
 
 
 

Prosjektgjennomføring – bygg og anlegg 
 
Kurset er delt i to deler, hvor del 1 handler om praktisk anbudsrett, og del 2 handler om de ulike 
entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter. 
 
Kurset går over to dager, og er svært praktisk rettet. 

• Offentlige anskaffelser, 

• Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407) 

• Byggherreforskriften/uavhengig kontroll 

• Varslingsreglene i entreprisekontraktene; fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m. 

• Rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402) 
 
Tidligere deltakere har gitt svært gode tilbakemeldinger om kurset, bla.: 

• «Svært gode forelesare, godt strukturert, gode praktiske eksempel for å underbygge det 
som vart sagt. I tillegg var det gode svar på spørsmål frå salen».  

• «Utrolig dyktig og inspirerende forelesere. Det var rett og slett en fantastisk dag!».  

• «Kurset overgikk mine forventninger» 
 
Målgruppe 
Offentlige byggherrer, private utbyggere/forvaltere, rådgivende ingeniører, entreprenører. 
 
Målsetting 
Etter endt kurs skal du kjenne bedre til anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og 
anleggsprosjekter. Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og 
hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.  
 
Kurset fokuserer på de rettslige utfordringene man risikerer å møte ved forberedelse og 
gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen og frem til 
ferdigstillelse og sluttoppgjør. 
 
Foredragsholdere 
 
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.  
 
Rolf Markussen, Advokatfirmaet Grette DA.  
Rolf jobber i bygge- og anleggsavdelingen. Han jobber til daglig med kontraktsutforming og løpende 
rådgiving under pågående prosjekter, og har for øvrig prosedert en rekke større og mindre 
sluttoppgjørssaker for domstolene. 
  



 
 
 

Første dag 
 
0930 Registrering 
 
1000 Velkommen - praktisk informasjon 
 
1005 Del 1: Praktisk anbudsrett 
 Oversikt over regelverket for offentlige anskaffelser innen bygg og anlegg 
 Planlegging av anskaffelsesprosessen 
 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag 
 Når må oppdragsgiver avvise tilbud? 
 
1115 Kaffe/te/mobil 
 
1130 Praktisk anbudsrett 
 Valg av tilbud - og tildelingsvurderingen 
 Begrunnelsesplikten og retten til innsyn i tilbud 
 Klagemuligheter og klagebehandling - oversikt over sanksjoner 
 
1215 Lunsj 
 
1300 Praktisk anbudsrett 
 Valg av tilbud - og tildelingsvurderingen 
 Begrunnelsesplikten og retten til innsyn i tilbud 
 Klagemuligheter og klagebehandling - oversikt over sanksjoner 
 
1350 Kaffe/te/mobil 
 
1400 Del 2: Rådgiverkontraktene 
 Rådgiverkontraktene NS 8401 og NS 8402 
 Rådgivernes plassering i prosjektet, transport 
 Samarbeid og plikter i rådgiverkontrakten - forholdet til byggherren 
 
1500 Kaffe/te/mobil etc.  
 
1515 Rådgiverkontraktene 
 Profesjonsansvaret for rådgiver - rådgiverfeil og prosjekteringsfeil 
 Særlig om byggelederkontrakter etter NS 8403 
 Bruk av rådgivere i offentlige bygg- eller anleggsprosjekter 
 
1630 Oppsummering/slutt 
  



 
 
 

Andre dag 
 
0900 Prosjekt og entreprisemodeller 
 Valg av prosjektmodell, prinsippene for utførelsesentrepriser basert på NS 8405 
 Prinsippene for totalentrepriser basert på NS 8407 
 Samspillsentrepriser og andre entrepriseformer 
 
1000 Kaffe/te/mobil etc. 
 
1015 Kontrakts- og tilbudsfasen 
 Utarbeidelse og evaluering av tilbud, hvordan inngå gode kontrakter med redusert risiko? 
 Kontraheringsstrategier og kontraktsmodeller (funksjonsansvar kontra "spekk") 
 Tolkning av kontrakter, forbehold eller lovlige presisering? 
 Prisformater og tiltransport av prosjekterende og av sideentreprenører 
 Byggeplassadministrasjon 
 
1130 Tilleggs- og endringsreglene 
 Varsle og besvare tilleggs- og endringskrav 
 Videreføring av krav, "endring" i totalentrepriser 
 Prising av tilleggs- og endringskrav 
 
1200 Lunsj 
 
1300 Tilleggs- og endringsreglene 
 Varsle og besvare tilleggs- og endringskrav 
 Videreføring av krav, "endring" i totalentrepriser 
 Prising av tilleggs- og endringskrav 
 
1350 Kaffe/te/mobil etc. 
 
1400 Fremdrift/fristforlengelse/forsering/dagmulkt 
 Særlig om "plunder og heft", varsler om fremdriftskonsekvenser og om merutgifter 
 Tiltak for å motvirke fremdriftsproblemer, forsering, fristforlengelse, dagmulkt 
 Beregning av merutgifter, risiko for grunnforhold 
 
1450 Kaffe/te/mobil 
 
1500 Overtakelse og sluttoppgjør 
 Den praktiske gjennomføringen av overtakelser 
 Vilkår for overtakelse og nekt av overtakelse 
 Formelle krav, sluttoppgjør, virkninger og frister, mangler og reklamasjoner 
 Tvister - håndtering av uenigheter i byggeprosjekter 
 
1600 Oppsummering/avslutning 
 

 Med forbehold om endringer i programmet! 



 
 
 

Praktiske opplysninger: 
 
Kursnummer, tid og sted 
20180794 - 30.-31. oktober 2018, Oslo 
  
Påmeldingsfrist: 
9. oktober 2018 
  
Deltakeravgift 
Kr. 7950,- for FBA-medlemmer 
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

