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1 Definisjoner

1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)
Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift.
1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker
Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser
som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren.

Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser
som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles
kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør.
Innleid arbeidstaker: Arbeidstaker som er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, uten
selvstendig ansvar for det utførte arbeidet.
Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn
det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, jf. aml § 1-7.

2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4)

Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. NS 8406 pkt.
4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet
særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.

3 Opplysninger gitt i tilbudet

Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er
•
•

grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og
grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier

er forpliktende for entreprenøren.
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller
personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av
oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht
fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen.

4 Myndighetskrav. Arbeidskraft.

4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa § 3-11, (4))
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av
arbeidet kan utføres av underentreprenører og/eller innleid arbeidskraft.
Kap. NS 8406 pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for
bruk av innleid arbeidskraft.
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4.2 Anvendt arbeidskraft
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller
kontraktens bestemmelser.
Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om
arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i
denne kontrakten.
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans
underentreprenører anvender arbeidskraft som er ulovlig eller som ikke oppfyller kravene i
kontrakten, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra
byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1
promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kroner pr hverdag.
Dersom iverksettelse av dagmulkt ikke fører til retting av forholdet, kan byggherren heve
kontrakten. Heving av kontrakten gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og
eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommune
for inntil ett år. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder
utelukkelsen begge deltagerne, eller alle der det er flere enn to.
4.3 Lønns- og arbeidsvilkår
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i
egen og eventuelle underentreprenørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle
kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen
gjelder for arbeider som utføres i Norge.
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og
arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter.
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren
ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den
aktuelle bransje.
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste
arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og
dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av
tariffavtalen.
Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal gis adgang
til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og
arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle
kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for
dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering
av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor
underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Entreprenøren skal videreføre bestemmelsene overfor underentreprenører, innleide
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige
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kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen
til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere
spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte
arbeidstakere.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på
kontraktsbestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever bestemmelsene om lønnsog arbeidsvilkår, kan byggherren iverksette følgende tiltak:
1. Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til
godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Holde tilbake et beløp som tilsvarer 2 ganger entreprenørens antatte besparelse, til det
er dokumentert at forholdet er brakt i orden.
3. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene.
4. Dersom entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan
byggherren heve kontrakten.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår kan
entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Troms og Finnmark
fylkeskommune. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe)
gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.
4.4 Rapportering av utenlandsk virksomhet
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til
byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for
utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden,
skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til
byggherren.
For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter
at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere
overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er
oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte
rapporteringsmåte.
Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen
sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og
tilhørende forskrifter.
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Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8406 pkt. 23.3
Fakturering og betaling.

5 Personell

Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av
personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet.
Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte
personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene
ved dette skal bæres av entreprenøren.

Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på
klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, jf. pkt. 27.2, skal utføre minst
70 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Der entreprenøren
er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 40 % av timeverkene samlet
for deltakerne.
Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for
kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren.
Dersom ikke kravet til andel egne ansatte er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i
sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 25 mill. kroner eks.
mva.

6 Språkkrav

Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføring av
kontrakten skal skje på norsk.
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at
vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk
hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å direkte
kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et språk alle
forstår.
Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre
kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på
arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren.
Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk.
Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av
risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår.
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7 Oppstartmøte med tilhørende samhandling

Opplegg for samhandling, som i hovedsak skal gjennomføres før kontraktsarbeidet
igangsettes, skal avklares og avtales i oppstartsmøte. Partene skal sette av tilstrekkelig tid
til dette. Samhandlingen skal som minimum omfatte:
1) Personer, roller, samarbeid
– Bli kjent
– Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen.
– Roller, ansvar og fullmakter
– Møtestruktur
– Kommunikasjon
2) Gjennomgang av kontrakten
– Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser
– Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet, kap D1
3) Helse, miljø og sikkerhet
– Partenes ansvar
– Kontroll og oppfølging
– Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe
hverandre?
4) Håndtering av tvister
– Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens
bestemmelser kap C2, pkt 9 Samarbeidsmøter.
– Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art
– Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer
– Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet.
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold
til konkurransegrunnlaget.
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingen gjennomføres i
tidligfase, skal delta i denne.
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter
med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres.
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av
kontraktsarbeidene, utarbeider byggherren skriftlig oppsummering i et
samhandlingsdokument som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingen.
Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggemøte og senere være tema på

Troms og Finnmark fylkeskommune
C Kontraktsbestemmelser
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for store kontrakter

C2 - 8
2021-12-08

samtlige byggemøter og samarbeidsmøter. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov
etter at arbeidene er igangsatt.
Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører og innleide
arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av
kontraktsarbeidene.

8 Samarbeidsmøter

For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned
det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt
møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være
gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt
og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under
utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes/iverksettes. Hvis
forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til
samarbeidsforhold, mulige tvister etc, kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas opp til
vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2
møter pr år.

For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en
måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det
holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i
kontraktsperioden.
I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse
delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert
ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er
hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et
samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet.
Samarbeidsmøtene skal inneholde en evalueringsprosess hvor partene evaluerer hverandre
basert på en skriftlig rapport. Hvilke temaer som anses relevant for den aktuelle kontrakt
og hva som kreves belyst i den skriftlige rapporten, skal avklares i samhandlingen før
oppstart av kontraktsarbeidene og inngå i samhandlingsdokumentet. Status knyttet til
samarbeidsforhold og ev. forslag til forbedringer skal alltid være tema i samarbeidsmøtet.
Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for
framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte.
Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en
tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte
hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige
prosjektledelse.
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Dersom samarbeidsmøtet heller ikke fører frem løses eventuelle konflikter etter kontraktens
kap C2 pkt 20 og C1 pkt 31.

9

Møter, faglige samlinger og kurs

Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i
kontrakten.
I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs,
møter og samlinger.

10 Varsler (se NS 8406 pkt. 7)

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen
parts interesser blir best mulig ivaretatt.
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av
avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur
av kommentar til entreprenør.

11 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)
Det kreves 2% sikkerhet av kontraktssummen.
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som
godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på
sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren.
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte
deltakende firmaer.
Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

12 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)

Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes
start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.
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13 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)

13.1 Generelle krav
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser,
prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle
kravene i kontrakten.
13.2 Kvalitetsplan
Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter.
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller
arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til
kvalitetssikring.
Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og
HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende:
Organisasjonsplan

Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på
kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres
ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer.

Kontrollplan

Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse
og forbedring som er nødvendig for
• å bevise overensstemmelse for produktet
• å sørge for overensstemmelse for systemet for
kvalitetssikring
• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for
kvalitetssikring
Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise
prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang,
krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen.
Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og
godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til
avviksmeldingsnummer samt merknader.

Arbeidsprosedyrer

Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes.

Avviksbehandling

Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom
korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med
krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt
dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene.
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Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer
at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende.
Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter
gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne
dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og
maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.

13.3 Dokumentasjon
Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at
kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal
tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon.

14 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12)
15 Lærlinger

15.1 Krav til bruk av lærlinger
Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi på over 2,05 millioner kroner
ekskl. mva. og med varighet over tre måneder.
Det kreves at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i
utførelsen av kontraktarbeidet.
Kravet kan oppfylles av entreprenør eller en eller flere av hans underentreprenører.
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EUeller EØS-land.
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.
Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av
lærlinger. Timelister skal fremlegges på anmodning.
Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå
lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprenøren har inngått
lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte
vedkommende under kontraktsarbeidene.
Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger
overholdes. Ved brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist
byggherren fastsetter. Der entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal
entreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen
den frist byggherren fastsetter.
Brudd på denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig
varsel fra byggherren, vil få konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for
Troms og Finnmark fylkeskommune.
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15.2 Kompensasjon for bruk av lærlinger
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 80 kroner pr. time innenfor et antall
timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for
underentreprenører inkluderes i regnskapet.
Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling.
For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa» § 4-1, eller
tilsvarende for utenlandske lærlinger.
Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen.
Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er
flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av
de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.

16 Priser (se NS 8406 pkt. 23)
Prisene skal være i norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift.
Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal
være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l.
Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er
knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene.
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:
•
•
•
•

utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs

17 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23)

Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort
14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen.
Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene
rett til regulering av kontraktssum.
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18 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3)

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende:
Byggherre leverer ut denne ved kontraktsoppstart.
For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende
informasjon:
•
•
•

fakturaadresse
navn på byggherrens representant eller byggeleder
ansvarskode

•
•
•

prosjektnummer
kontraktsnummer
disposisjonsnummer (Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver
konkrete delbestilling.
saksnummer i arkivsystemet P360 til Troms og Finnmark fylkeskommune (fås fra
byggeleder)
tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)

•
•

Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av
avdragsnota på elektronisk format»
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode.
Merverdiavgift skal fremgå av fakturaen
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har
varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som
byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig
varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen
er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig.
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Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)

Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid.
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt.
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter.
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner.
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens
utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt
timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver
etterspurt timesats.
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.
Eventuell prisregulering foretas iht. bestemmelser angitt i kap. C3.
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Timepriser mannskap
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr,
håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l.
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av
byggherren.
Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til
entreprenørens liste over maskintimepriser.
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for
maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap.
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest,
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen.
Materialer
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket
eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste.
Byggherrens rett til innsigelse
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i
behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt.
23.4.
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Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31)

Fylkesveg
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller
søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme
gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren.

21 Tillatelser, løyver og dispensasjoner

Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av
kontraktsarbeidet.
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Midlertidige avtaler med grunneiere

Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til
gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen.

23 Uttalelser til media

Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten
på forhånd å ha konferert med byggherren. Generelt skal det henvises til byggherren i slike
saker.
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Registrering i datasystem

I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil fylkeskommunen registrere
entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget
elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved
henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.

25 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt

Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor.
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6.
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften).
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser
(byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten.
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse,
forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet,
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet.

26 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

26.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for
håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Risikovurdering. Disse skal knyttes til
SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften.
SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være
tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin
virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante
dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen.
SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres
i ELRAPP eller WEB-hotell.
26.2 HMS-kort og føring av oversiktsliste
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort fra
og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i
"Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser". Byggherren har krav på innsyn og kopi
av HMS-kort.
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Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.
Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak.
Med unntak menes:
- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse
fra utgiver av HMS-kortet
- Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV
- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole
- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra
kommune
- Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan
fremvises kopi av RF 1199 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag
fremgår
- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde
HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende
måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste med navn og
organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører kontraktsarbeid. For hver av disse
spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører
kontraktsarbeid.
Entreprenøren skal også registrere arbeidstakernes «Kort nummer» samt dato for
«Gyldighet til» som framgår av HMS-kortet.
Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor
arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.
26.3 Opplæring og kompetanse
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av
kontraktsarbeidet.
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig
verneutstyr.
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal
være tilgjengelig for hovedbedrift.
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder:
1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten
2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring
2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg
2.2 Kurs for ansvarshavende
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3. Praktisk førstehjelpskurs
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Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring
hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år.
26.4 Arbeidstid
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal
underlegges samme krav tid arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig
stilling som utfører kontraktsarbeid.
Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett,
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.
Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent.
26.5 Risikovurdering
Byggherrens risikovurdering er en del av SHA-planen.
Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens
risikovurdering. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de
byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes
byggherren så snart som mulig.
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører
særlig fare for liv og helse. TFFK har utarbeidet instruksjoner, for eksempel i håndbøker.
Disse skal følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn TFFK
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte
arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift. Den enkelte virksomhet skal
oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle
arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte.
Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i
arbeidet, og signeres av disse.
26.6 Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301
Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.
Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning.
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Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal
i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren.
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.
26.7 Personlig verneutstyr
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i
bruk.
Minstekrav til vernetøy
• Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.
• Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy –
Prøvetakingsmetoder og krav.
Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes.
Minstekrav til verneutstyr
• Hjelm (NS-EN 397)
• Vernesko
• Vernehansker
• Vernebriller eller øyevern
• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB
Alt verneutstyr skal være CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.
Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under
forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering.
Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte,
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt
med entreprenørens instruks.
Omvisning for eksterne
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke.
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besøkende når det er iverksatt
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.
26.8 Kjemiske produkter
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig.
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak,
håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart
eller brukt. Oversikten skal være ajourført.
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Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet.
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde.
26.9 Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn,
naboer og myke trafikanter.
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene.
26.10 Vernerunder, kontrollrutiner og merking
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver mnd. i
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å
delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.
Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende
referatet til byggherren.
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig
utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med
oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontrollog instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel
eller kontroll.
26.11 Undersøkelse av K4- og K5-hendelser
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker (K5-hendelser) eller uønskede hendelser
som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (K4-hendelser). Etter slike
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part,
kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Troms og Finnmark
fylkeskommune,s prosedyrer. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige
ressurser til disposisjon for byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres
av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktsarbeidet.

27 Ytre miljø

27.1 Plan for ytre miljø - YM-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten.
Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre
miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til
byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan.
27.2 Hensyn til omgivelsene
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og
berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid
med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter.
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form
av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.
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Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 4.2
som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre
arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt
søke om tillatelser og dispensasjoner.
Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T1442 og/eller T-1520, skal disse følges.
Det kan være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helserisiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støyretningslinje T-1442, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen.
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og
smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som
kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer.
27.3 Trematerialer
Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene
ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter.
27.4 Avfallshåndtering
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller
disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for
asfaltgjenvinning – KFA.
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren.
3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %.
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong,
treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt,
forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning
av sorteringsgraden.
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal
byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes
deklarasjonsskjema. Entreprenøren leverer farlig avfall på vegne av byggherren i
Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Øvrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra
entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens,
organisasjonsnummer.
5. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomføres en
basiskarakterisering* før deponering finner sted.
6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP.
Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå.
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*For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og
bygningsloven.
27.5 Gjenbruk av materialer
Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a.
gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så
langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder
(slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er
dokumentert fri for miljøgifter.
27.6 Miljøledelsestandarder eller –systemer
Entreprenøren skal framlegge attester på miljøledelsesstandarder eller-systemer ved
forespørsel, dersom dette følges. Dersom det ikke følges et system for miljøledelsesstandarder eller –systemer, skal entreprenøren følge et tilsvarende system.
27.7 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen
Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker:
- Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet
- Hindre utilsiktede utslipp

28 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM

28.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket
hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på
kontrakten, og være tilgjengelig for disse.
Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:
•
•
•

Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede
miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser
Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp
Varslingsplan

Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transportevakuering samt
avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt.
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over
tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet
kommunikasjonsutstyr.
Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for
uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som
skal varsle og hvem som skal varsles.
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Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal
delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse
med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det
i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen
skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.
Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell.
28.2 Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre
uønskede hendelser
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser
skal skje etter følgende retningslinjer:
Hva
Når
Rapporteres
rapporteres
Når det skjer
Alvorlige
ulykker i
forbindelse med
arbeid
(konsekvensklasse K5 og K4)

Til hvem

Øvrige ulykker
Senest innen 48
(konsekvenstimer
klasse K3, K2 og
K1)

Byggeleder
DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved
sprengningsulykker og elektrisitetsulykker
Verneombud

Nestenulykker

Politi
Arbeidstilsynet
Byggeleder
DSB ved sprengningsulykker og
elektrisitetsulykker
Brannvesenet ved brann og
forurensningsulykker
Verneombud
Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke)

Senest innen 14 Byggeleder
dager

Rapportform til
byggherren
Muntlig i første omgang,
deretter skriftlig 3)

Skriftlig 3)

Skriftlig 3)

Når det skjer
Alvorlige
nestenulykker
(konsekvensklasse K5 og K4)

Byggeleder

Muntlig i første omgang,
deretter skriftlig 3)

Yrkessykdom/
yrkesskade

Arbeidstilsynet
Byggeleder2)

Skriftlig

Når det blir
konstatert 1)

1)

Benyttes til forebyggende arbeid
Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.
3)
Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18.
2)

Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal
byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til
varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle HMS- koordinator og HMS-rådgiver.
Begrepsforklaring:
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DSB:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Nestenulykke:

Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha
resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier

Ulykke:

Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer,
miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap

Konsekvensklasse: klassifisering av skader som vist nedenfor
Konsekvensklasse
K5
K4
K3
K2
K1

Personskade
Død
Alvorlig personskade med mulig varig mén
Personskade med fravær over 10 dager
Personskade med fravær inntil 10 dager
Personskade uten fravær

Konsekvensklasse
K5
K4
K3
K2
K1

Materiell skade
> NOK 10 mill
> NOK 5 mill
> NOK 1 mill
> NOK 250.000
> NOK 50.000

Konsekvensklasse Miljøskade
K5
Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader.
Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over
10 år.
K4
Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale
konsekvenser med restaureringstid 5-10 år.
K3
Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5
år.
K2
Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1
år.
K1
Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient.
28.3 Dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM
All krevd dokumentasjon vedrørende lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM skal
overleveres byggherren i henhold til de krav og frister som er gitt i de enkelte punkter.
28.4 Avviksbehandling, rapportering og debrifing
For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt.
Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og
gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker.
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i TFFK
sitt skjema ”Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS”.
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Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå
gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren.
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19).
Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell.
Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene.
28.5 Byggherrens sanksjonsrett
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte
arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning
fra arbeidsstedet.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på
kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM.
Dersom entreprenøren eller underentreprenører unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller
å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende
tiltak:
1. Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til
godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Fastsette kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få
tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren
selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist.
3. Ved konstatert brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS, og entreprenøren ikke
har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket
fra fremtidige kontrakter med Troms og Finnmark fylkeskommune. Der entreprenøren er
et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der
det er flere enn to.
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