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Bakgrunnen og formålet med kurset  

Samspillsentreprise som gjennomføringsmodell i byggeprosjekter er 
blitt vanlig, men det eksisterer fortsatt mange og farlige misforståelser 
rundt hvilke kontraktsvilkår som bør avtales, og ikke minst hvordan 
ansvar og risiko skal fordeles. Kurset tar for seg de grunnleggende 
aspektene du må forstå, oppgavene skal utføres, reglene du må avtale 
og hvordan arbeidet bør organiseres for å gjennomføre byggeprosjek-
tet på en trygg og enkel måte for alle involverte.  

Kurset går over 2 dager. 

 

Dag 1 går vi gjennom de overordnede aspektene du må forstå, hvor-
dan samspillskontraktene bør settes opp, anskaffelsesfasen, fase 1, 
fase 2 og avslutningen av samspillsprosjektet.  

Vi går gjennom et avtaleforslag som bygger på reglene vi kjenner fra 
NS 8402 og NS 8407, men vær klar over at ingen av disse standar-
dene kan brukes som de er. De må tilpasses samspillsmodellen gene-
relt og til ditt prosjekt spesielt. 

Se mer om dag 1 nedenfor.  

  

Dag 2 går vi gjennom NS 8407, totalentreprise standarden. Dette 
fordi de aller fleste samspillsprosjekter i dag gjennomføres som total-
entrepriser. Det er viktig å være klar over at samspillsprosjektene også 
kan gjennomføres som en utførelsesentreprise, NS 8405.  

Vi går dypt inn i systemet med målpris. Dette fordi mange mener sam-
spillsprosjekter må ha målpris for å kunne kalles samspillsprosjekt. Det 
er ikke riktig. Man kan fint gjennomføre samspill uten målprisen, og 
skal du bruke målpris må du planlegge deretter. Vi ser på reglene du 
trenger og hvordan målprisen defineres.  

Se mer om dag 2 nedenfor. 

Kursholder 

Advokat/partner/MBA Bent S. Kverme  

Kverme har arbeidet med bygg og anleggspro-
sjekter siden 2002 og har bistått både byggher-
rer, rådgivere og entreprenører i utallige tvister 
for domstolene og med ordinær rådgivning innen fagene anskaffelser, bygg- 
og anleggskontrakter, fast eiendom og alminnelig forretningsjus. 

Han underviser i fagområdene og de siste årene har han engasjert seg spe-
sielt i utviklingen av enklere samspillsmodeller som kan brukes i alt fra små 
til mellomstore prosjekter. 

Totalentreprise 
m

ed sam
spill 

Priser 

Priser og vilkår for kurs og bistand 

Pris pr. kursdeltaker på åpne kurs 
9.500,-  

For interne kurs for kunde og inntil 10 
personer tar vi betalt for medgått tid til 
forberedelser og gjennomføring, normalt 
10 timer for et dagskurs, 15 for et toda-
gers kurs. For hver deltaker over de 10 
første betaler du kr. 1.000,- i tillegg.  

For interne kurs arrangert ute hos kunde 
avtaler vi pris.  

For juridisk bistand etter kurs, får du du 
2 x 30 minutter gratis bistand fordelt på 
to ulike oppdrag. Du får i tillegg 10 % 
avslag på våre timepriser og ytterligere 5 
% avslag på omsetning over kr. 
100.000,- på et oppdrag.  

Dette gjelder fra og med vi blir oppmerk-
som på at du har deltatt på kurs hos oss 
Husk derfor å gjøre oss oppmerksom på 
at du har deltatt på våre kurs ved starten 
av oppdraget. 
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Kurs dag 1  

Målet med kursdag 1 er å få et godt overblikk over de overordnede 
aspektene du må forstå, hvordan samspillskontraktene bør settes opp, 
anskaffelsesfasen, fase 1, fase 2 og avslutningen av samspillsprosjek-
tet.  

Vi går gjennom et avtaleforslag som bygger på reglene vi kjenner fra 
NS 8402 og NS 8407, men vær klar over at ingen av disse standar-
dene kan brukes som de er. De må tilpasses samspillsmodellen gene-
relt og til ditt prosjekt spesielt. 

Vi legger vekt på å forenkle det som tidligere har fremstått som over-
komplisert og forklare hvordan du kan bygge opp en god samspills-
kontrakt og hva du må se etter når du skal delta i et samspillsprosjekt 
andre har planlagt og beskrevet.  

Vi tar utgangspunkt i vår kontraktsmal basert på reglene vi finner i NS 
8402 og NS 8407 og forklarer hva som skiller et typisk samspillspro-
sjekt fra andre byggeprosjekter og de norske standardkontraktene. 

Kontraktsmalen bygger på «best praksis» fra andre samspillskontrakter 
som tilbys og kan brukes på alt fra små prosjekter til mellomstore pro-
sjekter. Kontraktsmalen kan fint brukes som den er, men kan også om 
ønskelig utfylles med ytterligere vilkår for å tilpasses mer kompliserte 
prosjekter. 

Kurset er spesielt tilpasset de som planlegger eller skal gjennomføre 
samspillsentrepriser og for de som ønsker å bli engasjert i samspills-
entrepriser og som ønsker økt forståelse for de sentrale mekanismene 
i samspillsmodellen. 

 

Program 0900 — 1530 

· Innledning 
Bakgrunn for dagens samspillsmodeller 
Begrepene byggherrens program, prosjektering og utførelse 
De kritiske suksessfaktorene i to-parts samspillsmodeller  

· Forberedelser, forprosjekt og anskaffelse,  
valg av samarbeidspartnere 

· Organisering av arbeidet i en samspillsmodell 

 

Sam
spillsentreprise 

Program (forts) 

Fase 1 – program eller utviklingsfasen 

· Arbeidsoppgavene: 
Møter/seminar, prosjektorganisasjon, kartleg-
ging og prising av muligheter og risiko i prosjek-
tet, risikobegrensende tiltak, dokumentene som 
skal produseres, byggherrens funksjonskrav og 
andre krav. Prising av arbeidene som skal utfø-
res i fase 2, bruk av målpris, forberedelsene til 
overgang fase 2. 

· Organiseringen og reglene i fase 1 
 

Fase 2 – Gjennomføringsfasen 

· Arbeidsoppgavene: 
Gjennomføring med og uten målpris, målprisma-
trise, endring av målpris, Andre incentivordning-
er, åpen bok, overtakelse, sluttoppgjør og mang-
ler. 
De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i  
fase 2 

· Organiseringen og reglene i fase 2 

Gjennomgang av kontraktsmal  

· Reglene som må gjelde både i fase 1 og fase 2 
Reglene som må være med i fase 1 utviklingsfa-
sen 
Reglene som må være med i fase 2 gjennomfø-
ringsfasen 

Kontraktsmalen er en del av kursmaterialet som  
utdeles 
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Kursdag 2  

NS 8407 er nok den mest brukte NS kontrakten i samspillsentrepriser. 
Det er viktig å kjenne standarden og forstå reglene i den.  

Vi går gjennom reglene i standarden ut fra et praktisk perspektiv, og 
selv om dette er dag 2 i et kurs om totalentreprise med samspill, vil 
gjennomgangen av standarden stå på egne ben som et kurs i NS 
8407.  

Er det avtalt målpris, må det gjøres en del justeringer i forhold til ve-
derlagsreglene i NS 8407. Vi går gjennom disse.  

Vi går også gjennom reglene om registreringsforretning, overtakelse 
og reklamasjonsfrister i NS 8417. 

 

Program 0900 — 1530 

Generell innledning 

· Bla. begrepene byggherrens program, prosjektering og utførelse 

Byggherrens leveringsforpliktelse 

· Byggherrens program 
Byggherrens eventuelle prosjektering 
Det fysiske arbeidsunderlaget 
Betaling og annen medvirkning 

Totalentreprenørens leveringsforpliktelse 

· Totalentreprenørens prosjektering 
Totalentreprenørens utføring 
Annen medvirkning 

Endringer, tillegg, forsinkelse og varslingsregler 

· Regulære og irregulære endringsordrer, forhold byggherre/
oppdragsgiver har risikoen for, varslingsreglene og «one size fits 
all» varslingsrutine, særlige varsler om plunder og heft og rigg og 
drifts kostnader, vederlagsjusteringen og søksmålsfristen 

Totalentreprise 

Program (forts) 

Gjennomføring av prosjektet, arbeidene mm. 

· Prosjektering og organisering av arbeidet 
Partsrepresentant, fullmakter 
Forsikring og garanti 
Møter 
Lojalitet og samarbeid 
Helse, miljø og sikkerhet 

Vederlag og betaling 

· Avtalt fast pris, a-konto, Innestående og Slutt-
faktura 

· Målpris 

Overtakelse 

· Forberedelsene til overtakelse 
Overtakelsesforretningen 

Reklamasjon og mangler 

· Reklamasjon, dokumentasjon, fagkyndige og 
bistand av advokat  

NS 8417 

· Totalentreprenørens leveringsforpliktelse 
Total underleverandørens leveringsforpliktelse 
Intervensjonsreglene 
Overtakelse, registreringsforretning 

 Tvistehåndtering 

 


