
 
 

 

Endringer og vederlagsberegninger i anleggsprosjekter 
 
Kurset behandler hvordan reglene knyttet til endringer, tillegg og merutgifter påvirker 
entreprenørens vederlag for arbeidet som utføres.  
Hvordan ulike prisformater spiller inn i vederlagsberegningen er også sentralt. 
 
Tema for kurset er entreprenørens krav på vederlag for utført arbeid i og utenfor kontrakten, med 
særlig fokus på anleggsprosjekter.  
 
De sentrale bestemmelsene om oppgjør for tilleggs- og endringsarbeider behandles gjennom hyppig 
bruk av praktiske eksempler fra anleggsprosjekter. 
 
Gjennomgangen av kontraktens regler om kontraktsarbeid, endringer og vederlag gis med en 
praktisk vinkling hvor konkrete eksempler brukes aktivt for å illustrere hvordan regelverket kan 
håndteres på det enkelte prosjekt. 
 
Målsetning 
Etter endt kurs skal du ha fått: 
 
• En grundig gjennomgang av standardkontraktenes regler om 
 - forholdet mellom kontraktsarbeider og endringer 
 - fakturering og vederlagsberegning av kontraktsarbeider og endringsarbeider 
 - regulering av rigg og drift 
 
• Et oversiktlig bilde av hvordan kontraktens ulike prisformater påvirker entreprenørens 

sluttvederlag 
 
• Relevante tips til rutiner for å forebygge konflikt og bidra til å sikre at entreprenøren får 

riktig vederlag for utført arbeid. 
 

Foredragsholder 
 
Jørgen Aardalsbakke, Advokatfirmaet Grette. 
Jørgen jobber hovedsakelig med entrepriserett, rådgiverkontrakter og offentlige 
anskaffelser. Tidligere har han jobbet som seniorrådgiver i Statens vegvesen Vegdirektoratet, 
med blant annet fagansvar innenfor kontrakts-/entrepriserett og offentlige anskaffelser.  
 
 

Program 
 
0930 Registrering 
 
1000 Hovedproblemstillingene knyttet til endringer og vederlagsberegning 
 • Utfordringer ved endringer og vederlagsberegning i anleggsprosjekter 
 • Overordnet om endringsregimet for utførelsesentrepriser basert på NS 3430/8405 
 • Tolking og prising av mengdebeskrivelsen i anbudsfasen og under prosjektet 
 
1045 Kaffe/te/mobil 



 
 

 
1100 Endringsarbeider 
 • Byggherrens adgang til å pålegge endringer 
 • Forholdet mellom kontraktsarbeider og endringer – når er det en endring? 
 • Forholdet mellom endringsarbeider og merutgifter 
 
1200 Lunsj 
 
1300 Endringsarbeider forts. 
 • Mengdejustering og endringer 
 • Endringsavtaler på siden av kontrakt 
 • Varsler og svar på tilleggs- og endringskrav 
 • Rettigheter og forpliktelser ved endringer 
 • Vederlagsberegning og – justering ved endringer 
 • Overskridelse av 15 %-terskelen 
 • Når kan endringsarbeider kreves gjort opp på regning? 
 
1415 Kaffe/te/mobil 
 
1430 Vederlagsjustering som følge av forstyrrelser forårsaket av byggherrens forhold 
 • Feil i prosjekteringsgrunnlaget 
 • Forstyrrelser fra sideentreprenør 
 • Uventede grunnforhold 
 • Vederlagsberegningen 
 
1530 Kaffe/te/mobil 
 
1545 Særlig om plunder og heft 
 • Entreprenørens varslingsplikt ved plunder og heft-situasjoner 
 • Økt administrasjon 
 • Beregning av plunder og heft-krav 
 • Domstolenes utmåling 
 • Tvistehåndtering underveis i prosjektet 
 • Praktiske tips til prosjektledelsen  
 
1700 Slutt 
 



 
 

 
 

Praktiske opplysninger: 
 

Kursnummer, tid og sted 
20180068 – 13. mars 2018, Oslo 
 
Påmeldingsfrist: 
13. februar 2018 
  
Deltakeravgift 
Kr. 3950,- for medlemmer i FBA og VVS Foreningen 
Kr. 4550,- for NITO- og Tekna-medlemmer 
Kr. 5200,- for andre. 
Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning. 
Reise og opphold kommer i tillegg. 
  
Avbestilling 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr på 20% av 
deltakeravgiften. 
Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes full 
avgift.  
 
Kontaktperson 
Teamleder kurs drift, rådgiver fagkurs Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
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