
 
 

 

Byggeledelse - NS 8403   
 
En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. I den 
forbindelse har hun/han fullmakt til å bestille ytelser for begrensete beløp.  Byggeleders oppgave er 
først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.  
 
Flere andre oppgaver kan høre med i et oppdrag som byggeleder. Oppgavene kan også begynne 
allerede i utviklingsfasen av prosjektet, for så senere følge prosjektet i gjennomføringsfasen frem til 
overlevering.  
 
Vi foretar en gjennomgang av byggelederens rolle, herunder hvilke krav som stilles til byggelederen i 
de ulike kontrakter og med ulike entrepriseformer. Vi vil spesifikt gjennomgå byggelederens 
oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet. Videre vil vi gå gjennom de ulike praktiske erfaringer 
man har fra byggeprosjekter i offentlig og privat regi. 
 
Vi gir deg en gjennomgang av viktige deler av byggelederstandarden NS 8403 og belyser sentrale 
rettsavgjørelser om byggelederens rolle og ansvar. 
 
Av spesielle forhold som tas opp, er byggelederens rolle i forbindelse med HMS (SHA) på byggeplass 
og Byggherreforskriften. 
 
 
Målsetting 
Etter endt kurs skal du: 
• Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403  
• Vite mer om Byggelederens ansvar i forhold til Byggherreforskriften (SHA på byggeplass) 
• Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer 
• Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses 
• Vite hvilke konsekvenser krav om uavhengig kontroll får for byggeleder 
 
Målgruppe 
Byggeleder- og prosjekteringsfirmaer 
Rådgivende ingeniører 
Offentlig og private byggherrer 
 
Programkomite 
Morten Abrahamsen, Multiconsult 
Anne Cathrine Røed, Advokatfirmaet Grette DA 
Haakon Løberg, Kruse Smith as 
Tor Børre Mosland, Tekna (FBA) 



 
 

 

DAG 1 
 
Møteleder:  Tor B Mosland, Tekna/FBA 
 
0930 Registrering med kaffe etc.  
 
1000 Åpning/innledning v/møteleder 
 
1010 (1) Hva er byggeledelse?  
 • Roller i ulike entrepriseformer 
 • Administrative rutiner 
 • Tidsplaner, fremdriftsplaner 
 • Rapportering og kontroll 
 • Dokumentasjon 
 • Overtakelse 
 • Kommunikasjon 
 Morten Abrahamsen, Multiconsult  
 
1100  Kaffe/te/mobil  
 
1110 (2) Økonomi 
 Budsjettering 
 Praktisk kostnadsstyring i produksjonsfasen 
 Byggelederens økonomirapportering 
 Faktorer som påvirker prosjektøkonomien 
 Morten Abrahamsen, Multiconsult 
 
1215 Lunsj og utstilling 
  
1330 (3) NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag 
 Gjennomgang av sentrale punkter i standarden 
 Ytelsesbeskrivelser 
 Byggeleders erstatningsansvar 
 Harald Fosse, Advokatfirmaet Grette DA  
 
1430 Kaffe/te/mobil - utstilling  
 
1450 (4) NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag 
 Forsikringer 
 Reklamasjon og foreldelse 
 Harald Fosse, Advokatfirmaet Grette DA  
 
1540 Kaffe/te/mobil - utstilling  
1600 (5) NS 8403 Alminnelige kontraktbestemmelser for byggelederoppdrag 
 Erstatningsansvar og en gjennomgang av sentrale rettsavgjørelser for byggelederens 

risiko og ansvar 
 Harald Fosse, Advokatfirmaet Grette DA 
 
1645 Slutt 



 
 

 

DAG 2 
 
Møteleder: Tor B Mosland, Tekna 
 
0900 (6) Byggeledelse -  uavhengig kontroll 
 Kan du som byggeleder også påta deg rollen som kontrollør? 
 Krav til kontrollerende foretak 
 Eksempler på kontrollområder 
 Endre Grimsmo, Cowi 
 
0950 Kaffe/te/mobil 
 
1000 (7) Byggeledelse ved bruk av LEAN 
 Repr. fra Lean Communications AS 
 
1100 Kaffe/te/mobil 
  
1110 (8) Den digitale byggeplass - BIM for byggeleder? 
 Hvordan følge opp prosjekter uten papirtegninger? 
 Tom Paulsen, Veidekke AS 
 
1200 Lunsj 
 
1300 (9) Byggeledelse og byggherreforskriften – ansvarsforhold 
 Ottar Egset, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS 
 
1400 Kaffe/te/mobil 
 
1415 (10) Byggeledelse og byggherreforskriften - praktisk oppfølging 
 Kan du som byggeleder inneha rollen som KU? 
 Ingunn Høgåsen, Multiconsult 
 
1500 Oppsummering/avslutning 
 
 
 
 
  

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 



 
 

 
 

Praktiske opplysninger: 
 
Påmeldingsfrist: 
14. august 2018 
  
Deltakeravgift 
Kr. 7950,- for medlemmer i FBA 
Kr. 8950,- for NITO- og Tekna-medlemmer 
Kr. 10300,- 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 Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 

mailto:anne.dyve@nito.no

