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Dette er Veidekke
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7 800
i tre land

Medarbeidere

38
NOK milliarder 

Årlig omsetning 

Norges største og Skandinavias 
fjerde største entreprenør

Danmark % av omsetning 

6% 

Sverige % av omsetning

34% 

Norge % av omsetning

60% 



Vi skal snakke om…

1. Hvorfor tilstrekkelig byggetid er så avgjørende viktig for en sikker 
og rasjonell gjennomføring av prosjekter

2. Hva byggetidssaken og dommen fra Høyesterett handler om

3. Bekymringer, råd og håp fremover
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Dårlig prosjektplanlegging er roten til ALT ONDT..  

Dårlig planlegging - og utlysning av umodne prosjekter – er fullstendig unødvendig og medfører stor risiko for:

- Tap av liv og helse 

- Tidspress er et gjennomgående trekk ved prosjekter som er dårlig planlagt

- Budsjettsprekk hos oppdragsgivere 

- «Juling» fra Riksrevisjonen, styrer og media

- Risiko for konkurs (private) og skrinlegging av fremtidige, samfunnsnyttige prosjekter 

- Økonomisk tap for oppdragstakere

- Fare for nedbemanning

- Risiko for konkurs

- Krangel og rettstvister! 

Dag og Tid nr 2, kommentar av Eilif Holte, «Medisinsk og økonomisk uforsvarleg»: 

«Noreg har ikkje råd til å bruke milliardprosjekt til øvingskøyring i prosjektfaget.»
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Usikkerhetsstyring

1

Identifisere 

usikkerhet

- finne potensielle 

hendelser,  

årsaker og 

konsekvenser.

2

Kvantifisere 

usikkerhet

- tallsette 

usikkerhet, 

modellere 

sammen-henger 

og analysere, 

prioritere. 
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Utvikle 

respons/ 

tiltak 
- finne tiltak som 

utnytter 

muligheter og 

motvirker risiko

- gi innspill til 

planlegging/ 

styring av 

prosjektet
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Følge opp 

tiltak

- oppdatere mål

- innarbeide i 

prosjektets plan

- iverksette tiltak

- følge opp tiltak, 

- registrere 

virkning og samle 

erfaring.

BLI KJENT MED USIKKERHETEN GJØRE NOE MED DEN

Kilde: «Usikkerhetsstyring skal integreres i prosjektstyringen» Ole Johnny Klakegg (NTNU)
© Veidekke5



1. Hvorfor er tilstrekkelig byggetid så viktig? 
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Byggetiden er rammen for prosjektet! 

• Den tid som avsettes til planlegging, prosjektering og gjennomføring er avgjørende for prosjektets omfang, 
kvaliteter og løsningsvalg

• Vurderinger av byggetid, fremdriftsplan og frister er en sentral del i planlegging og prosjektering

• Tilstrekkelig byggetid er helt nødvendig for en sikker og fullt forsvarlig gjennomføring av prosjektet 

• Tidspress innebærer sterkt forhøyet risiko for 

• Dødsulykker og fysiske skader 

• Helseskadelig psykisk belastning – «stress og press» 

• Alle nivåer i prosjektet blir påvirket

• Tidspress medfører ofte krav om forsering

• Lovlig arbeidstid og avtalte arbeidstidsordninger blir utfordret (stikkord: overtid, nattarbeid, jobbing i friuker)

• Nødvendiggjør ofte hastekontrahering av - eller innleie fra - andre selskaper uten tilstrekkelig tid til prekvalifisering / 
seriøsitetskontroll
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Hvor stort er problemet med utilstrekkelig 
byggetid?

• STOR utfordring både i bygge- og anleggsprosjekter 

• Både i private og offentlige anskaffelser er jevnlig byggetiden svært stram og på - eller over - grensen til 
utilstrekkelig / ulovlig

• Totalt sett og / eller 

• Delfrister settes for kort

• Offentlige prosjekter: Utilstrekkelig byggetid i utlyste konkurranser både med og uten forhandling er 
problematisk, tilbud med «vesentlige forbehold» må avvises

• Men her har oppdragsgiverne et stort mulighetsrom både ved valg av kontraktsform og anskaffelsesform! Bruk 
mulighetene! 

• Private anskaffelser: Entreprenørene har mulighet til å ta forbehold og forhandle fritt
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2. Byggetidsdommen – kjernen i saken
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K10 Svegatjørn – Fanavegen
Lyshorntunnelen – SVV - Veidekke

Bakgrunnen for saken
• Utførelseskontrakt på 2,3 MRDNOK

• K10 omfatter to hovedtunneler, to 
dagsoner, mv.

• En sentral del av K10 knytter seg til 
drivingen av toløpstunnelen 
Lyshorntunnelen på 9,2 km. 

• Fire dagmulktsbelagte delfrister
knyttet til Lyshorntunnelen
klarte Veidekke ikke å overholde –
mange måneder forsinket

• NB: Sluttfristen ble overholdt 

• Lagmannsretten: Delfristene var for 
korte = brudd på Byggherreforskriften, 
men det fikk ikke betydning for 
spørsmålet om dagmulkt.



Hva saken for Høyesterett gjaldt

• Spørsmålet: Hvilken betydning har brudd på byggherreforskriften ved 
fastsettingen av  byggetid i konkurransegrunnlaget i kontraktsforholdet 
mellom partene?

• «spørsmålet om et eventuelt brudd på kravet …om at det skal avsettes 
tilstrekkelig tid …, skal tillegges privatrettslig virkning, …»

• Ordlyden i forskriften: Byggherren skal «sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til 

prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner»
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Høyesterett slapp to spørsmål inn for behandling, 
men kun det første spørsmålet ble behandlet:

1) «om et eventuelt brudd på kravet i byggherreforskriften § 5 andre ledd bokstav c om at 
det skal avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige 
arbeidsoperasjonene, skal tillegges privatrettslig virkning» og

2)  «hvilken betydning entreprenørens kunnskap om kort byggetid generelt skal ha»



Veidekkes rettslige grunnlag

• NL 5-1-2: tilsidesettelse av dagmulkt/frister som følge av at avtalen strider «imod Loven, eller 
Ærbarhed»

• EØS-rettslig: tilsidesettelse av dagmulkt/frister som følge av EØS-rettens lojalitets- og 
effektivitetsprinsipp som følge av statens plikt til å håndheve byggeplassdirektivet (implementert 
gjennom BHF)

• NS 8406 pkt. 13.1, jf. pkt. 19.4(2): krav om fristforlengelse fordi plikten til å følge lover og forskrifter er 
gjort til en kontraktsforpliktelse, og byggetiden utgjør dermed et forhold som byggherren bærer 
risikoen for

• Avtaleloven § 36: Tilsidesettelse eller forlengelse av frister fordi de er urimelige

Det bærende hensynet for alle rettsgrunnlagene: HMS (ivaretatt gjennom BHF)



Resultatet

• Flertallet i Høyesterett (dissens 4-1): Brudd på BHF § 5 (2) c kan ikke tillegges privatrettslig virkning

• Dette innebærer: De ulovlig fastsatte kontraktfristene blir stående og forsinkelsesansvaret ligger hos 
entreprenøren

• Gjeldende rett – pr nå...

• Mindretallet (dommer Falch): Brudd på BHF § 5 (2) c kan tillegges privatrettslig virkning. 

• Grunnlag: NL 5-1-2: tilsidesettelse av dagmulkt/frister som følge av at avtalen strider «imod Loven, eller 
Ærbarhed»

• Utdrag fra mindretallets begrunnelse

• (81) Entreprenøren settes da i et krysspress mellom på den ene siden å oppfylle forskriften og på den andre siden å oppfylle avtalen. Begge 
kan han ikke oppfylle, med den følge at krysspresset direkte vil motvirke oppfyllelsen av forskriften. Formålsbetraktninger taler derfor etter 
min mening sterkt for å tolke byggherreforskriften § 5 andre ledd bokstav c slik at den avskjærer slike privatrettslige resultater. 

• (84) Byggherren på sin side har ingen beskyttelsesverdig interesse i å få levert arbeidene tidligere enn forskriften krever. Da har han etter 
min mening heller ingen beskyttelsesverdig interesse i å bli kompensert med dagmulkt dersom entreprenøren overholder det kravet til 
byggetid som byggherren selv er pålagt å sikre at blir overholdt. Det kan tvert om skapes uheldige insentiver i strid med forskriftens formål 
dersom byggherren honoreres for eget forskriftsbrudd. 

• (89) De avtalte dagmulktsbelagte fristene er ugyldige så langt de forkorter den minstetid for levering av arbeidene som er fastsatt i
byggherreforskriften…. Fristene må i slike tilfeller forlenges, slik at motstriden mellom kontrakten og forskriften bortfaller.



3. Bekymringer, råd og håp fremover
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Bekymring: Høyesteretts flertall har kommet til et 
potensielt livsfarlig resultat

• Dommen gir ingen insentiver for byggherrene til å avsette tilstrekkelig byggetid, og 
byggherreforskriftens betydning undergraves

• Skaper særlig uklarhet: Innføring av begrepet «faneføresegner» om bestemmelsene i 
bhf § 5 (premiss 43) – hva er det?

• Manglende faktisk håndheving av brudd på byggherreforskriften

• Høyesterett legger stor vekt på Arbeidstilsynets tilsynsrolle – men tilsynet har selv 
sagt at de ikke har kapasitet eller kompetanse til å følge opp med tilsyn og inngripen

• Entreprenørene har ikke adgang til å påberope ulovlig fastsatt byggetid i prosjektene

• Dette vil kunne medføre

• Spekulasjon fra byggherrer i utilstrekkelig byggetid og lite fokus på grundige vurderinger 

• Dagmulkt (normaltapserstatning) blir en «forretningsidé» og et pressmiddel underveis i 
gjennomføringen og i sluttoppgjøret

• Flere liv kan gå tapt, flere bli skadet og mange vil oppleve stress og utbrenthet i 
prosjektene som følge av nedvurdering av betydningen av tilstrekkelig byggetid

• Tvistenivået øker og de samfunns-, bedriftsøkonomiske og  relasjonelle konsekvensene 
blir store
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Råd på veien videre (1)

• Råd til byggherrene

• Vær seriøse og lovlydige – planlegg prosjektene med høyt fokus på tilstrekkelig byggetid og rasjonelle og 
oppnåelige frister

• Legg uoppfordret inn vurderingen av byggetid i konkurransegrunnlaget – dette er selvsagt høyst relevante 
opplysninger for alle entreprenører å få

• Anskaffelses- og entrepriseform er viktig! 

• Usikker på hva som er tilstrekkelig byggetid – hvordan fristene bør settes?

• Gi entreprenørene mulighet til å benytte sin kompetanse!

• Konkurransepreget dialog, uttrykkelig mulighet til å vurdere byggetid og frister etc. 

• Samspillsmodeller hvor endelig byggetid og frister settes i fase 1 - utviklingsfasen
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Råd på veien videre (2)

• Råd til entreprenørene

• Hvis dere er i dialog med byggherrer forut for utlysning av konkurranser / ved utvikling av prosjekter –
ha sterkt fokus på tilstrekkelig byggetid

• Hvis dere i tilbudsfasen er i tvil om byggetiden er tilstrekkelig – still spørsmål / be om å få fremlagt 
vurderinger (hvis de ikke uoppfordret er framlagt)

• Ikke å gå inn i prosjekter hvor det er tvil om byggetiden er forsvarlig. Det er livsfarlig – både bokstavelig 
talt og økonomisk 

• Råd til Arbeidstilsynet

• Få inn en klar ordlyd i veilederen til byggherreforskriften om at byggherrene uoppfordret skal fremlegge 
vurderinger av byggetid

• Eventuelt – hvis nødvendig – endre og stramme til ordlyden i forskriften

• Før tilsyn! 

• I tilbudsfasen - dokumentkontroll: Er det fremlagt vurderinger av byggetiden – kvaliteten på disse? 

• I gjennomføringsfasen: Ha byggetid på agendaen i «vanlige» tilsyn – ett av flere viktige emner
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Tro, håp – og litt kjærlighet til slutt

• Seriøse byggherrer følger loven – og har særlig fokus 
på byggherreforskriftens viktige «skal»-bestemmelser

• Søkelyset byggetidssaken har satt på tilstrekkelig 
byggetid vil forhåpentlig sørge for at det ikke lyses ut 
prosjekter fremover hvor byggetiden er utilstrekkelig

• Forbundene har enda større fokus på forsvarlige 
arbeidstidsordninger 

• Arbeidstilsynet klargjør byggherrens plikter og fører 
tilsyn

• De nye, gode veilederne om byggherreforskriften og 
byggetid som lanseres her etter lunsj i dag vil bli brukt 
aktivt i planleggings- og gjennomføringsfasen av 
prosjekter

• Og dermed: En trygg, tvistefri og hyggelig 
prosjekthverdag for alle! 
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Takk for
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