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80 KONSULENTER (BERGEN/OSLO)
200 PROSJEKTER PR ÅR
1500 ANSKAFFELSER PR ÅR



Hovedregel om kontrakter
• Det finnes ingen regel!
• Kontraktsfriheten står sterkt
• EU/EØS-reglene om offentlige innkjøp regulerer ikke valg av kontrakt
• Private står helt fritt
• Offentlige kontrakter skal (nå) være skriftlige:

– Kontrakt: gjensidig bebyrdende avtale som en eller flere 
oppdragsgivere inngår skriftlig med en eller flere leverandører

• Nasjonale regler i forskrift om offentlige anskaffelser § 8-12: 
– Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, 

skal oppdragsgiveren som hovedregel bruke disse.
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Alt dreier seg om 
fordeling av:

• Aktører
• Risiko
• Oppgaver
• Ansvar
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Det viktigste budskapet til tilbydere:

• Alle konkurranser er forskjellige
• Alle kontrakter er forskjellige
• Les grundig konkurransegrunnlag, 

krav og kriterier
• Svar på alt du bli bedt om
• Vær obs på må/skal og kan/bør
• Ikke ta forbehold (lettere å bli avvist)
• Forsiktig med taktiske tilbud



Kontraktsmodeller
Utførelsesentreprise

NS 8405, NS 8406

Detaljentreprise

Hovedentreprise

Generalentreprise

Totalentreprise
NS 8407, NTK

Tradisjonell/ 
funksjonsbeskrivelse

Samspill/partnering/målpris, 
OPS, IPD

Best Value Procurement/ 
Prestasjonsinnkjøp

6www.inventura.no



Kontraktsmodeller
Utførelsesentreprise

NS 8405, NS 8406

Detaljentreprise

Hovedentreprise

Generalentreprise

Totalentreprise
NS 8407, NTK

Tradisjonell/ 
funksjonsbeskrivelse

Samspill/partnering/målpris, 
OPS, IPD

Best Value Procurement/ 
Prestasjonsinnkjøp

7www.inventura.no

Samferdselsministeren til 
Statens veivesen: 

«Det skal bli den summen vi har sagt»

«Vi må ha større forutsigbarhet på 
sluttsummen»



Hvorfor nødvendig med «samspillskontrakt»?
• Veldig mange aktører
• For lite samarbeid – også digitalt (BIM, VDC mv)
• For få insitamenter til samarbeid
• Motsatte økonomiske insentiver
• For lite helhetstenkning
• Feil og mangler koblet til mange grensesnitt
• Entreprenørene har ønsket seg tidligere involvering
• Cumulative schedule effect
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Rapport 2013 om nye samarbeidsformer
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Komite 2014-2017
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Hva gjør EBA

12www.inventura.no



DIFI: To varianter (1/2)

Samspill til totalentreprise

• Byggherre, brukere, prosjekterende, entreprenører 
og eventuelt forvaltere samarbeider i utvikling av 
prosjektet fra programmeringsfasen, til et 
forprosjekt med målpris. Da overtar 
samspillsgruppen ansvaret og det skrives 
totalentreprisekontrakt.
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DIFI: To varianter (2/2)

Samspill med incitament

• Byggherre, brukere, prosjekterende, entreprenører 
og eventuelt forvaltere samarbeider i utvikling av 
prosjektet fra programmeringsfasen, til et 
forprosjekt med målpris. Deretter utføres arbeidene 
videre som regningsarbeid, med avtalt fordeling av 
over/underskridelse av målpris.
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Eksempler – Bergen kommune, Etat for utbygging
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Bergen kommune - paradigmeskifte
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Innholdsfortegnelse

1. Bakgrunn
2. Visjon
3. Ledelse og samhandling
4. Bygg av rett kvalitet, raskere 

levert, billigere
5. Feilfrie bygg, null feil, rett med 

en gang
6. Byggherrens rolle og 

forventninger

Vurdering

• Gode holdninger
• Vanskelig i definere konkret
• Vanskelig å gi tilbud
• Vanskelig i evaluere
• Vanskelig å følge opp som 

kontraktskrav



UIB – Alrek helseklynge
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Konkurransegrunnlaget

• Optimaliseringsperiode på 2 måneder, samtidig med 
riving

• Bakgrunn:
– Holde kostnadsrammen
– Ønske om entreprenørens tidlige involvering

• Entreprenør leder arbeidet, men byggherren og brukerne 
skal være involvert

• Resultatet skal være revidert beskrivelse med endelige 
tekniske løsninger, inkludert ny kontraktssum
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Aktiviteter i optimaliseringsfasen – bl.a:

• Klargjør gjennomføringsmetode
• Identifisere og klargjøre grensesnittutfordringer
• Finne mer funksjonelle og kostnadseffektive 

løsninger
• En optimal fremdriftsplan
• Redusere risiko for merkostnader og usikkerhet
• Vurdere byggbarhet
• Sikre en forusigbar og effektiv byggeprosess
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Aktuelle endringer: 

• Forholdet til grunnvannstand
• Byggehøyder
• Etasjehøyder
• Overflatekvaliteter ute og inne
• Bæresystem
• Omfang og plassering av 

likeretterstasjonen
• Tekniske løsninger

Ikke aktuelle endringer:

• Arealreduksjoner
• Omprogrammering av 

romfunksjoner
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Tildelingskriterium Vekt %
Pris
• Del 1 – Forberedende arbeider

• Riving
• Optimaliseringsfase

• Del 2 – Poster
• Del 3 – Opsjoner
• Del 4 - Enhetspriser

50

God gjennomføringsplan av 

• Optimaliseringsfasen
• Planlagt gjennomføring av prosjektet

• Organisasjonsplan
• Plan for systematisk ferdigstillelse

• Fremdrift for prosjektet

20

Kompetanse
• Kompetanse på nøkkelpersonell

20

Miljø
• Konkrete tiltak for økt miljøambisjon for prosjektet

10
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Evaluering
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Gjennomføring av optimaliseringen
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Avslutning - trender

• Prosjekter og kontrakter vil fortsatt variere
• Tilbudsgivning må profesjonaliseres
• Gode entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører tilpasser seg
• Større grad av dialogmøter
• Entreprenører involveres i planarbeidet
• Mer involvering av underentreprenører og leverandører i tidligfase – på alternativer, 

analyse av risiko, løsninger og effektiv produksjon. 
– Med eller uten betaling….

• Godt samspill skaper motivasjon, arbeidsglede og innovasjon
• Vær proaktiv som entreprenører vedrørende kontraktsmodeller

– mot nøkkelkunder
– bransjediskusjoner
– mot rådgivere (innkjøpskonsulenter, advokater, prosjektledere)
– mot Storting og Regjering

24www.inventura.no



Dagens 
Næringsliv 
10.09.2018
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

harald.alfsen@inventura.no
Tlf 98269130


