderne etter at tilbud var 
inngitt. Det kom inn to tilbud og det ble gjennomført møter med begge to. Valgt 
boremetode og garanti for treffpunkt for utløpet av tunnelen var vesentlige temaer i 
møtene. Tilbyderne hadde slik Rådet oppfatter det valgt to forskjellige boremetoder for 
gjennomføring av oppdraget. Den ene tilbyderen sa i det møtet han hadde med Part A at 
han ikke hadde «tatt forbehold mot toleransekravene og garanterer for treffpunkt innenfor 
disse. Alle nødvendige tiltak vedr. boringen i fjell for å oppfylle disse kravene inngår i vårt 
tilbud». 

Denne uttalelsen utløste, slik Rådet ser det, et ønske fra Part A om å få avklart hvorledes 
Part B stillet seg til samme problemstilling. Det følger av fremstillingen av sakens faktiske 
bakgrunn i pkt. 3 over at Part B da først svarte at de måtte avklare forholdet og så at de ikke 
kunne gi noen garanti for avvik fra treffpunkt da det ville være avhengig av fjellets 
beskaffenhet. Etter en videre diskusjon mellom partene, bl.a. med et møte den 31.10.2019 
sendte imidlertid Part B en e-post til Part A dagen etter med følgende innhold: 

 
«Hei! Vi vil med dette meddele at [Part B] trekke forbeholdet angående garanti for 
treffpunktet i Karmsundet innenfor de toleransekrav som er framsatt i 
konkurransegrunnlaget. 
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Toleransekravet som er framsatt i konkurransegrunnlagets post 04.9 er dermed 
gjeldende» 

 
Slik Rådet ser det, er det avgjørende for saken hvordan dette utsagnet må tolkes og forstås 
opp mot den generelle regel om risiko knyttet til grunnforhold som følger av NS 8405 pkt. 
19.3 annet avsnitt: 

 
«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.» 

 
Det følger av pkt 4. over at Part A, byggherren, for det første baserer sin argumentasjon på 
at Part B først tok forbehold om treffpunkt med en klar henvisning til at dette ville være 
avhengig av fjellets beskaffenhet. Når man så ved e-post 01.11.2020 ga beskjed om at 
forbeholdet ble trukket, må det forstås slik at Part B garanterte for treffpunkt uavhengig av 
fjellets beskaffenhet. Slik sett oppfatter Rådet Part A sin anførsel slik at man gjør gjeldende 
at bestemmelsen i NS 8405 pkt.19.3 annet avsnitt her ikke gjelder mellom partene. 

Subsidiært anfører Part A at fjellet under ingen omstendigheter var annerledes enn det Part 
B hadde grunn til å regne med. 

Ser vi først på den primære argumentasjonen, er det etter Rådets oppfatning på det rene at 
det i tilbudsgrunnlaget ikke fra Part A sin side var lagt opp til at det her skulle gjøres unntak 
for den tradisjonelle risikofordeling mellom byggherren og utførelsesentreprenøren når det 
gjelder grunnforhold slik denne også er nedfelt i NS 8505 pkt. 19.3 annet avsnitt. Sakens 
dokumenter og partenes anførsler trekker klart i retning av at dette ikke var en 
problemstilling som ble berørt før spørsmålet om garanti for å klare de oppstilte 
toleransekravene ble diskutert i avklaringsmøtene mellom partene i oktober 2019. 

 
Spørsmålet blir da hvordan kommunikasjonen mellom partene i den forbindelse, etter at 
tilbud var inngitt og før kontrakt ble inngått, må tolkes og forstås. 

 
I denne forbindelse viser BFJR til enkelte generelle tolkningsprinsipper som her kommer til 
anvendelse. 

 
For det første er sikker rett, og lagt til grunn i en rekke dommer avsagt av Høyesterett, at 
avtaler mellom profesjonelle parter – som partene her – generelt skal tolkes objektivt. 
Prinsippet om objektiv fortolkning av avtaler mellom profesjonelle parter er videre tillagt en 
særlig vekt i entrepriseforhold, jf. Rt. 2012 side 1729 (Mika), avsnitt 58. Prinsippet får også 
ytterligere betydning når kontrakten er inngått etter en anbudskonkurranse, typisk 
underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. 

 
For det andre er det slik at i et forhold mellom profesjonelle og likestilte parter vil det bli lagt 
vekt på hvem av dem som har uformet den aktuelle teksten, men også hvem av dem som 
hadde særlig grunn til å uttrykke seg klart. 
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For det tredje nevnes også at det er sikker rett at det er byggherren, eller 
anbudsinnbyderen, som har ansvaret for og risikoen knyttet til å utarbeide anbud- eller 
tilbudsgrunnlaget, herunder sikre at det blir både feilfritt, klart og fullstendig, jf. Rt. 2007 
side 1489 (Byggholt), avsnitt 62. Anbyderne har på sin side ansvaret for og risikoen knyttet til 
å vurdere arbeidet som er beskrevet og prise eller kalkulere dette korrekt, jf. Rt. 2012 side 
1729 (Mika), avsnitt 3. 

 
Det er grunn til å peke på at det i en sak som denne, hvor det står om tolkning av hvilke 
kontraktsbestemmelser som skal tillegges vekt, kan diskuteres hvor langt den sistnevnte 
grensedragningen mellom partens ansvar og risiko rekker. Men etter Rådets oppfatning har 
den en viss vekt ikke minst koblet sammen med spørsmålet om det her var Part A eller Part B 
som her hadde grunn til å uttrykke seg klart. 

 
BFJR tar utgangspunkt i at den aktuelle problemstillingen sprang ut av diskusjonen mellom 
byggherren og de to konkurrentene i avklaringsmøter. Der fremholdt Part A at det var meget 
viktig at toleransekravene ble overholdt, og det synes å være på det rene at Part B sin 
konkurrent i sitt møte garanterte for at man ville klare det. Rådet oppfatter imidlertid 
situasjonen slik at forholdet til fjellforholdene og deres beskaffenhet ikke synes å være 
omtalt i det møtet. Videre ser det ikke ut som om Part A da tok opp eller påpekte at den 
risiko man som byggherre i utgangspunktet ville ha for grunnforholdene etter NS 8405 ikke 
skulle gjelde i dette tilfellet. I det hele tatt ser det ikke ut som om NS 8405 pkt. 19.3 annet 
avsnitt har vært nevnt. 

 
Slik Rådet oppfatter situasjonen rakk da ikke konkurrentens forsikring om at «[a]lle 
nødvendige tiltak vedr. boringen i fjell for å oppfylle disse kravene inngår i vårt tilbud» lenger 
enn til at man ville klare å treffe innenfor toleransekravene med pilotboringen gitt at 
fjellforholdene var slik de hadde grunn til å regne med, jf. standardens ordlyd. Hadde det 
vært meningen at bestemmelsen i pkt. 19.3 annet avsnitt ikke skulle gjelde dersom denne 
entreprenøren hadde fått oppdraget, hadde det vært all grunn for Part A til å få dette helt 
klargjort. Et så viktig og vesentlig avvik fra den valgte kontraktstandarden og også en helt 
tradisjonell fordeling av slik risiko måtte kommet klart til uttrykk. Rådet kan ikke se at det er 
tilfellet. 

 
Ser vi så på Part B sine handlinger og utsagn, svarte man som nevnt i første omgang at 
resultatet av boringen i forhold til toleransekravene ikke kunne garanteres fordi dette ville 
avhenge av fjellforholdene. Part B gikk med andre ord noe lenger i sin begrunnelse, med en 
henvisning til fjellforholdene, enn det som synes å ha vært et tema mellom Part A og den 
andre tilbyderen. Det er også slik at Part B formulerte seg noe uheldig ved først å begrunne 
sitt forbehold med en henvisning til fjellets beskaffenhet, for deretter å trekke det uten å 
klargjøre på hvilke premisser det skjedde. Slik sett har man bidratt til en uklarhet knyttet til 
hvilken betydning fjellforholdene kunne få, slik at byggherren oppfattet situasjonen slik man 
her har beskrevet overfor Rådet. 
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Rådet oppfatter det da også slik at den sentrale anførsel for Part A er at Part B på denne 
måten overtok risikoen for fjellets beskaffenhet slik at den risikofordeling som i 
utgangspunktet ville gjelde mellom partene i henhold til NS 8405 pkt. 19.3 ikke ville komme 
til anvendelse. BFJR er ut fra en samlet vurdering av den oppfatning at det ikke er tilfellet. 

 
Tilbudsgrunnlaget som partene skulle prise arbeidet ut fra innebar at pkt. 19.3 annet avsnitt 
skulle legges til grunn. Ikke på noe punkt eller til noen tid har byggherren gjort det klart for 
tilbyderne at det var de som skulle bære den risikoen som bestemmelsen regulerer. Etter 
Rådets oppfatning hadde Part A grunn til å uttrykke seg klart slik at entreprenørene kunne 
forholde seg til dette. Ikke minst gjaldt det i tilknytning til en entreprise som kan påvirkes så 
mye av fjellets beskaffenhet som denne. Det er på det rene at NS 8405 pkt. 19.3 annet 
avsnitt ikke er strøket eller på annen måte uttrykkelig satt til side i kontrakten mellom 
partene, og bestemmelsen er heller ikke omtalt av noen av dem i den aktuelle 
kommunikasjonen mellom partene i oktober og helt i begynnelsen av november 2019 
knyttet til toleransekravene. 

 
Når Part A har unnlatt å bringe NS 8405 pkt. 19.3 annet avsnitt inn i diskusjonen, og 
eventuelt sikre seg at det var helt klart at man i dette kontraktsforholdet skulle se bort fra 
denne bestemmelsen, følger det av de generelle tolkningsprinsippene vi har gjengitt over at 
det må legges til grunn at bestemmelsen fortsatt gjelder mellom partene. Det innebærer at 
Part B ikke her kan sees å ha gitt en garanti for at man vil treffe innenfor toleransekravene 
med boringen uansett hvilke fjellforhold man støtte på. 

 
Rådet vil - med samme resonnement som anført over – holde det for ikke usannsynlig at den 
andre tilbyderen ville kunne ha fremmet et tilsvarende krav som Part B har fremmet. Ut fra 
de dokumenter og de opplysninger Rådet har mottatt, kan ikke det forhold at den andre 
tilbyderen ikke hadde «tatt forbehold mot toleransekravene og garanterer for treffpunkt 
innenfor disse» oppfattes som uavhengig av fjellets beskaffenhet. Også denne tilbyderen 
kunne, om han hadde fått oppdraget og kontrakten, påberopt seg NS 9405 pkt. 19.3 annet 
avsnitt. 

 
Det følger av dette at det første spørsmålet partene har stillet Rådet må besvares 
benektende - Part B har ikke garantert for treffpunktet innenfor konkurransegrunnlagets 
toleransekrav 

 
I lys av dette finner Rådet det ikke nødvendig å gå inn på Part B sine anførsler knyttet til om 
Part A kunne avvist Part B sitt tilbud om man ikke hadde trukket det forbeholdet man først 
viste til. Det dreier seg her også om en hypotetisk anbudsrettslig problemstilling av en type 
som Rådet ikke vurderer og tar stilling til. 

 
6.2 Er treffpunkt utenfor toleransekravene en mangel? 

 
Når Part B på dette viset ikke har stillet en slik garanti, vil det ikke nødvendigvis være en 
mangel at man ikke klarer å treffe med boringen innenfor toleransekravene som er 
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gjeldende mellom partene. Det avgjørende vil være hva avviket er forårsaket av. Er årsaken 
knyttet til fjellforholdene som Part A har risikoen for etter NS 8405 pkt. 19.3 annet avsnitt, 
foreligger det ingen mangel i dette tilfellet. 

 
I saken foreligger en rapport fra Multiconsult av 11.02.2019 som var en del av 
tilbudsgrunnlaget og et notat fra Dr.ing. Bjørn Buen av 09.09.2020 som Part B har innhentet. 
Rådet har bl.a. merket seg at Buen skriver: 

 
«Historien viser at bergartstyper med fordeling av massivt og skifrig berg har vært 
vesentlig for problemer under utførelsen. Rapporten angir ikke fordeling av massivt 
og skifrig berg og påpeker ikke mulige problemer som følge av dette. Rapporten 
dokumenterer imidlertid skifer og skifrighetens forløp. Dette signaliserer at avvik på 
grunn av anisotropi kan være en faktor og en ikke kvantifiserbar usikkerhet. 

 
Boring av hull nr. 1 og 2 kan i ettertid betraktes som en form for grunnundersøkelse, 
som til sammen ga informasjon slik at hull nr. 3 ble vellykket.» 

 
Dette oppfattes ikke slik at det ikke trekkes en sikker konklusjon i notatet, og Part A har da 
også anført at Part B ikke har dokumentert at fjellforholdene var annerledes enn det man 
måtte forvente. Det er ikke mulig for BFJR å ta stilling til denne problemstillingen, men Rådet 
mener likevel at Buen sitt notat trekker i retning av at forhold knyttet til fjellets beskaffenhet 
som ikke var i samsvar med det som måtte forventes har ført til de avvikene man fikk ved 
boring av alle de tre pilothullene. 

 
Uansett er BFJR av den oppfatning at partene bør diskutere denne problemstillingen, 
eventuelt med bistand fra sine rådgivere i lys av det standpunkt Rådet har tatt i pkt. 6.1 over, 
før man tar endelig stilling til om det her foreligger en mangel. Situasjonen er på sett og vis 
noe parallell med den Part B i en annen sammenheng gir uttrykk for når det uttales at det er 
mest hensiktsmessig at partene forsøker å komme til enighet om Part A’s bebudede krav 
knyttet til dagmulkt og prisavslag, se pkt. 5.3 over. 

 
6.3 Tilleggsvederlag for pilothull en og to 

 
Part B har selv valgt boremetode. Rådet har ikke kunnskap om det er vanlig å forvente flere 
pilotboringer ved den valgte boremetoden. Den fremlagte dokumentasjonen kan imidlertid 
tyde på at «normal» prosedyre innebærer at en gjennomfører første boring og så observerer 
hvordan denne utvikler seg før man tar hensyn til eventuelt boreavvik samt de foreskrevne 
grunnforholdene og så justerer inn for å sikre treffpunkt ved endeligboring. 

 
Med dette utgangspunktet er Rådet av den oppfatning at Part B - med den reservasjon som 
følger av pkt. 6.2 over måtte utføre en ekstra pilotboring. Igjen har ikke BFJR tilstrekkelig 
faglig innsikt og kompetanse til å kunne ta endelig stilling til dette, men anbefaler partene 
om på samme måte som i pkt. 6.2 drøfte for å søke å bli enige om hvor mye av det arbeidet 
Part B her rent faktisk måtte utføre skyldes forhold Part A som angitt i pkt. 6.1 har risikoen 
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for. Kommer man frem til at fjellets beskaffenhet er den sannsynlige årsak, er part B etter 
Rådets oppfatning berettiget tilleggsvederlag for pilotboring 2. 

 
6.4 Fristforlengelse 

 
Hva angår rett til fristforlengelse, følger det av kontraktens bestemmelser at Part B har rett 
til forlenget byggetid i den grad han usettes for forsinkende forhold som Part A bærer 
risikoen for, se NS 8405 pkt. 22.5 jf. pkt. 19.3. 

 
Også lengden av den her berettigete fristforlengelsen bør etter Rådets oppfatning drøftes 
nærmere mellom partene i tilknytning til de temaene som er omtalt i pkt. 6.2 og 6.3 over. 
Dersom man f.eks. kan enes om at Part B har rett til kompensasjon for den andre 
pilotboringen, vil entreprenøren har rett til en tilsvarende forlengelse av aktuelle frister. 

 
6.5 Er krav varslet i tide? 

 
Det følger av pkt. 4.1.3 over at Part A hevder at Endringsordre EO01 ble varslet for sent. I 
den forbindelse viser byggherren til at priskonsekvens ikke ble nevnt eller diskutert på møtet 
mellom partene 04.06.2020. Varselet om Endringsordre EO01, hvor Part B første gang 
opplyser at ekstraboringene vil få en priskonsekvens, er udatert, men det ble oversendt pr. 
e-post til Part A den 18.08.2020. Det anføres at det er for sent i forhold til fristene som her 
gjelder, jf. NS 8405 pkt. 25.3, 25.4 og 25.5, og det vises også til at det dermed ikke ble 
anledning for byggherren til å reagere f.eks. ved å velge metode for tredje boring. 

 
Part B har på sin side vist til at byggherrens innsigelse først ble fremmet etter at saken var 
bragt inn for BFJR, hvilket hevdes å være altfor sent. 

 
Rådet nevner først at utgangspunktet i NS 8405 pkt. 25.3, som regulerer en entreprenørs 
varsel om vederlagsjustering, slår fast at byggherren må varsles uten ugrunnet opphold når 
entreprenøren ble klar over eller burde være klar over de forholdene som gir grunnlag for et 
slikt krav. Videre er det slik at entreprenørens kunnskap må omfatte både tilstrekkelig 
innsikt i de konkrete omstendigheter som kan utløse et slikt krav, og at det er byggherren 
som har den kontraktsmessige risikoen for dem, jf. NS 8405 pkt. 25.2 bokstav c). Overført på 
denne saken innebærer det at Part B må ha hatt eller burde ha hatt innsikt i at behovet for 
flere pilotboringer skyldtes forhold Part A hadde risikoen for. 

 
I denne forbindelse vises helt kort til Høyesteretts dom i Stryn-Energi-saken, Rt. 2009, side 
160, avsnitt 58. Førstvoterende peker der på at det avgjørende er når entreprenøren «hadde 
tilstrekkelig oversikt over årsaks- og ansvarsforholdene til å rette krav mot» byggherren. 
Videre vises det til at vurderinger av denne art må «nødvendigvis ta en viss tid.» 

 
Overført på vår sak er BFJR av den oppfatning at det dermed ikke kan legges avgjørende vekt 
på at part B i møte den 04.06.2020 gjorde rede for at det var boret to hull og behov for å 
bore et tredje uten der og da å varsle noe krav mot byggherren. Det avgjørende her er når 
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Part B forsto eller burde forstått at den situasjonen man var kommet opp i skyldtes forhold 
som Part A hadde risikoen, dvs. at fjellet var annerledes enn man kunne ha forutsatt og lagt 
til grunn, og at det var dette som førte til at boringene ikke traff der de var planlagt å skulle 
treffe. Det følger av Rt. 2009 side 160 at denne type vurderinger «nødvendigvis (må) ta en 
viss tid», og BFJR har også merket seg at den fagkyndige vurderingen som part B nå bygger 
sitt krav på først ble avgitt av Dr.ing. Bjørn Buen 09.09.2020, dvs. også etter at varselet om 
Endringsordre EO001 var oversendt og mottatt av Part A. 

 
På denne bakgrunn er BFJR av den oppfatning at det ut fra de opplysningene Rådet har 
mottatt er sannsynlig at de aktuelle krav er varslet i tide. 

 
Under enhver omstendighet følger det av NS 8405 pkt 8 om varsler og krav tredje avsnitt at 
den part som vil gjøre gjeldende at et krav er varslet for sent, så må man gjøre det uten 
ugrunnet opphold etter at man har mottatt varselet. Her er det erkjent at Part A sin anførsel 
først ble fremmet etter at saken ble bragt inn for BFJR i mai i år, dvs. mer enn et halvt år 
etter at byggherren hadde mottatt varselet. Helt frem til det tidspunktet begrenset Part A 
seg til å avvise varslet med en henvisning til at «fjellets beskaffenhet er entreprenørens 
risiko», jf. pkt. 6.1 over. Dette innebærer at om Part B her skulle ha varslet Endringsordre 
EO001 for sent, er innsigelsen som Part A måtte ha hatt om dette uansett fremmet for sent, 
og den kan dermed ikke føre frem. 

 
7. Rådets konklusjon 

 
På denne bakgrunn er Rådet kommet frem til følgende konklusjon i sine vurderinger av 
saken: 

 
1. Part B har ikke gjennom konkurransegrunnlaget, tilbudet og de etterfølgende 

avklaringer, garantert for treffpunktet uten hensyn til fjellets beskaffenhet, jf. 
NS 8405 pkt. 19.3 annet avsnitt. 

 
2. Hvorvidt treffpunktet utenfor oppgitt toleransekrav representerer en mangel 

etter NS 8405 pkt. 36.1, og da slik pkt. 36.2, 1.ledd og pkt. 36.4, 2. ledd 
kommer til anvendelse, avhenger av en nærmere faglig vurdering av hva de 
konkrete avvik man opplevde var forårsaket av. Er årsaken knyttet til 
fjellforholdene som Part A har risikoen for etter NS 8405 pkt. 19.3 annet 
avsnitt, foreligger det ingen mangel. Rådet anbefaler partene å drøfte dette 
nærmere seg imellom. 

 
3. Hvorvidt Part B har krav på tilleggsvederlag for boring av hull avhenger av 

samme forhold som omtalt i pkt. 3 over, og bør derfor behandles på samme 
vis. Kommer man frem til at fjellets beskaffenhet er den sannsynlige årsak, er 
part B berettiget tilleggsvederlag for pilotboring 2. 
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4 Hvorvidt Part B har krav på fristforlengelse med tilhørende riggregulering for 
forlenget tilstedeværelse knyttet til forfeilede pilotboringer stiller seg i samme 
situasjon som pkt. 3. over. 

 
BFJR er av den oppfatning at det ut fra de vurderinger som her er gjort og de konklusjoner 
Rådet har kommet til er rett at partene deler omkostningene ved sakens behandling, dvs. 
det honorar som vil bli fastsatt og fakturert dem ved oversendelsen av denne uttalelsen. 
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