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BFJR sak nr. 672 

Sluttbehandlet i rådsmøte 10. juni 2022, sirkulert blant rådets medlemmer i etterkant og sendt ut 23. 
juni 2022.   

Rådets medlemmer:  

Harald Kobbe (leder), Thor Olaf Askjer, Herman Bruserud, Erlend Bygnes, Svein-Dag Karlstad, Nina 
Pettersen, Gunnar Hovland Størksen og Eivind Sælen. 

 

Rådgivende uttalelse i tvist mellom totalentreprenør og byggherre. Tvisten gjelder to krav, EK 17 
som gjelder ivaretakelser av punktlaster fra lagerreoler på gulvkonstruksjoner, og EK 47 som 
omfatter leveranse av adgangskontrollanlegg. I begge tilfeller spørsmål om hvilket arbeidsomfang 
som fulgte av Kontrakten mellom partene, og for EK 17 også uenighet om hvordan et eventuelt 
berettiget krav skal underbygges og utmåles.  
Uttalelse av generell betydning om tolkningsprinsipper og risiko for eventuelle uklarheter i 
tilbudsgrunnlag og kontrakt i pkt. 6.1.  

NS 8407, pkt. 14. 

 

1. INNLEDNING 
BFJR mottok den 14. februar 2022 forespørsel om å avgi rådgivende uttalelse i tvist mellom X AS som 
totalentreprenør og Y AS som byggherre. Partene er i det følgende omtalt som Part A og Part B, eller 
som totalentreprenør, evt. TE, og byggherre, evt. BH. 
 
Part A har påtatt seg å oppføre et større lagerlokale i totalentreprise for Part B, og Kontrakten er 
basert på NS 8407:2011. Tvisten for BFJR gjelder to avgrensede forhold hvor partene er uenige om 
hvilke forpliktelser totalentreprenøren har i henhold til Kontrakten. Det ene, angitt som EK 17, 
gjelder krav fra TE om kompensasjon for økt gulvtykkelse i hele lagerdelen av bygget, mens det 
andre, EK 47, gjelder krav om vederlag for leveranse av adgangskontrollanlegg.  
 
 

2. SAKSBEHANDLINGEN FOR BFJR 

Partene er enige om at BFJR skal komme med en rådgivende uttalelse i saken. Dette innebærer i 
utgangspunktet at partene inngir to skriftlige innlegg hver, og at Rådet basert på denne skriftlige 
saksforberedelsen, og etter å ha drøftet saken i møte, avgir en skriftlig oppsummering av 
saksforholdet med en begrunnet vurdering av hvem av partene som har rett på de aktuelle 
tvistepunktene. Deretter står det partene fritt hvilken vekt de vil legge på BFJR sin uttalelse, 
herunder om de vil legge den til grunn for oppgjøret seg imellom.     
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Basert på opplysninger gitt i et Kontaktskjema fylt ut av partene, vurderte Rådets leder det slik at 
saken egnet seg for behandling i Rådet, og det ble i den forbindelse satt opp en tidsplan for når 
partenes innlegg skulle foreligge. 
 
Innlegg nr 1 fra Part A er datert den 11. mars 2022, og innlegg nr 1 fra Part B er datert den 25. mars 
2022. Deretter sendte Part A inn sitt innlegg nr 2 den 4. april 2022, mens innlegg nr 2 fra part B forelå 
den 8. april 2022.  
 
Etter dette ble saken behandlet første gang for Rådet i møte den 28. april 2022. Basert på 
diskusjonen der ble det i mai 2022 skrevet et utkast til uttalelse som ble sendt på sirkulasjon til 
Rådets medlemmer i begynnelsen av juni for kommentarer og videre bearbeiding.  Saken ble 
sluttbehandlet på møtet i Rådet den 10. juni 2022, hvoretter den skriftlige uttalelsen ble bearbeidet i 
lys av det som fremkom i dette møtet, og deretter igjen sendt på sirkulasjon til medlemmene i BFJR.  
 
Samtlige medlemmer av BFJR har deltatt i behandlingen av denne saken. 
 
Part A har vært representert med selskapets internadvokat, mens Part B har vært representert med 
ekstern advokat. Rådet finner grunn til å nevne at innleggende har vært velformulerte og poengterte, 
og at det ikke er lagt frem vesentlig mer dokumentasjon enn det det har vært grunn til.  
 
 

3. KORT OM SAKENS FAKTISKE BAKGRUNN 

Saken har sin bakgrunn i en totalentreprise for bygging av nytt lagerbygg i tilknytning til en fabrikk. 
Hovedelementene i prosjektet er en høylagerdel på ca. 5 000 m2 som skulle brukes til lagring av 
paller med ferdigvarer, emballasje og råvarer på reoler, en lavlagerdel på ca. 2 500 m2 bestående av 
miljøstasjon og mesanin, inn- og utekspedering samt produksjonsområde og en kjørebru mellom 
eksisterende fabrikk og lager.  
 
Etter en privat tilbudskonkurranse med etterfølgende forhandlinger inngikk partene kontrakt som ble 
undertegnet den 27.  februar 2021 av Part B og den 3. mars 2021 av Part A, Kontrakten. 
Kontraktssummen er i størrelsesorden 100 MNOK.  
 
Det har vært betydelig korrespondanse mellom partene om en rekke endringskrav, hvor de aller fleste 
er løst i minnelighet. De to kravene som partene ikke har klart å enes om, og som de derfor ønsker 
vurdert av BFJR, er ovennevnte EK 17 som omhandler økt gulvtykkelse, og EK 47 som omhandler 
leveranse av adgangskontrollanlegg.  De to kravene er beløpsmessig på henholdsvis kr 1 002 862,02 
og kr 406 980,00. 
 
Part A fremsatte EK 17 første gang den 20. april 2021. Kravet er senere revidert en rekke ganger, siste 
gang, rev. 3, den 9. juli 2021. Kravet omfatter vederlag for tiltak med å øke tykkelsen på betonggulvet 
i hele lagerdelen av bygget, samt endre isolasjonstype fra EPS 200 til XPS 300. I lavlagerdelen av 
bygget er nominell tykkelse økt fra 100 til 110 mm, for å hensynta påregnelige avvik i gulvtykkelsen 
og sikre at hele gulvet har en minimumstykkelse på 100 mm. I høylagerdelen av bygget er tykkelsen 
økt ytterligere til 130 mm, for å hensynta punktlaster fra reoler som skal brukes til lagring av 
ferdigvarer, emballasje og råvarer. 
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Part A fremsatte EK 47 den 18. oktober 2021.  
 
Part B har avvist kravene under EK 17 og EK 47, og har gjort gjeldende at de aktuelle arbeidene som 
omfattes av endringskravene er omfattet av Part As kontraktsforpliktelser. I tillegg har byggherren 
også fremsatt innvendinger til totalentreprenørens utmåling av, og dokumentasjon for, kravet om 
vederlagsjustering under EK 17. 
 
Årsaken til at gulvtykkelsen ble økt, var de belastninger gulvet skulle tåle som følge av punktlast fra 
lagerreoler.  
 
Bakgrunnen for tvisten omkring adgangskontrollanlegget, ligger i partenes ulike forståelse av 
hvorvidt TE var forpliktet til å ta dette med i sitt tilbud og følgelig levere dette i henhold til 
Kontrakten. Slik Part A ser det, fulgte det av tilbudsgrunnlaget at byggherres rammeavtalepartner for 
adgangskontroll skulle levere dette utstyret slik at totalentreprenørens forpliktelse og ansvar etter 
Kontrakten var begrenset til å sørge for at grensesnittet opp mot denne leveransen fra 
rammeavtalepartneren var ivaretatt. 
 
 

4. TOTALENTREPRENØRENS SAKSFRAMSTILLING OG ANFØRSLER 
 

4.1 Innledning 
Part A innga sitt tilbud 22. desember 2020. Tilbudet var basert på de opplysninger som fremkom av 
anbudsunderlaget. Deretter fikk Part A i en telefon fra BH den 23. desember 2020 uformelt vite at de 
var innstilt som totalentreprenør, men at det endelige vedtaket ville bli fattet senere.  I epost av 19. 
januar 2021 bekreftet Part B at styringsgruppen hadde valgt Part A som totalentreprenør for 
prosjektet. 
 
Av eposten fremgikk det også at Part A ble bedt om å igangsette prosjektering, slik at fremdriften 
ikke ble hindret, og dette ble gjort. 
 
4.2 Økt gulvtykkelse EK 17 
Part A viser innledningsvis til Kontraktens pkt 4 hvor det fremgår at totalentreprenøren «påtar seg å 
levere … [n]ytt lagerbygg i henhold til vedlagte konkurransegrunnlag/Bok1 justert for alle endringer i 
denne Avtalens endringsvedlegg». Det følger av dette at det er Bok 1 som klargjør hvilken 
leveringsforpliktelse Part A har påtatt seg, og det fremgår der at lagret gods var å anse som nyttelast, 
samt at bygget skulle dimensjoneres for nyttelaster som er oppgitt i Eurokode 1; Laster på 
konstruksjoner (NE-EN 1991-1-1), med mindre noen annet var spesifisert. BH hadde der også 
spesifisert at gulv på grunn skulle dimensjoneres for 10 kN/m2 og gaffeltruckklasse FL3:  
 
«Egenlaster 
Tyngden av bærende komponenter og av ikke-bærende deler bestemmes fra tyngden av 
enkeltdelene. Det gjøres oppmerksom på at lagret gods er å bergene som nyttelast. 
 
Nyttelaster 
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Bygget skal dimensjoneres for nyttelaster som er oppgitt i NS-EN 1991-1 om ikke annet er spesifisert. 
Spesifiserte nyttelaster: 

- Gulv på grunn i plan 1 dimensjoneres for 10 kN/m2. Gaffeltruckklasse settes til FL3. Det må 
tas hensyn til dynamiske virkninger ved bruk av for eksempel gaffeltrucker i svinger…» 

 
Det ble i Bok 1, som omfattet den tekniske beskrivelsen i tilbudsgrunnlaget, samt møtereferater ikke 
opplyst eller klargjort at totalentreprenøren måtte ta høyde for ekstra laster fra reoler. Snarere tvert 
imot hadde byggherren angitt at lagret gods var nyttelast, og spesifisert nyttelasten til ovennevnte 
10 kN/m2. Part A måtte derfor legge til grunn at Part B hadde tatt høyde for reollastene når man 
hadde beskrevet det gulvet de ønsket.  
 
Part B ga etter tilbudsinnlevering – som en del av brannkonseptet – en opplysning om pallehøyder på 
henholdsvis 7 og 8, avhengig av type vare som skulle lagres. Denne opplysningen ble ikke knyttet opp 
til gulvets dimensjonering, kun til sprinkling av lageret. Opplysningen om pallehøyder tilsa uansett 
ikke at forutsetningene som var lagt til grunn i tilbudunderlaget om dimensjonering av gulvet, skulle 
endres eller forskyves. I og med at byggherren ikke opplyste verken om hvor mange paller som skulle 
stables på hver rad, eller hvordan reolene skulle fordele lastene ned på grunn/gulv, forelå det ikke 
grunnlag for verken å betvile eller kvalitetssikre de opplysningene som var gitt i Bok 1 i forhold til 
gulvets dimensjonering. 
 
Part B opplyste i et prosjekteringsmøte hvilke pallereoler som skulle installeres på gulvet. Dette ble 
oppsummert i epost til Part A den 22. februar 2021. Poenget er at Part B da, dvs på et tidspunkt etter 
tilbudsinnlevering hvor Part A hadde angitt hvilket vederlag man skulle ha etter Kontrakten, ga ny og 
avvikende informasjon av betydning for dimensjoneringen av gulvet.  Det fremgikk av 
tilbudsgrunnlaget at det vil være 7 og 8 paller i høyden og at pallene vil ha en gjennomsnittsvekt på 
245 kg. Det sto ingenting der om antall paller per nivå eller føring av vekter til gulv. Av den 
informasjonen som ble oversendt den 22. februar 2022 fremgikk det imidlertid at antall nivåer er 7, 
at det vil være 3 paller per nivå og at maks pallevekt var 600 kg per pall. 
 
Part A fortsatte sin prosjektering med bakgrunn i disse nye og endrede opplysningene, men det var 
først etter betydelig ytterligere prosjektering at Part A ble klar over at de førte til at det var behov for 
en oppdimensjonering av gulvet utover hva som var tatt høyde for i tilbudet. Part A hadde for sin del 
ingen forutsetning for å vite at man derfor måtte ha en annen pris for arbeidene knyttet til gulvet 
enn det som lå i tilbudet da Kontrakten ble inngått 27. februar/3. mars 2021.  
 
De nye opplysningene man fikk den 22. februar 2021 medførte at Part A måtte øke gulvtykkelsen i 
rommet i forhold til det som var priset, samt endre isolasjonstype. Da dette lå utenfor Part A sin 
forpliktelse etter tilbud og Kontrakt, oversendte man endringsmelding EK 17, med krav om dekning 
av de kostnadene disse endringsarbeidene førte med seg. Varselet om kostnadskonsekvens ble sendt 
20. april 2021. 
 
Part A viser til at hans tilbud var basert på de opplysninger byggherren hadde gitt i tilbuds- 
underlaget. Det er dokumentert at man har priset det gulvet byggherren hadde beskrevet i sin 
kravspesifikasjon, og det er dette som ligger til grunn for Kontrakten. At gulvet måtte utføres 
annerledes og tykkere for å ta høyde for reollaster som ikke var oppgitt i tilbudsgrunnlaget, er 
dermed en merkostnad som Part B svarer for. 
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Part A har vist til NS 8407 punkt 31.1 andre ledd som angir hva som er en endring. I henhold til NS 
8407 punkt 34.1.1 har partene krav på justering av vederlaget dersom det foreligger en endring etter 
punkt 31.  
 
Endringskrav med angitt kostnadskonsekvens ble oversendt til Part B den 20. mai 2021. Dette kravet 
ble senere revidert den 9. juli 2021 som følge av økte priser.  
 
Part B har avvist at det foreligger en endring og anført at det aktuelle arbeidet ligger innenfor Part A 
sine kontraktsforpliktelser, men har også fremmet innsigelser mot hvordan selve kravet er bygget 
opp i EK 17. I den forbindelse har Part B vist til opprinnelig prissetting av betongarbeider og 
anvendelige enhetspriser. Part A kan for sin del ikke se at det er angitt enhetspriser for 
betongkontrakten. De omtvistede endringsarbeider er dokumentert med underlag fra Part A sin 
underentreprenør/UE, som har utført arbeidet og underlaget for kravet er dermed fullt ut 
etterprøvbart. Part B har videre ikke på noe tidspunkt anført at de ønsker at dette arbeidet skulle 
utføres på regning. Part B gjør gjeldende at dette kravet om tillegg er fremmet og underbygget i 
henhold til Kontrakten og standardens krav. 
 
Part A har når det gjelder det rettslige grunnlaget for EK 17 vist til den såkalte «uklarhetsregelen». 
Dette utgangspunktet utgjør den sentrale tolkningsregelen når en avtale skal tolkes i etterkant. 
Essensen er at den av partene som burde ha uttalt seg klarere, må bære risikoen for uklarheten. 
Tilsvarende utgangspunkt følger også av den såkalte «forfatterregelen». Dette innebærer at 
byggherren som den klare hovedregel bærer risikoen for uklarheter i tilbudunderlaget som han har 
utarbeidet. 
 
Uklarhetsregelen er forankret i rettspraksis, jf. «Byggholt-dommen» fra 2007 (Rt. 2007 s. 1489). 
Utgangspunktet fra Byggholt-dommen er også fulgt opp av Høyesterett i senere tid, herunder i Mika-
dommen (Rt. 2012 s. 1729). 
 
Part A hadde da han ga sitt tilbud til Part B intet grunnlag for å forstå at den spesifisering av 
gulvdimensjoneringen som fulgte av tilbudsgrunnlaget var feil eller ufullstendig. Det var først etter 
betydelig prosjektering med utgangspunkt i de nye opplysningene fra Part B som man fikk den 22. 
februar 2021 at Part A fant at gulvet måtte oppdimensjoneres for å ta høyde for den vekten som da 
ble angitt. 
 
4.3 Leveranse av adgangskontrollanlegg EK 47 
Part A anfører at Kontrakten klargjør at det er Part B sin egen rammeavtalepartner for 
adgangskontroll som skulle levere det her aktuelle utstyret, som derved lå utenfor Part A sin 
kontraktsforpliktelse. Parts A sitt ansvar etter Kontrakten er begrenset til å sørge for at grensesnittet 
opp mot denne leveransen er ivaretatt.  
 
Part B har på sin side etter kontraktsinngåelsen anført at det er part A som skal levere 
adgangskontrollanlegget. På denne bakgrunn har Part A fremmet et endringskrav som er avslått av 
byggherren. 
 
I denne forbindelse viser Part A særlig til Bok 1, pkt. 54 «Alarm- og signalsystemer" som bl.a. lyder: 
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«Adgangskontroll 
Det medtas kostnader for et komplett adgangskontrollanlegg. Adgangskontrollanlegget skal benytte 
berøringsfrie kortlesere av type HID multiCLASS SE ®RPK40. 
… 
Anlegget skal overleveres ferdig programmert og kommunisert med innbruddsalarmanlegget. 
Elektroentreprenør leverer trekkerør, innfelte bokser og all kabling. Byggherrens rammeavtalepartner 
for adgangskontroll leverer utstyr, og foretar normalt all tilkobling og idriftsettelse. Entreprenør som 
leverer kabling m.m. plikter å koordinere med leverandør av adgangskontroll, og bistå dem ved 
idriftsettelse og testing.»    
 
Part A viser til at en språklig fortolkning av byggherres kravspesifikasjon skiller mellom leveranse av 
de ulike IKT-installasjoner i prosjektet – herunder adgangskontrollanlegget – som en 
byggherreleveranse, og at øvrig kabling fram til det aktuelle anlegget er en del av totalentreprisen. 
Dette er slik Part A har forstått og priset underlaget. 
 
Underveis i prosjekteringen av signalsystemer ble det diskusjoner mellom partene om levering av 
adgangskontrollanlegget. Part B anførte da at totalentreprenøren var forpliktet til å levere dette og 
at beskrivelsen over måtte forstås slik at han var forpliktet til å kontakte Part B sin ramme-
avtalepartner for adgangskontroll i anbudsfasen, for å få pris for dette anlegget som så skulle tas 
med i tilbudet. 
 
Som det fremgår av beskrivelsen, er det imidlertid ikke klargjort i tilbudsgrunnlaget hvem denne 
rammeavtalepartneren er. Dette har først blitt klargjort etter kontraktsinngåelse, og i forbindelse 
med andre avklaringer underveis i prosjekteringen. Part A hadde dermed ingen forutsetninger for å 
kontakte og avklare med denne leverandøren i forkant av tilbudsinnlevering. Videre vises det til at 
forholdet knyttet til levering av adgangskontrollanlegget heller ikke ble adressert av noen av de 
andre tilbyderne i anbudsfasen. Dersom noen av dem mente at ordlyden måtte forstås slik at dette 
ville være en del av deres leveranse, ville det vært naturlig at det ble reist spørsmål om hvem som var 
den aktuelle leverandøren. Når det ikke ble gjort må det legges til grunn at også de andre tilbyderne 
forsto tilbudsgrunnlaget på dette punktet på samme måte som Part A.  
 
Da dette forholdet var avklart etter at tilbudet var inngitt, opplevde Part A at prisen fra denne 
leverandøren som svært høy og man spurte derfor sin egen foretrukne leverandør om pris på samme 
leveranse. Det fremgår av EK 47 at Part B’s angitte leverandør og den leverandør Part A foretrakk 
hadde en forskjell i prisen på kr. 150 000, henholdsvis kr. 556 912,80 og kr. 406 980,00. Part A 
anførte at dette i seg selv utgjorde et tillegg, men lot det være opp til byggherren å bestemme 
hvilken leverandør de ønsket skulle benyttes. 
 
Part A anfører at alle punkter i anbudsgrunnlaget må leses i en sammenheng. Første setning i 
beskrivelsen fastslår at det skal medtas kostnader for et komplett anlegg. Anlegget blir deretter 
beskrevet, herunder en forberedelse for utvidelse til flere dører og kommunikasjonskrav med øvrige 
systemer. Deretter klargjør byggherre hvem det er som skal levere dette utstyret, samt foreta all 
tilkobling og idriftsettelse. Det er ikke Part A, men «Byggherrens rammeavtalepartner for 
adgangskontroll». En objektiv fortolkning av ordlyden leder til at levering av utstyret for 
adgangskontroll dermed er en byggherreleveranse gjennom deres rammeavtaleleverandør, mens 
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totalentreprenøren, Part A skal stå for kabling og trekkerør til dette anlegget gjennom sin 
elektrounderentreprenør. 
 
Subsidiært anføres at tilbudunderlaget fra Part B i beste fall er uklart på dette punktet, og at det 
følger av gjeldende rett at risikoen knyttet til denne uklarheten ligger hos Part B og at Part A dermed 
må gis medhold basert på den såkalte «uklarhetsregelen».  
 
Da Part A ble pålagt av byggherren å levere adgangskontrollanlegg, er kravet som er fremsatt i EK 47 
berettiget.  
 
4.4 Avslutning 
Part A har i sitt innlegg av 11. mars 2022 nedlagt slik påstand: 
 
Med bakgrunn i ovennevnte redegjørelse nedlegges påstand om at … [Part A] har krav på dekning av 
endringsarbeid fremmet i henholdsvis EK 17 og EK 47. Vi ber om at BFJR avsier sin rådgivende 
uttalelse i tråd med denne påstanden. 

 
 5. BH’S SAKSFRAMSTILLING OG ANFØRSLER 

5.1 Innledning 
 
Part B viser til at Part A har fremholdt at informasjon de mottok etter innsendelse av sitt siste tilbud 
ikke er relevant ved fastleggingen av deres kontraktsforpliktelser. For å understøtte dette, forsøker 
Part A å tegne et bilde av at partene hadde bundet seg avtalerettslig før kontrakten ble signert.  
 
Med dette som utgangspunkt har Part B vist til at han sendte ut tilbudsforespørselen vedrørende 
prosjektet 7. november 2020. Part A innga sitt første tilbud 4. desember 2020. Det ble deretter 
gjennomført tilbudsevaluering og forhandlingsmøte med Part A som en av flere mulige leverandører. 
Dette førte til at Part A innga et revidert tilbud den 17. desember 2020. Det ble deretter gjennomført 
et nytt forhandlingsmøte mellom partene, og Part A innga etter dette et tredje tilbud den 22. desember 
2020. Den 5. januar 2021 ble det avholdt ytterligere ett forhandlingsmøte, hvoretter Part A innga en 
revidert opsjonsliste den 11. januar 2021. 
 
Part A ble av prosjektets styringsgruppe innstilt som foretrukket leverandør/totalentreprenør den 19. 
januar 2021. Part A anfører overfor BFJR at Part B da skal ha "bekreftet […] at […] var valgt som 
totalentreprenør av styringsgruppen".  Denne formuleringen kan gi inntrykk av at partene allerede på 
dette tidspunktet hadde bundet seg avtalerettslig, hvilket er feil.  Det fremgår av Part B sin epost av 
19. januar 2021 at Part A utelukkende ble informert om at selskapet var innstilt som foretrukket 
leverandør av BHs styringsgruppe, og det ble samtidig tatt et klart forbehold om «godkjenning hos 
bygningsrådet 26. januar og en formell beslutning i BHs styre 10. februar». Det fremgår også av 
eposten at partene på dette tidspunktet hadde startet arbeidet med å utarbeide selve kontrakten for 
prosjektet. 
 
Part A har også forsøkt å gi inntrykk av at det skal ha vært begrensede muligheter for avklaringer før 
kontrakt ble inngått. Dette stemmer heller ikke. Som nevnt var det tre forhandlingsmøter mellom 
partene i perioden frem til Part A innga sitt tredje tilbud og under tilbudskonkurransen var det også 
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muligheter for tilbyderne til å oppnå avklaringer i spørsmål og svar-runder, hvilket flere av tilbyderne 
benyttet seg av. I tillegg var det også i perioden etter at det tredje tilbudet var inngitt og frem til 
kontraktsinngåelsen omfattende dialog og forhandlinger mellom partene som bl.a. også resulterte i 
flere endringer av kontraktsgrunnlaget. 
 
Da tilbuds- og forhandlingsfasen tok tid, startet Part A sine prosjekteringsarbeider før Kontrakten var 
inngått. Dette var noe Part A selv tok initiativ til for at prosjektet ikke skulle bli forsinket, og 
arbeidene ble utført i henhold til avtale med Part B at totalentreprenøren ville bli kompensert for 
dette arbeidet dersom forhandlingene ikke resulterte i at partene inngikk Kontrakt. 
 
I samme periode ble det også gjort avklaringer som blant annet er av betydning for Part A sitt krav i 
EK 17. Her vises til at Part A den 18. februar 2021 ba om laster fra reolene i høylagerdelen av bygget, 
som underlag for sin prosjektering av gulvene. Nærmere informasjon og underlag ble oversendt av 
Part B den 22. februar 2021, dvs på et tidspunkt da det fortsatt var dialog mellom partene om det 
nærmere innholdet i Kontrakten. 
 
Part B viser også til at Part A har antydet at byggherren ikke fulgte opp eposten av 18. februar 2021 
med ytterligere opplysninger, og det er i den forbindelse inntatt et utsnitt fra en epost hvor BH 
etterspør en DWG-fil som viser plassering og dimensjoner av søyler. Part B påpeker at dette ikke er 
en del av epostkorrespondansen vedrørende laster fra reolene, men gjelder et helt annet tema. 
Eposten er ellers datert dagen etter at Part B oversendte nærmere informasjon om lastene fra 
reolene, og ikke før slik Part A sitt innlegg til BFJR kan antyde.  
 
5.2 Økt gulvtykkelse EK 17 
Part B viser til at HENT fremsatte EK 17 den 20. april 2021, ca. halvannen måned etter at kontrakten 
ble inngått. Kravet er senere revidert flere ganger. I henhold til siste revisjon av kravet (rev. 3), utgjør 
Part As krav under EK 17 kr 1 002 862,02 eks. mva. Av dette beløpet gjelder kr 438 900 økt tykkelse 
på betonggulvet i høylageret og kr 14 820 utførelse av sprang mellom høylagerdelen og lavlagerdelen 
som vil ha ulik gulvtykkelse. 
 
Det er enighet mellom partene om at Part A ikke har mottatt nye opplysninger vedrørende 
punktlaster fra reolene etter kontraktsinngåelsen. Opplysningene som EK 17 bygger på ble oversendt 
fra Part B i epost 22. februar 2021. Part A har anført at man må se bort fra disse opplysningene om 
hva totalentreprenøren skulle levere ved tolkningen av Kontrakten fordi de ikke forelå da Part A 
innga sitt tredje tilbud den 22. desember 2020. 
 
I henhold til NS 8407 punkt 14 er Part A forpliktet til å "levere kontraktsgjenstanden i 
overensstemmelse med avtalte krav" samt at "kontraktsgjenstanden skal være i samsvar med 
kontraktsdokumentene med tilhørende tegninger, modeller og beskrivelser, bortsett fra det som er 
særlig unntatt, eller som klart ikke er ment å gjelde."  Dette innebærer at totalentreprenøren er 
forpliktet til å dimensjonere bygget slik at det tåler byggherrens planlagte bruk, dersom 
totalentreprenøren "var eller måtte være kjent" med bruken. 
 
Videre er det viktig å merke seg at tidspunktet for vurderingen av hva totalentreprenøren var, eller 
måtte være, kjent med er tidspunktet "da kontrakten ble inngått", og ikke da han innga sitt siste 
tilbud. 
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At bestemmelsen her skal forstås etter sin ordlyd, er lagt til grunn i juridisk teori, og Part B viser til 
Henning Nordtvedt m.fl., NS 8407 kommentarutgave (2013) s. 203-204. 
 
Part A tar, slik det fremgår av pkt. 4.1 over, utgangspunkt i at det fulgte av Bok 1 punkt 2.1 i 
tilbudsgrunnlaget, at byggherren hadde spesifisert at gulvet skulle dimensjoneres ut fra en nyttelast 
på 10 kN/m2, og at man måtte kunne bygge på at Part B hadde tatt høyde for reollaster ved 
angivelsen av disse nyttelastene. 
 
Det er rett at det er gitt opplysninger i konkurransegrunnlagets Bok 1 om hvilke jevnt fordelte 
nyttelaster totalentreprenøren kunne legge til grunn for sin prosjektering, og at disse var på 10 
kN/m2. Denne setningen gjelder laster per kvadratmeter (kN/m2), det vil si jevnt fordelte laster. Det 
siterte gir ingen opplysninger om hvilke punktlaster gulvet i høylageret skulle dimensjoneres for. 
Punktlaster angis naturlig nok ikke som laster per kvadratmeter, da trykkflaten er vesentlig mindre 
enn én kvadratmeter. Både jevnt fordelte laster og punktlaster må vurderes når gulvtykkelsen skal 
dimensjoneres. 
 
Videre er det i tilbudsgrunnlaget oppgitt at gulvet skal oppføres i gulvklasse II, som generelt sett har 
en minimumstykkelse på 100 mm for enkeltarmert gulv. Når Part A har priset sitt tilbud alene basert 
på disse opplysningene har han imidlertid bl.a. ikke tatt høyde for påregnelige avvik i gulvtykkelsen, 
som medfører at gulvet må støpes med en nominelt høyere tykkelse enn 100 mm for å sikre at hele 
gulvet har en minimumstykkelse på 100 mm.  
 
I tillegg har ikke Part A tatt høyde for at BHs formål med, og tiltenkte bruk av, høylageret medførte at 
gulvet måtte dimensjoneres ut fra punktlastene fra reolene med lagret gods. Konkurransegrunnlaget 
gir i Bok 0 og Bok 1 klare opplysninger om høylagerets formål og funksjon. I vedlegg 2 til Bok 1 gis 
også opplysninger om hvilke laster gulvet i høylageret skulle bære. Det fremgår klart at høylageret 
skulle fylles med reoler som skulle benyttes til lagring av paller med ferdigvarer, emballasje og 
råvarer i høyden. Med dette som utgangspunkt måtte Part A være kjent med at gulvet på høylageret 
ville bli utsatt for punktlaster fra de aktuelle reolene med lagret gods, og at gulvet måtte 
dimensjoneres for dette. 
 
Opplysningene i Bok 1 punkt 2.1, gjengitt i pkt. 4.1 over, kan ikke leses isolert, men må ses i 
sammenheng med øvrige opplysninger i konkurransegrunnlaget om bl.a. den tiltenkte bruken av 
høylageret. Det fremgikk klart av øvrige deler av konkurransegrunnlaget at lagergulvet ikke skulle ha 
jevnt fordelte laster, da lageret skulle benyttes til lagring av paller med gods på reoler i 8 høyder. For 
en normalt forstandig tilbyder kan det dermed ikke ha vært tvilsomt at punktlastene fra reolene 
måtte hensyntas ved dimensjoneringen av gulvtykkelsen. Part A kan derfor ikke bli hørt med at 
selskapet hadde grunn til å tro at dimensjoneringen av gulvet alene kunne baseres på opplysningene 
i Bok 1 punkt 2.1 om jevnt fordelte laster. 
 
Det er i denne forbindelse uomtvistet at Part A var klar over lagerets formål og funksjon ved 
tilbudsinngivelsen. Totalentreprenørens etterfølgende opptreden viser også at han var klar over at 
det var nødvendig å dimensjonere gulvet ut fra punktlastene fra reolene. Det vises i den forbindelse 
til at Part A etterspurte ytterligere informasjon om punktlaster fra reolene før Kontrakt ble inngått, 
henholdsvis i prosjekteringsmøte 17. februar 2021 og per epost 18. februar 2021. 
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All den tid Part A var klar over Part B sin forutsatte bruk av høylageret, var han også forpliktet til å 
påse at konstruksjonene ble prosjektert og bygget slik at de tålte denne bruken, jf. NS 8407 punkt 
14.3. Part B måtte dermed kunne gå ut fra at kostnader til dimensjonering av gulvet i henhold til 
punktlaster fra reolene var inkludert i kontraktssummen som lå inne i Part A sitt tilbud 
 
Uansett mottok Part A utvilsomt klargjørende informasjon før kontraktsinngåelsen, som da satte 
ham i stand til å vurdere punktlastene fra reolene. I denne forbindelse fremhever Part B at disse 
opplysningene ikke avvek fra opplysningene i konkurransegrunnlaget, men ga utfyllende 
opplysninger om størrelsen på bunnplatene på reolbena og maksimumsvekten for lagret gods per 
reol.  
 
Part A har anført at «det var forskjell mellom de opplysninger som ble gitt i anbudsunderlaget og de 
opplysninger de fikk etter tilbudunderlaget». I den forbindelse vises det til at det på s. 22 i vedlegg 2 
til Bok 1, fremgikk at gjennomsnittsvekten på produkter (per pall) var 245 kg, mens opplysningene 
man mottok i februar 2021 om maksvekt per pall avvek fra dette. Part B er ikke enig i at det er 
motstrid mellom disse opplysningene, eller at opplysningene gir anvisning på økte laster 
sammenlignet med opplysningene i konkurransegrunnlaget. Det vises i den forbindelse til at 
opplysningene i vedlegg 2 til Bok 1 gjelder gjennomsnittsvekt per pall, mens opplysningene gitt i 
eposten fra Part B den 22. februar 2021 gir opplysninger om maksimumsvekt per pall. Bakgrunnen 
for at maksimumsvekten er høy sammenlignet med gjennomsnittsvekten, er av at godset som skal 
lagres på pallene har svært forskjellig vekt/volum. 
 
Part B mottok ikke noe svar eller noen reaksjon fra Part A etter oversendelse av disse opplysningene 
som heller ikke tok noen forbehold knyttet til dimensjoneringen av gulvet på høylageret før 
Kontrakten ble inngått. Slik Part B ser det, underbygger dette at Part A var kjent med at gulvet skulle 
dimensjoneres for punktlaster ved tilbudsinngivelsen, samt at den utfyllende informasjonen 
totalentreprenøren mottok før kontraktsinngåelsen ikke avvek fra det han allerede hadde lagt til 
grunn for sitt tilbud. 
 
For det tilfelle at informasjonen i konkurransegrunnlaget ikke var tilstrekkelig, hadde Part A uansett 
all nødvendig informasjon for å kunne vurdere punktlaster fra reolene etter at disse supplerende 
opplysningene ble oversendt den 22. februar 2021. I denne forbindelse gjør Part B subsidiært 
gjeldende at Part A måtte ha tatt forbehold etter at han mottok disse opplysningene dersom 
kostnadene til tiltak for å hensynta punktlaster fra reolene ikke var medtatt i tilbudssummen som 
skulle inn i Kontrakten. Når Part A inngikk kontrakten uten å ta et slikt forbehold, forpliktet han seg til 
å prosjektere og bygge gulvet på høylageret slik at det tålte punktlaster fra reoler med lagret gods. 
 
Dersom Part A skulle få medhold i sin tolkning av Kontrakten og hvilke forpliktelser man hadde påtatt 
seg i den forbindelse, gjør Part B uansett gjeldende at totalentreprenøren må bære risikoen for, og 
kostnaden ved, økningen i gulvtykkelse fra 100 til 110 mm fordi en nominell gulvtykkelse på 100 mm 
ikke tar høyde for avvik som må påregnes ved henholdsvis støpning av gulvet og ved grunnen ved 
dimensjoneringen av tykkelsen på betonggulvet. Part B hevder at det må legges inn en ekstra 
sikkerhetsmargin ved dimensjoneringen av gulvtykkelsen for å sikre at hele gulvet har den tykkelsen 
kontrakten krever. Part A har i denne forbindelse anført at det i deres dimensjonering av et gulv på 
100 mm allerede lå inne "sikkerhetsmarginer og hensyntagen av avvik, slik at gulvet er sikret en 
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minimumstykkelse på 100 mm".  Part B bestrider dette og viser til at bakgrunnen for kravet om at 
gulvet i lavlagerdelen skulle støpes med en nominell tykkelse på 110 mm nettopp var behovet for å 
ta høyde for påregnelige avvik. Når Part A har opplyst at det allerede lå inne en slik sikkerhetsmargin 
i deres tilbudspris, kan de ikke samtidig kreve tilleggsvederlag for økningen fra 100 til 110 mm 
nominell tykkelse. 
 
For det tilfellet at Part A skulle få gjennomslag for tillegg for betongtykkelsene, har byggherren også 
innvendinger til Part A sin utmåling av, og dokumentasjon for kravet om vederlagsjustering.  
 
Når partene ikke blir enige om entreprenørens vederlagskrav, skal vederlaget fastsettes etter NS 
8407 punkt 34.3 og 34.4. Det foreligger ikke anvendelige enhetspriser i kontrakten, og 
vederlagsjusteringen skal dermed skje i samsvar med standardens bestemmelser om regningsarbeid. 
Dette medfører at Part A må dokumentere sine "nødvendige merkostnader" samt et sedvanlig eller 
avtalt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Partene har avtalt et påslag på 
14 % for regningsarbeider. Det er videre vist til at en sammenligning med Part A sin under-
entreprenørs opprinnelige kvadratmeterpris for 100 mm betong og den kvadratmeterpris som Part A 
nå viser til og bygger sitt krav på, viser at prisen per mm. betong er omtrent lik ved en økning av 
gulvtykkelsen, som det som var den opprinnelige pris per mm. betong. En slik kostnadsøkningen er 
uvanlig og bør kunne redegjøres for nærmere.  
 
For at BFJR skal kunne utmåle et eventuelt krav om vederlagsjustering, er det nødvendig at Part A 
spesifiserer og dokumenterer de enkelte kostnadspostene som ligger til grunn for kravet. Kravet om 
et eventuelt tillegg for "Rigg og drift" må også underbygges. Videre må Part B få anledning til å 
kommentere den aktuelle spesifikasjon og dokumentasjon. Part B sine egne beregninger basert på 
egne erfaringstall tilsier at kravet om vederlag for økt betongtykkelse er mer enn 50 % for høyt. 
 
Part B har mottatt en delvis mangelfull dokumentasjon for hvorledes utmåling er foretatt, men det 
følger at det materialet som er lagt frem at vederlaget for økte tykkelser synes å være basert på en 
ren lineær økning av basisprisen. Part B hevder at det ikke er rimelig at økte betongtykkelser skal 
koste like mye som basisprisen som omhandler forarbeider og avretting. Videre foreligger det klare 
indikasjoner på at det er lagt til grunn et høyere påslag enn hva som er avtalt. 
 
5.3 Adgangskontrollanlegg EK 47 
Part B viser til at totalentreprenørens kontraktsforpliktelser med hensyn til adgangskontrollanlegget 
fremgår av Bok 1, kapittel 5.5 punkt 54, samt vedlegg 7 til Bok 1 hvor det fremgår tydelig at 
kostnadene for et "komplett adgangskontrollanlegg" her skal bæres av Part A, jf. bl.a. pkt. 54 gjengitt 
under pkt. 4.3 over. 
 
Det fremkommer tydelig av anbudsgrunnlaget hvilke dører som skal utstyres med en spesifisert type 
kortleser og at anlegget skulle overleveres ferdig programmert og at det skulle kunne kommunisere 
med innbruddsalarmanlegget.  
 
Part A bygger sitt krav på setningen "byggherrens rammeavtalepartner for adgangskontroll leverer 
utstyr, og foretar normalt all tilkobling og idriftsettelse.", og anfører at dette innebærer en 
opplysning om at Part B selv ville stå for leveransen av adgangskontrollanlegget.  
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Part B anfører at denne anførselen ikke kan forankres i en objektiv tolkning av konkurranse-
grunnlaget. Setningen kan ikke leses isolert, men må leses i sammenheng med de øvrige 
opplysningene i konkurransegrunnlaget, jf. også omtalen av Rt-2012-1729 ("Mika"). Når det er angitt 
uttrykkelig at totalentreprenøren skal "medta kostnader for et komplett adgangskontrollanlegg", 
kunne han ikke med rimelighet legge til grunn at BH skulle levere og bekoste adgangs-
kontrollanlegget. Part A sin tolkning samsvarer heller ikke med angivelsen av at adgangs-
kontrollanlegget "skal overleveres ferdig programmert", eller den nærmere spesifikasjonen i Bok 1 av 
hvilke tekniske krav som stilles til anlegget. 
 
Den naturlige forståelsen – dersom beskrivelsen leses i sammenheng – er et krav om at 
totalentreprenøren skulle benytte byggherrens rammeavtalepartner for adgangskontroll som sin 
underleverandør. Et slikt krav er naturlig, all den tid prosjektet gjelder oppføring av et lagerbygg i 
tilknytning til en eksisterende fabrikk, og hvor det vil være et krav om at adgangskontrollanlegget på 
det nye lagerbygget kobles sammen med det eksisterende adgangskontrollsystemet på fabrikken. 
 
Det er videre klargjort i anbudsgrunnlaget hvem som er byggherrens rammeavtalepartner. Dette 
fremgår både direkte av beskrivelsen i Bok 1 på s. 60-61, og er også uttrykkelig angitt i Vedlegg 7 til 
Bok 1. 
 
Part B viser også til NS 8407 punkt 22.4, hvor det fremgår at byggherren skal levere materialer og 
produkter til totalentreprenørens produksjon "bare dersom dette er uttrykkelig avtalt". Det 
foreligger ingen uttrykkelig avtale om at BH skal levere adgangskontrollanlegg. Tvert imot, fastsetter 
konkurransegrunnlagets Bok 1 punkt 54 som nevnt at totalentreprenøren skal ta med kostnader for 
et «komplett adgangskontrollanlegg» i sin pris. Det er også angitt nærmere spesifikasjoner av 
tekniske krav til anlegget både i Bok 1 s. 60, samt i vedlegg 7 til Bok 1, som ikke hadde vært 
nødvendige å ta med dersom totalentreprenøren ikke skulle levere anlegget. 
 
Det er avtalt uttrykkelig at byggherren skal levere enkelte andre innsatsfaktorer. Dette gjelder 
fiberkabel frem til IKT-rom og aktivt nettutstyr. Her fastsetter konkurransegrunnlaget henholdsvis at 
"Byggherren leverer fiber fram til IKT-rom i nytt lagerbygg" og at "Byggherren leverer aktivt 
nettutstyr".  Part A har argumentert for at disse punktene er nokså likt utformet som kapittel 5.5 
punkt 54 om adgangskontrollanlegg, men det er ikke riktig. For det første er ordlyden forskjellig 
("Byggherren leverer" og "Byggherrens rammeavtalepartner … leverer utstyr, og foretar normalt all 
tilkobling og idriftsettelse"). Videre er det ikke inntatt detaljerte krav til leveransene av fiberkabel og 
nettutstyr i konkurransegrunnlaget, slik det er gjort for adgangskontrollsystemet. Det er heller ikke 
angitt i beskrivelsene av inntakskabler og nettutstyr at "[d]et skal medtas kostnader for et komplett 
anlegg", slik det er for adgangskontrollsystemet.  
 
Part B fastholder at Part A – basert på en objektiv tolkning av Bok 1 – er forpliktet til å levere 
komplett adgangskontrollsystem og bære kostnadene ved dette innenfor den avtalte 
kontraktssummen. 
 
For øvrig aksepterte Part B at Part A her kunne anskaffe adgangskontrollanlegget fra sin en egen 
leverandør. Partene er på denne bakgrunn enige om at det er alternativ 2 som skal legges til grunn 
dersom endringskravet er berettiget, slik at kravet på vederlagsjustering utgjør kr 406 980 eks. mva. 
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5.4 Avslutning 
Part B avsluttet sitt første innlegg til BFJR slik: 
 
Med bakgrunn i redegjørelsene ovenfor, ber Part B prinsipalt om at BFJR avsier rådgivende uttalelse  
om at arbeidene som inngår i henholdsvis EK 17 og EK 47 er omfattet av Part A sin  
kontraktsforpliktelser, slik at Part A ikke har krav på kompensasjon i henhold til de fremsatte  
endringskrav.  
 
Subsidiært, dvs. dersom BFJR kommer til at det helt eller delvis er grunnlag for tilleggskravet under  
EK 17, ber Part B om at BFJR avsier rådgivende uttalelse om utmålingen av vederlagskravet.  
Part B vil komme nærmere tilbake til dette punktet etter at Part A har fremlagt etterspurt  
dokumentasjon for merkostnadene ved å øke gulvtykkelsen. 
 
 

6 RÅDETS VURDERING 

6.1 Innledning 

Det fremgår av partens innlegg at det her ble brukt mye tid og utført mye arbeid i perioden fra tilbud 
ble inngitt til Kontrakt ble signert. Dette skyldes bl.a. at ikke alt var klart i relasjon til de lokale 
bygningsmyndighetene, at prosjektet måtte bearbeides for å holde seg innenfor byggherrens 
budsjettramme og at prosjektet og Kontrakten måtte behandles i ulike organer hos Part B.  Samtidig 
ble denne perioden brukt til å avklare forhold og spørsmål fra flere tilbydere, deretter til å bringe større 
klarhet i tilbudet fra Part A som lå an til å få totalentreprisen. I den siste perioden før alle formaliteter 
var på plass, fikk Part A også klarsignal til å iverksette detaljprosjektering under den forutsetning at 
dersom det likevel ikke endte med kontrakt, ville han få dekket sine utgifter i den forbindelse. Etter 
Rådets oppfatning var det først på dette tidspunktet at aktuelle punktlaster ble viet oppmerksomhet. 

 
Til tross for den relativt lange forberedelsesperioden – som i noen grad kunne ha preg av en 
samspillsfase – endte det i tråd med de opprinnelige forutsetningene opp med en helt ordinær 
totalentreprisekontrakt basert på NS 8407. Tvistepunktene må følgelig tolkes i lys av denne standarden 
og Kontraktens bestemmelser og dokumenter i den rekkefølge de har gyldighet. 
 
Ser man på tvisten mellom partene fremgår det bl.a. av pkt. 4 og 5 over at den springer ut av en ulik 
forståelse av hvilke ytelser Part A er forpliktet til å levere i henhold til Kontrakten. BFJR finner i denne 
forbindelse, dvs. når det gjelder å fastslå rammene for kontraktsforpliktelser i entrepriseforhold, grunn 
til å peke på at det er sikker rett at det gjelder en grunnleggende arbeids- og risikofordeling mellom en 
byggherre og en entreprenør knyttet til innholdet i et anbudsgrunnlag, herunder beskrivelsen av det 
arbeidet som skal utføres, og prisingen av dette arbeidet. 
 
Byggherren har som anbudsinnbydere 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. Entreprenøren 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).  
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For det andre må det i denne forbindelse legges til grunn at vi her står overfor to profesjonelle parter 
slik at Kontrakten generelt skal tolkes objektivt. Dette følger av en rekke dommer fra Høyesterett, og 
prinsippet er videre tillagt en særlig vekt i entrepriseforhold, jf. Rt. 2012 side 1729 (Mika), avsnitt 58.  
 
En slik objektiv kontraktstolkning innebærer likevel ikke at man utelukkende skal se på ordlyden i 
aktuelle poster i beskrivelsen. Det følger bl.a. av Rt. 2010 side 961, avsnitt 44, at «[b]estemmelsens 
ordlyd må blant annet leses i lys av de formål de skal ivareta, og andre reelle hensyn». BFJR viser også 
til avsnitt 67 og 101 i Høyesteretts dom i Rt. 2012 side 1729 (Mika): 

 
«I tilknytning til det siterte finner jeg grunn til særlig å presisere at når det nærmere  
innhold i konkurransegrunnlaget skal fastlegges, vil også systembetraktninger kunne  
ha betydning, og det vil kunne være nødvendig å se samtlige kontraktsdokumenter i  
sammenheng. 
… 
Det er ved fastleggingen av innholdet i konkurransegrunnlaget av sentral betydning  
at dette leses i sammenheng med dets oppbygging og grunnleggende system, slik  
dette er redegjort for i anbudsdokumentene». 

 
Hvilke krav som må kunne stilles i en slik sammenheng har vært behandlet i flere høyesterettsdommer, 
hvor de mest sentrale er Rt. 2003 side 1531 (Veidekke), Rt. 2007 side 1489 (Byggholt), Rt. 2012 side 
1729 (Mika) og sist i HR-2019-830-A (Sveen).  
 
I Byggholtdommen gir Høyesterett i avsnitt 75 uttrykk for at entreprenøren eller anbyderen  
bare har risikoen for uklarheter i anbudsgrunnlag når det «ut fra en objektiv betraktning  
framstår som klart hva anbudsinnbyderen har ment.» Dette er gjentatt i Mikadommen i  
avsnitt 59: 

 
«For at tilbyderne skal kunne konkurrere på like vilkår, må anbudsgrunnlaget – som  
danner basis for den senere kontrakten – være klart formulert. Uklarhet må i  
utgangspunktet gå ut over anbudsinnbyderen, som ensidig utformet det grunnlaget  
tilbyderen må forholde seg til. Er det – til tross for enkelte uklare punkter – etter en  
objektiv fortolkning likevel klart hva som er ment, må tilbyderen holde seg til dette.»  

 
Når det gjelder hvilke krav som stilles til anbyderens gjennomgang av anbudsgrunnlaget, har 
Høyesterett vist til hva «en normalt forstandig tilbyder» vil lese ut av dette, jf. Mikadommen avsnitt 
69: 

 
«Spørsmålet er om det av beskrivelsen av det som skal prissettes, når dette blir lest  
av en normalt forstandig tilbyder, framgår at dette også omfatter stein som inngår i  
murarbeidet.»  

 
Dette er også lagt til grunn i Sveendommen fra 2019, se avsnitt 39: 
 

«Spørsmålet er om konkurransegrunnlaget ga selskapet – bedømt som en normalt  
forstandig tilbyder – klar nok informasjon for å beregne sprengningsarbeidene.»  
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6.2 Økt gulvtykkelse, EK 17  
Hva angår Part A sitt krav primært knyttet til økt gulvtykkelse, tar Part A slik det fremgår av pkt. 4.1 
over utgangspunkt i at tilbudsgrunnlaget i Bok 1 gir opplysninger om at lagret gods var å anse som 
nyttelast, samt at bygget skulle dimensjoneres for nyttelaster som er oppgitt i Eurokode 1; Laster på 
konstruksjoner (NE-EN 1991-1-1), med mindre noen annet er spesifisert. Videre var det spesifisert at 
gulv på grunn skal dimensjoneres for 10 kN/m2 og gaffeltruckklasse FL3. Det var dette som lå til 
grunn for Part A sitt tilbud som igjen ble videreført i Kontrakten. De opplysningene om laster man 
fikk i epost av 22. februar 2021 viste seg etter en anført betydelig prosjektering å kreve en 
oppdimensjonering av gulvet som ikke var hensyntatt eller lå inne i Kontrakten da den ble inngått og 
undertegnet.   
 
Part B har på sin side vist til at det er enighet mellom partene om at Part A ikke har mottatt nye 
opplysninger vedrørende punktlaster fra reolene etter kontraktsinngåelsen.  
 
I henhold til NS 8407 punkt 14 er imidlertid Part A forpliktet til å «levere kontraktsgjenstanden i 
overensstemmelse med avtalte krav» samt at «kontraktsgjenstanden skal være i samsvar med 
kontraktsdokumentene med tilhørende tegninger, modeller og beskrivelser, bortsett fra det som er 
særlig unntatt, eller som klart ikke er ment å gjelde.»  Dette innebærer at totalentreprenøren er 
forpliktet til å dimensjonere bygget slik at det tåler byggherrens planlagte bruk, dersom 
totalentreprenøren «var eller måtte være kjent» med bruken. 
 
Part B har også vist til at det følger av standarden at tidspunktet for vurderingen av hva 
totalentreprenøren var, eller måtte være, kjent med er det tidspunktet «da kontrakten ble inngått». 
 
Mer konkret har Part B vist til at tilbudsgrunnlaget i Bok 0 og Bok 1 gir opplysninger om høylagerets 
formål og funksjon, og at man i vedlegg 2 til Bok 1 finner opplysninger om hvilke laster gulvet i 
høylageret skulle bære. Det fremgår med all tydelighet at høylageret skulle fylles med reoler som 
skulle benyttes til lagring av paller med ferdigvarer, emballasje og råvarer i høyden. Det anføres 
derfor at Part A hele tiden var kjent med at gulvet på høylageret ville bli utsatt for punktlaster fra de 
aktuelle reolene med lagret gods, og at gulvet måtte dimensjoneres for dette. 
 
Det følger av dette at denne delen av tvisten særlig reiser to spørsmål: Hva kunne Part A som «en 
normalt forstandig tilbyder» legge til grunn for dimensjoneringen av gulvet som grunnlag for det 
tilbudet man innga, og spiller det noen rolle all den tid Part A fikk supplerende opplysninger fra 
byggherren før Kontrakten ble inngått.  
 
Hva angår den førstnevnte problemstillingen viser Rådet først til at det følger av Kontraktens 
definisjon av kontraktsgjenstanden eller Part A sin forpliktelse, pkt. 4, at den omfattet å levere et 
«nytt lagerbygg i henhold til vedlagte konkurransegrunnlag/Bok1 justert for alle endringer i denne 
Avtalens endringsvedlegg.»  Det er ikke påberopt fra noen av partene at aktuelle «endringsvedlegg» 
har noen betydning i saken, hvilket innebærer at det er Bok 1 som blir stående som det dokument 
hvor Part A sin leveringsforpliktelse angis.  
 



Side 16 av 22 

Bok 1 rommer i pkt. 2.1 en angivelse av «Laster på konstruksjoner», hvor det mest sentrale for saken 
er gjengitt over under pkt. 4.1. Som nevnt der er det angitt at lagret gods var å anse som nyttelast og 
at gulvet skulle dimensjoneres for en belastning på 10 kN/m2. Noen annen og tilsvarende presis 
angivelse av belastningskrav er ikke påberopt av noen av partene, og synes heller ikke å finnes i Bok 1 
eller andre deler av Kontrakten.  
 
Part B viser imidlertid til at Konkurransegrunnlagets Bok 0 og Bok 1 gir klare opplysninger om at 
høylageret skal brukes til lagring av paller med ferdigvarer, emballasje og råvarer på reoler i åtte 
høyder. Videre ble det gitt nærmere opplysninger i vedlegg 2 til Bok 1 om antallet paller med lagret 
gods, og hvilken gjennomsnittsvekt disse ville ha. På denne bakgrunn anfører Part B at tilbyderne 
måtte forstå at det var nødvendig å detaljprosjektere gulvet på høylageret slik at det tålte 
punktlaster fra reolene med lagret gods. 
 
Når det gjelder den lasteevne som er angitt i Bok 1 pkt. 2.1, gjør Part B gjeldende at det ikke var 
grunnlag for å tro at punktlaster fra reolene var tatt høyde for ved disse spesifiseringene. I denne 
forbindelse er det vist til at punktlaster ikke angis som last per kvadratmeter, da trykkflaten gjerne er 
vesentlig mindre enn én kvadratmeter. Videre anføres at både jevnt fordelte laster og punktlaster må 
vurderes når gulvtykkelsen skal dimensjoneres. Opplysningene i Bok 1 punkt 2.1 kan heller ikke leses 
isolert, men må ses i sammenheng med øvrige opplysninger i konkurransegrunnlaget om bl.a. tiltenkt 
bruk av høylageret som klart innebar at lagergulvet, hvor det ville bli plassert reoler i åtte høyder til 
lagring av paller med gods, ikke skulle ha eller ville få jevnt fordelte laster. For en normalt forstandig 
tilbyder kan det dermed ikke ha vært tvilsomt at punktlastene fra reolene måtte hensyntas ved 
dimensjoneringen av gulvtykkelsen, og da kunne man ikke bare basere seg på opplysningene i Bok 1 
punkt 2.1 om jevnt fordelte laster. 
 
Slik BFJR ser det, vil det være naturlig for en tilbyder å ta utgangspunkt i konkrete opplysninger om 
lasteevne av den art som er angitt i Bok 1 pkt. 2.1. For tilbyderen vil de fremstå som resultatet av en 
planlegging og prosjektering byggherren har gjennomført for å kunne etablere grunnlag for en 
tilbudskonkurranse. Tilbyderen vil derfor ikke i utgangspunktet ha noen grunn eller noe grunnlag for 
å stille seg tvilende eller kritisk til den her aktuelle opplysning om lastene på gulvkonstruksjonen.  
 
Part B anfører imidlertid som redegjort for at en forstandig tilbyder her ville satt denne opplysningen 
i sammenheng med annen informasjon om lageret som var lett tilgjengelig både i Bok 0 og Bok 1, og 
derved lagt til grunn at punktlaster fra de aktuelle reolene ikke var hensyntatt i Bok 1 pkt. 2.1 som 
bare omfattet jevnt fordelte laster.    
 
BFJR er enig i at Bok 1 og Bok 0 lest i sammenheng etterlater et klart inntrykk av hva det aktuelle 
lageret skulle benyttes til og hvordan det bl.a skulle innredes med reoler, selv om nok ikke alle 
detaljer var på plass.  Men samtidig ser vi det slik at når det er gitt en konkret og spesifikk opplysning 
som her, skal det relativt mye til for at man skal kunne kreve av en tilbyder at han ser at den ikke er 
helt ut dekkende for de forhold den umiddelbart synes å dekke. I denne forbindelse pekes på at 
beskrivelsen av lageret er rent deskriptiv, og at den f.eks. ikke rommer noen antydning, enn mindre 
en påpekning, av at tilbyderne må hensynta elementer i beskrivelsen når de skal dimensjonere de 
konstruksjonene de skal levere under Kontrakten. Det ble slik sett ikke gitt noen indikasjon overfor 
tilbyderne at angivelsen av at gulvet skulle dimensjoners for en belastning på 10 kN/m2 ikke ivaretok 
også aktuelle punktlaster.   



Side 17 av 22 

 
I denne forbindelse finner BFJR grunn til også å vise til at det ble brukt noe tid mellom 
tilbudsinngivelse og Kontrakt til å stille spørsmål og foreta avklaringer. Det kan i så måte stilles 
spørsmål ved om Part A burde tatt et forbehold om konsekvensen av punktlaster som ville følge av 
de høye pallereolene.  Dette forutsetter imidlertid at man finner det naturlig at en tilbyder ville sett 
at denne problemstillingen var aktuell, selv i lys av Bok 1 pkt. 2.1, og det er, slik det fremgår over, 
etter Rådets oppfatning ikke gitt. I tillegg påpeker BFJR at Part B, som i utgangspunktet må bære 
risikoen ved uklarheter og ufullstendigheter i tilbudunderlaget, sto like nært til å klargjøre sitt syn i 
det aktuelle tidsrommet. BFJR finner derfor ikke grunn til å legge vekt på dette forholdet, ei heller i 
relasjon til NS 8407 pkt 25.  
 
På denne bakgrunn er BFJR av den oppfatning at Part A, som en forstandig tilbyder, kunne legge til 
grunn at gulvet i lageret skulle ha en lasteevne på 10 kN/m2.    
  
Det neste spørsmålet er om dette spiller noen rolle i og med at Part A fikk supplerende opplysninger 
som ga grunnlag for en korrekt dimensjonering av gulvet hvor punktlastene fra reolene var 
hensyntatt den 22. februar 2021, hvilket var før Kontrakten ble undertegnet og inngått. 
 
Part B har i denne forbindelse vist til NS 8407 pkt 14.3 første ledd, hvor det fastsettes at 
kontraktsgjenstanden «skal passe for de formål som byggherren har med denne, og som 
totalentreprenøren var eller måtte være kjent med da kontrakten ble inngått.» Dette innebærer at 
totalentreprenøren er forpliktet til å dimensjonere bygget slik at det tåler byggherrens planlagte 
bruk, dersom totalentreprenøren «var eller måtte være kjent» med bruken. Videre er det anført at 
tidspunktet for vurderingen av hva Part A var, eller måtte være, kjent med er tidspunktet «da 
kontrakten ble inngått», og ikke tidspunktet da Part A ga sitt tilbud. Her er også vist til Henning  
Nordtvedt m.fl., NS 8407 kommentarutgave (2013) s. 203-204. 
 
Etter BFJR sin oppfatning er ikke denne argumentasjonen helt treffende her. Slik vi ser det er ikke 
poenget formålet med eller bruken av kontraktsgjenstanden, men spesifikke opplysninger av 
betydningen for dimensjoneringen av sentrale bygningsdeler, i dette tilfellet gulvet.  
 
Part A fikk disse opplysningene etter at man først i et prosjekteringsmøte den 17. februar 2021 
hadde etterlyst prosjekteringsgrunnlag knyttet til laster fra reoler, og fått til svar at dette fant man i 
«anbudsgrunnlaget». Dette ble fulgt opp i en epost dagen etter hvor man også klippet inn Bok 1 pkt. 
2.1 omtalt over. Samme dag fikk man svar fra Part B hvor det bl.a. ble bekreftet at det bare er «dette 
dokumentet som gir info om dimensjonering.» Men samtidig ble en medarbeider på byggherresiden 
bedt om å «sjekke ut lastsituasjonen og dimensjonering på bunnplater søyler og melde tilbake til» 
Part A.  Denne tilbakemeldingen kom i en epost av 22 februar 2021. Da ble det oversendt vedlegg 
som førte til at Part A måtte dimensjonere gulvet annerledes og tykkere enn det som var lagt til 
grunn for tilbudet.    
 
Part B har anført at denne epost-utvekslingen viste at Part A var klar over at dimensjoneringen av 
gulvet måtte hensynta punktlaster fra reolene, og at man ikke kunne prosjektere gulvet alene  
basert på opplysningene i konkurransegrunnlagets Bok 1 punkt 2.1. BFJR er enig i det første 
utgangspunktet her,  men trekker ikke den samme konklusjonen av dette som Part B. Poenget for 
Rådet er at Part A, som redegjort for over, som en forstandig tilbyder hadde grunn til å anta og legge 
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til grunn at gulvets lasteevne måtte tilsvare 10 kN/m2. Punktlaster måte hensyntas, men det var 
ingen grunn for Part A å basere tilbudet på at denne spesifikt angitte lasteevnen ville bli for liten slik 
at gulvet måtte oppdimensjoneres. At man ikke bare kunne legge dette ukritisk til grunn i den videre 
prosjekteringen, er et annet spørsmål, og har ikke betydning i denne sammenheng.     
 
Part B viser også til at Part A ikke tok noen forbehold knyttet til punktlastene fra reolene før  
kontraktsinngåelsen. Dette skal ha betydning i to relasjoner. For det første indikerer det at Part A 
allerede før mottak av opplysningene var kjent med at gulvet måtte dimensjoneres for å tåle 
punktlaster fra reolene. For det andre var Part A forpliktet til å ta hensyn til opplysningene ved 
kontraktsinngåelsen da de er sentrale for byggherrens formål med bygget, jf. NS 8407 punkt 14.3. 
 
BFJR er uenig med Part B hva angår den første problemstillingen. Det følger allerede av fremstillingen 
over. For det andre forutsetter den andre argumentasjonen fra Part B at Part A hadde hatt anledning 
til å sette seg inn i hva disse nye opplysningene innebar, før man undertegnet Kontrakten. Slik sett er 
det nærliggende å trekke en parallell til NS 8407 pkt. 14.3 som også Part B viser til, hvor kriteriet er 
formål som «totalentreprenøren var eller måtte være kjent med da kontrakten ble inngått».  Dette 
forutsetter enten en positiv kunnskap/innsikt eller antakelig at en eventuell uvitenhet kan henføres 
til grovere skyld hos totalentreprenøren. 
 
Part A har anført at det tok tid før de tok inn over seg og fikk klarlagt hvilke følger de opplysningene 
de hadde fått den 22. februar 2021 fikk for dimensjoneringen av gulvet. Dette er imøtegått av Part B i 
deres andre innlegg til Rådet hvor det bl.a anføres: «Når gulvtykkelsen dimensjoneres, legges 
relevante data inn i et teknisk kalkulasjonsprogram, som gjør automatiske beregninger av nødvendig 
gulvtykkelse … Dette er ikke noe som krever betydelig arbeid, men som … ville kunne  
ha avklart i løpet av svært kort tid.» 
 
Selv om det hadde vært mulig å utføre en slik dimensjonering raskere enn hva som her faktisk var 
tilfellet, vil Rådet påpeke at det uansett var relativt kort tid fra oppmerksomheten ble rettet mot 
punktlastene, først 17. februar 2021 og så med de aktuelle opplysninger den 22. februar, til 
Kontrakten ble signert henholdsvis 27. februar av Part B og den 3. mars 2021 av Part A. I realiteten 
var det tale om lag én arbeidsuke. I denne forbindelse må det også legges vekt på byggherrens helt 
spesifikke angivelse i anbudsforespørselen om at gulvet skulle dimensjoneres for 10 kN/m2 og 
gaffeltruckklasse FL3, uten at det var gitt noen konkrete indikasjoner på at trykkflaten til reolene 
kunne komme til å endre på dette. På denne bakgrunn er BFJR av den oppfatning at det ikke er rett å 
legge til grunn at Part A «var eller måtte være kjent med» følgene av de opplysningene man fikk den 
22. februar 2021 da Kontrakten ble inngått.   
 
Rådet vil i denne forbindelse også peke på at også byggherren kjente til at det få dager før 
kontraktsinngåelse var rettet oppmerksomhet mot punktlastene som skulle tas opp i betonggulvene. 
Dersom det på dette tidspunktet var åpenbart for Part B at dette ville få konsekvenser for 
dimensjoneringen av gulvet, hadde det vært anledning til å nevne det for Part A, eller få det inn i 
Kontrakten.  

 
Det følger av dette at BFJR er av den oppfatning at Part A sitt krav i EK 17 er berettiget. Part A har 
imidlertid og da på det subsidiære plan innsigelser til kravets størrelse og hvordan dette er blitt 
underbygget. Rådet oppfatter det slik at partene i denne forbindelse er enige om at BFJR ikke er i en 
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posisjon hvor vi ut fra saksdokumentene kan ta stilling til kravets størrelse, men at de ønsker en mer 
generell vurdering av de innsigelser Part B har fremmet. 
 
For det første hevder Part B at totalentreprenøren ikke kan kreve betalt for økt gulvtykkelsen fra 100 
til 110 mm da dette uansett var nødvendig for å sikre at minimumstykkelsen ikke noe sted er under 
100 mm. Part A har på sin side vist til at slike sikkerhetsmarginer som skal ta høyde for ujevnheter i 
underlaget lå inne i de opprinnelige mengdeberegningene og derved i tilbudet. Den økte 
gulvtykkelsen det kreves tilleggsvederlag for er utelukkende en konsekvens av punktlastene fra 
reolene.  
 
BFJR legger for det første til grunn at det er enighet mellom partene om at det ikke foreligger 
anvendelige enhetspriser og at Part B heller ikke har krevet at totalentreprenøren skulle gi et 
spesifisert tilbud på de aktuelle arbeidene i henhold til NS 8407 pkt. 34.2.1.  
 
BFJR peker for sin del på at det følger av standardens pkt. 34.4, som regulerer de tilfellene der det 
ikke foreligger anvendelige enhetspriser for det aktuelle arbeidet, at «vederlagsjusteringen [skal] skje 
i samsvar med bestemmelsene om regningsarbeid i punkt 30.». Denne bestemmelsen tar i pkt. 30.1 
som utgangspunkt at ved «regningsarbeid skal totalentreprenøren ha betalt for nødvendige 
kostnader med å utføre arbeidet og et avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, 
risiko og fortjeneste.» Videre rommer i pkt. 30.3.1 ganske detaljerte regler for hvordan 
totalentreprenøren skal dokumentere de aktuelle kostnadene.  
  
Slik BFJR ser det er fremleggelse og oversendelse av tilbud og fakturaer fra en underentreprenør eller 
leverandør som utfører de aktuelle endringsarbeidene tilstrekkelig dokumentasjon på de 
merkostnader som påløper for en totalentreprenør.     
 
Hva angår Part B sine innvendinger til underlaget, følger det av NS 8407 pkt. 30.3.2 annet avsnitt at 
en byggherre kan varsle, og da underforstått protestere mot underlag som «ikke stemmer med det 
som faktisk er utført eller levert, eller at de er basert på uriktige opplysninger.» Videre følger det av 
pkt. 30.3.2 tredje avsnitt at en byggherre også kan protestere mot kostnader «som er blitt 
unødvendig høye på grunn av urasjonell drift eller annet uforsvarlig forhold hos totalentreprenøren.»  
 
Henning Nordtvedt m.fl. peker også i sin kommentarutgave til NS 8407 på side 432 at denne 
bestemmelsen må sees i sammenheng med pkt. 30.1 som bestemmer at «totalentreprenøren skal ha 
betalt for ‘nødvendige kostnader’ ved å utføre arbeidet, og som pålegger entreprenøren en plikt til å 
drive arbeidet ‘rasjonelt og forsvarlig’.» BFJR oppfatter disse formuleringene slik at de gir uttrykk for 
et selvsagt prinsipp om at byggherren ikke skal behøve å betale mer enn det som er nødvendig for å 
utføre endringsarbeidet. 
 
Part B sine anførsler på dette punktet innebærer at vederlagskrav synes å være basert på en 
tilnærmet lineær økning av den opprinnelige kostnaden ved å legge betonggulvet, og det bestrides i 
denne forbindelse at nødvendig merkostnad per mm. økt betongtykkelse kan være tilnærmet lik 
opprinnelig kostnad pr mm. ved å legge betonggulvet. Merkostnaden ved å øke betongtykkelsen vil i 
hovedsak være begrenset til materialkostnader til betong og fiber. Med dette utgangspunktet 
anfører Part B at Part A sitt krav på vederlagsjustering ikke reflekterer de nødvendige merkostnadene 
økningen av tykkelsen på betongen representerer, og man ber om at det fremlegges dokumentasjon 
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for totalunderentreprenørens faktisk påløpte kostnader til levering av ytterligere betong og fiber til 
byggeplass, samt for merforbruk av tid for mannskap og maskiner som underlag for kravet om 
vederlagsjustering.  Når dette er fremlagt, vil Part B kunne komme tilbake med «ytterligere 
kommentarer til utmålingen».  
 
Part A har besvart dette ved å legge frem pristilbud fra totalunderentreprenøren i sitt innlegg nr . 2 til 
Rådet. Part B har i sitt andre innlegg påpekt at dette ikke er i samsvar med deres anmodning, og at 
Part A sitt «eventuelle tilleggsvederlag ikke kan fastsettes basert på disse tilbudene». Det gjøres 
gjeldende at disse prisene ikke reflekterer de «nødvendige merkostnadene» ved økningen av 
gulvtykkelsen, og at det forhold at Part A ikke har vært villig til å redegjøre for eller dokumentere 
hvordan deres krav er bygget opp, gjør at det ikke er mulig nå å ta stilling til kravet.  
 
Det spørsmålet BFJR i denne forbindelse er invitert til å vurdere og uttale seg om er dermed om Part 
A har fremlagt et tilstrekkelig grunnlag for sitt krav under EK 17 til at det utløser en betalingsplikt for 
Part B. Rådet viser i denne forbindelse for det første til sin uttalelse over om at fremleggelse av et 
pristilbud fra en underentreprenør og betalte fakturaer i utgangspunktet er et tilstrekkelig grunnlag 
eller dokumentasjon for entreprenørens faktiske kostnader.  Dersom byggherren mener at denne 
dokumentasjonen likevel gir et feilaktig inntrykk av hva entreprenøren har rett til i forhold til NS 8407 
pkt. 30.1, må han i det minste i utgangspunktet kunne etablere et sannsynlig grunnlag for at det kan 
være tilfellet. I denne forbindelse har Part B bl.a. vist til at det synes som om kostnadene her har økt 
lineært med tykkelsen på dekket. Det anføres at dette er uvanlig, og man har derfor bedt om at det 
fremlegges dokumentasjon for totalunderentreprenørens faktisk påløpte kostnader til levering av 
ytterligere betong og fiber til byggeplass, samt for merforbruk av tid for mannskap og maskiner. 
 
Slik totalsituasjonen fremstår for BFJR, er vi av den oppfatning at dette samlet sett er et rimelig krav, 
som burde være enkelt å etterkomme for Part A og totalunderentreprenøren. Rådet er derfor av den 
oppfatning at den fremlagte dokumentasjon ikke er tilstrekkelig for at Part B skal kunne ta stilling til 
størrelsen på kravet under EK 17, og at det fremsatt krav dermed heller ikke utløser større 
betalingsplikt for Part B enn det parten selv måtte forstå var påløpt av kostnader, jf.  NS 8407 pkt. 
28.3. 
 
Til slutt i denne forbindelse vises til Part B sine anførsler knyttet til at Part A ikke skal ha tatt høyde 
for påregnelige avvik i gulvtykkelsen, som medfører at gulvet må støpes med en nominelt høyere 
tykkelse enn 100 mm for å sikre at hele gulvet har en minimumstykkelse på 100 mm. Part A har 
bestridt dette og vist til at man har støpt slik at man på alle punkter i støpen har ivaretatt kravene til 
den angitte minimumstykkelsen. Videre vil BFJR påpeke at den her aktuelle problemstilling er 
generell, og at den også vil gjøre seg gjeldende ved et tykkere gulv. Det er derfor vanskelig å se at 
Part B sin argumentasjon kan tillegges vekt her.  
 
6.3 Adgangskontrollanlegg, EK 47 
Partene er uenige om hvorvidt adgangskontrollanlegget er en del av entreprenørens 
kontraktsforpliktelse.  

Byggherren har beskrevet adgangskontrollanlegget i sitt tilbudsgrunnlag Bok 1 pkt 5.5 – kapittel 54, 
underkapittel 543. Her vises til teksten i bestemmelsen som er gjengitt i vårt pkt. 4.3 over. 
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Totalentreprenøren anfører at en forstandig tilbyder måtte kunne legge til grunn at den aktuelle 
beskrivelsen innebar at adgangskontrollanlegget skulle leveres av noen andre, dvs. den 
«rammeavtalepartner» byggherren hadde rammeavtale med. Dermed er ikke Part A pliktig til å 
levere og bekoste adgangskontrollanlegget. 

BFJR viser først til pkt 6.1 over der det fastslås som sikker rett at byggherren har et særlig ansvar for å 
utforme et tilbudsgrunnlag som er «feilfritt, klart og fullstendig». Om det finnes mulig motstrid 
mellom ulike bestemmelser i anbudsforespørselen, innebærer dette at en byggherre åpenbart løper 
en særlig risiko. 

Dernest vil BFJR i det følgende drøfte de ulike bestemmelsene i anbudsforespørselen og hvorledes 
disse må holdes opp mot hverandre. 

Angjeldende kapittel i Bok 1 innledes med teksten «Det medtas kostnader for et komplett 
adgangskontrollanlegg».  Beskrivelsen spesifiserer deretter eksakt hvilken type kortlesere som skal 
benyttes. Videre stilles en del «øvrige krav til anlegget» som ikke er direkte relevante for tvisten, 
men beskrivelsen angir flere holdepunkter for hvordan totalentreprenøren kunne prise sitt tilbud.  

Setningen «Byggherrens rammeavtalepartner for adgangskontroll leverer utstyr, og foretar normalt 
all tilkobling og idriftsettelse.», som Part A viser til, er etter Rådets oppfatning ikke entydig og klar. 
Bl.a. vises til at det ikke synes å fremgå av tilbudsgrunnlaget hvem som var den aktuelle 
«rammeavtalepartner». Det som var opplyst, var hvem Part B hadde rammeavtale med når det gjaldt 
å levere utstyr, men det ville ikke nødvendigvis få noen betydning for hvem som skulle ha ansvaret 
for å få utført selve det aktuelle arbeidet.   

BFJR er av den oppfatning at denne delen av anbudsdokumentene lest i sammenheng trekker i 
retning at byggherren har ment at entreprenøren skulle medregne «et komplett 
adgangskontrollanlegg» i sitt tilbud. Den første setningen under overskriften 
"Adgangskontrollanlegg" på side 60 i Bok 1 er i så måte ganske klar: «Det medtas kostnader for et 
komplett adgangskontrollanlegg.» Dette innebærer at Rådet ikke er enig i Part A sin anførsel om at 
«en språklig fortolkning av byggherres kravspesifikasjon skiller mellom leveranse av de ulike IKT-
installasjoner i prosjektet – herunder adgangskontrollanlegget – som en byggherreleveranse, og at 
øvrig kabling fram til det aktuelle anlegget er en del av totalentreprisen». Skal man som en 
«forstandig tilbyder» kunne komme til et slikt resultat må det med andre ord foreligge andre 
elementer i tilbudsgrunnlaget som tilsier dette.  

Part A har i den forbindelse også vist til at det først var etter kontraktsinngåelsen at det ble gjort 
kjent hvilken leverandør som var byggherrens rammeavtalepartner. I Bok 1, som var en del av 
anbudsforespørselen, kunne man i vedlegg 7 etter BFJR sin oppfatning finne en liste over hvilket 
utstyr som her skulle leveres for adgangskontrollanlegget og andre svakstrømsanlegg. Det er for så 
vidt rett, som anført av Part A, at det ikke er uttrykkelig opplyst hvem som var byggherrens 
«rammeavtalepartner», men bruken av partnerbegrepet bør her etter Rådets oppfatning ikke 
tillegges stor vekt og det er heller ikke noe i saksdokumentene som tyder på at det ble 
problematisert under tilbudsprosessen.  

Part A har videre vist til at Bok 0 pkt 1.8 beskriver en komplett leveranse, men slik at lager-logistikk er 
spesielt unntatt. Det anføres at dette taler for at dersom adgangskontrollanlegg skulle vært unntatt, 
ville dette også vært presisert under pkt 1.8.  
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BFJR er ikke enig i dette. Det fremgår av kontrakten at Bok 0 har prioritet foran Bok 1, og slik sett 
underbygger Bok 0 pkt 1.8 den oppfatning av tilbudsgrunnlaget som BFJR har gjort rede for over.   

På samme vis trekker det faktum at det i Bok 1 pkt 5.2 (post 514 - fiber), pkt 5.3 (post 522 - 
nettutstyr) og 5.4 (post 53 - telefoni) er inntatt flere unntak fra Part A sin kontraktsforpliktelse, hvor 
det er entydig presisert at det der aktuelle utstyret skal leveres av byggherren, etter Rådets 
oppfatning klart i retning av Part A skulle levere et komplett adgangskontrollanlegg.  

 

6.4 RÅDETS KONKLUSJON 

BFJR er etter dette kommet til følgende konklusjon: 
 
Når det gjelder Part A sitt første krav, EK 17 knyttet til økt tykkelse på betonggulv på grunn, er Rådet 
av den oppfatning at Part A har rett til tilleggsvederlag. Når det gjelder vederlagets størrelse, har BFJR 
ikke grunnlag for å ta stilling til beløpet. Gitt de faktiske forhold i saken, herunder Part B sine konkrete 
innsigelser til kravets størrelse, er BFJR av den oppfatning at den dokumentasjon for kravet som Part 
A har lagt frem ikke er fullt ut tilstrekkelig for at Part B skal kunne ta stilling til størrelsen på kravet 
under EK 17. Poenget er å få bedre belyst i hvilken grad kravsbeløpet reflekterer «nødvendige 
kostnader med å utføre arbeidet», jf. NS 8407 pkt 30.1. Så langt er det derfor heller ikke utløst en 
større betalingsplikt for Part B enn det parten selv måtte forstå var påløpt av kostnader, jf.  NS 8407 
pkt. 28.3.  
 
Når det gjelder Part A sitt andre krav, EK 47 knyttet til leveransen av adgangskontrollanlegg, er BFJR av 
den oppfatning at Part A er kontraktsforpliktet til å levere dette, og at totalentreprenøren på dette 
punkt derfor ikke har et berettiget tilleggskrav.  
 
Ut fra dette resultatet er BFJR av den oppfatning at det er riktig at partene deler kostnadene ved Rådets 
honorar som fastsettes til kr 80 000 eks. mva.  
 
 

Bergen den 24. juni 2022 
 
 
 

Harald Kobbe 
leder 
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