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1 INTRODUKSJON 

 

Dette bilaget gir en overordnet beskrivelse av gjennomføringsmodellen for prosjektet, herunder 

organisering, prosesser, samt partenes plikter.  

 

Byggherren (BH) og Totalentreprenøren (TE), sammen benevnt som Partene, skal gjennomføre 

prosjektet med samspill som kontraktmodell. Det innebærer at kontrakten gjennomføres i to faser hvor 

man blir enige om underlaget for neste fase før man går videre.  

 

 

Fasene er som følger: 

 

 

2 PROSJEKTETS PRESTASJONSMÅL 

2.1 Prosjektets overordnede målsetninger (jfr byggherrens prosjektmandat) 

... skal være troverdige, forutsigbare og derfor målbare 

2.1.1 Samfunnsmål 

... er forankret i Prosjekteiers organisasjon, og definerer overordnede prosjektmål knyttet til fellesskapets 

(byens) interesser i tråd med prosjektets samfunnsoppgave og ambisjoner. Samfunnsmål defineres i 

byggherrens prosjektmandat 

2.1.2 Effektmål 

Fase 1: Prosjektutviklingsfasen Fase 2: Utførelsesfasen 

• Mål: Bruke partenes erfaring og kompetanse 

for å utvikle et optimalisert prosjekt 

• Aktivitet: Prosjektutvikling inkludert 

prosjektering, planlegging, beregninger, 

risikovurderinger, kalkulasjon osv. 

• Resultat: Enighet om målpris, tidsplan og 

det beste mulige materialgrunnlaget for 

ingeniørarbeid, anskaffelse og bygging i 

Fase 2.  

• Mål: Gjennomføre prosjektet i samsvar med 

krav, løsninger, tidsplaner og planer utviklet i 

Fase 1 

• Aktivitet: Prosjektering, innkjøp, bygging og 

systematiskferdigstilling, provedrift.  

• Resultat: Fullført og operativt 

Kontraktsobjekt.  



  
 

 

 

 

... beskriver de langsiktige effekter eller gevinster som prosjektet og prosjektets arbeidsmetodikk 

(samspill) kan oppnå.  I skissefasen utarbeides første versjon som videreutvikles av partene i 

prosjektmandatet i fase 1. 

2.1.3 Resultatmål 

... er overordnet definert i styringsgruppens mandat til samspillspartner, i tråd med byggherrens 

samfunns- og effektmål. Resultatmålene skal være entydig prioriterte mål, være velbegrunnede, og være 

målbare. Samspill i utførelsesfasen er et resultatmål for sampillspartnerne, med mindre utførelsesfasen 

planlegges som en ren og tilstrekkelig definert leveranse. 

2.2 Prosjektets øvrige prestasjonsmål 

I Fase 1 skal partene konkretisere og presisere det nærmere innhold i prosjektets overordnede 

prestasjonsmål og definere prosjektets øvrige prestasjonsmål generelt og resultatmål spesielt. 



  
 

 

 

 

Resultatmål skal omfatte kostnad/honorar (målpris), fremdrift, kvalitet og miljø, samt mål knyttet til 

prosessene prosjektutvikling (Fase 1) og gjennomføring (Fase 2). 

 

Prosjektmandat med tilhørende prosjektresultatmål skal kommuniseres til alle deltakere gjennom hele 

prosjektets forløp. 

 

Partene i prosjektorganisasjonens eventuelle individuelle mål vil bli diskutert og avtalt ved oppstarten av 

Fase 1. Disse målene vil utgjøre felles mål for Samspillorganisasjonen. 

 

3 PROSJEKTMODELL 

 

Prosjektet gjennomføres i faser, hvor underlag skal utredes med beslutningsunderlag for overgang 

mellom fasens ulike steg. Prosjektmodellen, inspirert av Bygg21 fasemodell «Neste steg» beskriver 

sentrale beslutninger, oppgaver og resultat-krav. Modellen er beskrevet i figuren nedenfor: 

 

 
 

Fig. 1: Fasemodell Samspillsavtale 

 

Samspillsavtalen er prosjektets rammeverk for at partene i fellesskap skal konkretisere prosjektet og 

utvikle planer for hvordan prosjektet skal gjennomføres. Det er utviklet et underlag som skal 

videreutvikles i fase 1 - Utvikling. Samspillsavtalen er utformet med sikte på å gi fleksibilitet til å utforme 



  
 

 

 

 

innhold etter hvert som prosjektet går fra fase til fase. Partene vil konkretisere, avklare og forhandle frem 

enighet om relevante problemstillinger før man går over til neste fase. 

 

Samspillsavtalens arbeidsomfang er inndelt i to faser, og omfatter partenes leveranser fra 

kontraktsinngåelse til ferdigstillelse av funksjonelt bygg med prøvedrift. 

 

3.1 Tentativ fremdriftsplan 

Prosjektet følger denne foreløpige fremdriftsplanen: 

 

(Figur) 

 

Detaljer angående milepæler er beskrevet i Bilag C1. Under fase 1 vil partene utvikle en tidsplan i 

samsvar med prosjektmilepælene. Videre vil partene enes om milepæler, inkludert dagmulktsbelagte 



  
 

 

 

 

milepæler.  Med mindre Partene enes om noe annet i fase 1 vil milepælene beskrevet i Bilag C1 gjelde 

for fase 2.  

 

4 ENTREPRENØRENS PLIKTER 

4.1 Oversikt over nødvendige hovedaktiviteter 

Hovedaktiviteter etter Samspillsavtalen er: 

 

• Prosjektstyring 

• Prosjektledelse 

• Prosjekteringsledelse 

• Økonomistyring 

• Kvalitetsstyring 

• Innkjøp av materiell og underleveranser 

• Mottak, inspeksjon, lagring og installasjon av Byggherrens materiell 

• Forberedelse av manualer og prosedyrer for oppstart, drift og vedlikehold. 

• Nødvendig installasjon, montering og bygging for leveranse av kontraktsgjenstanden. 

• Systematisk Ferdigstillelse  

• Fabrikkaksepttester (FAT), stedsanleggstester (SAT), etablering og vedlikehold av FAT- 

og SAT-registre 

• Utferdigelse og utveksling av LCC (life cycle cost)-informasjon. 

4.2 Prosjekteringsledelse  

 

Byggherren skal i samråd med totalentreprenøren sikre utførelse av prosjekteringsledelse for 

prosjektutvikling og prosjektering. Dette medbringer ansvar for tilrettelegging og styring av tverrfaglig 

prosjektering for Kontraktsgjenstanden. 

Partene må vurdere om prosjekteringsledelse og prosjektering bør ligge under byggherren eller 

totalentreprenøren med tanke på hva som er mest tjenlig for prosjektet. 

4.2.1 Bruk av BIM 

Partene skal sikre fornuftig bruk av BIM i prosjektet slik at modellambisjoner i Byggherrens BIM manual 

svarer ut fasenes behov, inkludert modelleringskrav til UE og FDV / Driftsvennlighet. Totalentreprenøren 

er ansvarlig for å etablere, styre og vedlikeholde en bygginformasjonsmodell (BIM) isamsvar med 



  
 

 

 

 

Byggherrens BIM-manual. Totalentreprenøren er ansvarlig for å tilrettelegge for bruk av en åpen BIM for 

alle relevante parter. 

 

BIM-manualen skal være en del av kontraktsgrunnlaget og ikke endres underveis i prosjekteringen uten 

at eventuelle konsekvenser er avklart. 

 

Partene må avklare hvorvidt BIM skal ende opp i en leveranse, eksempelvis en digital tvilling eller 

lignende, som er i tråd med byggherrens krav. 

4.3 Prosjektering 

Partene skal sørge for at prosjektering gjennomføres, at dette blir komplett og at grensesnitt blir ivaretatt. 

Totalentreprenøren skal gjennomføre systematisk ferdigstillelse av detaljprosjekteringen.  

De prosjekterende skal i samarbeid med leverandørene løse prosjektoppgaven med fokus på prosjektets 

resultatmål. Prosjekteringsgruppeleder skal i samarbeid med de prosjekterende formidle konsekvenser 



  
 

 

 

 

av løsningsalternativer, endringer, beslutninger og eventuelle forsinkelser, slik at prosjektet samlet sett 

kan gjennomføres og løses på god måte. 

 

4.3.1 Kontroll og revisjon 

  

Partene skal sørge for nødvendige kontrollaktiviteter og internrevisjoner for å sikre etterlevelse av 

Samspillsavtalens krav.  

4.4 Planlegging  

Totalentreprenøren skal i samspill med Byggherre planlegge gjennomføringen av prosjektet, - herunder 

lukke usikkerhet mht prosjektets ytre rammer, program og omfang slik at kontraktsgjenstanden er 

entydig definert. 

 

Beskrivelse av hvordan fremdriftsplanlegging skal gjennomføres fremkommer av Bilag E1.  

4.5 Innkjøp 

Partene skal i fellesskap avklare valg av leverandør for kritiske leveranser i en tidlig fase. 

Totalentreprenør har overordnet ansvar for innkjøp av varer og tjenester 

4.6 Administrative støttefunksjoner 

Totalentreprenør har overordnet ansvar for administrative støttefunksjoner  

4.6.1 Rigg og drift 

Totalentreprenør har ansvar for rigg og drift 

4.6.2 HMS 

Totalentreprenør skal planlegge, organisere og utføre arbeidet slik at alle HMS-krav etterfølges i alle 

arbeidets faser. 

 

Det vises ellers til Bilag E1 og E3. 

4.6.3 Samfunnsansvar 

Totalentreprenøren skal planlegge, organisere og utføre arbeidet på en slik måte at alle bestemmelser 

om seriøsitet og samfunnsansvar etterleves i alle faser av prosjektet. 

 

Det vises til Bilag A3.  



  
 

 

 

 

4.7 Bygging 

4.7.1 Generelt 

Totalentreprenøren star ansvarlig for alt byggearbeid og mekanisk ferdigstillelse for 

Kontraktsgjenstanden. Totalentreprenør har også ansvaret for alle midlertidige aktiviteter og rigging 

nødvendig for utførelsen. 

4.7.2 Kvalitetskontroll 

Totalentreprenør skal utføre kontroll med kvaliteten av Arbeidet, herunder utføre undersøkelse og 

ettersyn. Totalentreprenøren skal utføre daglig ettersyn med byggearbeider og MC-aktiviteter. 

4.7.3 Bærekraft 

Det vises til målene i pkt. 2.1.2, og bilag/beskrivelse av løsning (bilag A3).  

 

Totalentreprenøren skal etablere sjekklister på bærekraft i fase 1 som gjenspeiler Byggherrens krav hva 

angår Prosjektmål og bærekraftsertifiseringer slik at dette ivaretas i valgte løsninger. 

4.8 Byggeledelse 

Totalentreprenøren skal utføre byggeledelse for Kontraktsgjenstanden, herunder ivareta 

byggerekkefølge og -metode, og sikre at løsningene er byggbare. 

 

4.9 Usikkerhetsstyring 

 

Totalentreprenøren skal implementere et usikkerhetssystem (risiko og muligheter) og beskrive hvordan 

identifiserte risiki kontrolleres og avbøtes, og muligheter utvikles. Usikkerhetssystemet skal være 

omforent med byggherre og leverandørorganisasjonen.  

 

4.10 Systematisk ferdigstillelse 

 

Totalentreprenøren skal sammen med Byggherren i Fase 1 utvikle en plan og spesifikasjon for 

ferdigstillelse, herunder integrert testing.  

  

 

 

 



  
 

 

 

 

4.11 Arbeidsmetodikk 

I fase 1 vurderer Byggherre og Totalentreprenør i samråd med prosjekteringsgruppeleder 

arbeidsprosesser, digitale verktøy, krav og prinsipper for å sikre en omforent realistisk 

prosjektgjennomføring, med utgangspunkt i VDC og LEAN-prinsippene, eller tilsvarende.  

 

Virtual Design & Construction (VDC) er styringen av integrerte tverrfaglige måloppnåelsesmodeller i 

byggeprosjekter, herunder arbeidsprosesser i Prosjekterings- og Utførelsesfasene. VDC innebærer 

typisk sett bruk av ICE og LPS i en Big Room-setting med omfattende bruk av BIM. 

 

Integrated Concurrent Engineering (ICE) viser til planlegging og utføring i parallelle workshops hvor alt 

nødvendig personell på tvers av organisasjoner utvikler løsninger og fatter avgjørelser i samspill. ICE er 

en sentral metode som brukes sammen med andre Lean Construction-verktøy som LPS og BIM i VDC. 

 

Last Planner System (LPS) viser til et planleggings- og styringssystem som behandler tilknytningene, 

samtalene og forpliktelsene som samlet sett tilrettelegger for at strategiske løsninger kan fattes i 

samarbeid på laveste mulige organisatoriske nivå. 

 

5 ANVENDELSE AV SAMSPILLETS PRINSIPPER 

5.1 Generelt 

 

Denne delen beskriver fremgangsmåten for Partenes samarbeid, og hvordan prinsippene i 

Samspillsavtalen pkt. 4 skal anvendes. 

 

Samspillsavtalen oppsummeres i korte trekk i det følgende: 

• Samspillsavtalen signeres før kontraktsgjenstanden er definert.  

• Partene utvikler prosjekt og løsninger i samspill. 

• Formålet er å anvende alle prosjektdeltakeres styrker og kompetanse. 

• Beregning av målprisen tilpasses kontinuerlig i takt med prosjektets fremdrift. 

• Samspillsavtalen er basert på «åpen bok»-prinsipper 

• Straks arbeidsomfanget, slik det er utarbeidet i fellesskap, inngås en Fase 2-avtale for prosjektering, 

innkjøp, bygging og systematisk ferdigstillelse. 

• Avtalen inngås med Totalentreprenørens påslagsprosent tatt i betraktning. Denne skal dekke 

Totalentreprenørens generelle bedriftskostander og fortjeneste. 

• Fase 2 kan utføres etter fastpris eller regningsarbeid. Byggherren kan her velge å overta kontrakten 

med rådgiverne som regningsarbeid. 

• Byggherren kan når som helst under Fase 1 si opp Avtalen mot kompensasjon av medgått tid. Dette 

påvirker ikke andre adganger til oppsigelse og avbestilling 

• Byggherren kan anvende utforming, spesifikasjon, tegninger, informasjon og andre produkter av 

Fase 1 som grunnlag for videre arbeid, med unntak av immaterielle rettigheter som tilfaller 

Totalentreprenøren etter Avtalen. 

• Kontrakter med sentrale prosjektdeltakere skal inneholde gjensidig forpliktende bestemmelser som 

støtter opp under samspillavtalens mål og prinsipper.  



  
 

 

 

 

Sentrale forutsetninger for samspill er: 

• Prosjektets fortsatte utvikling i samsvar med Prosjektmålene 

• Partenes enighet om felles mål. 

• Sentrale prosjektdeltakeres tiltredelse til prosjektets mål og prinsipper 

• Åpenhet 

• Tillit 

• En produktiv samarbeidskultur 

• Tilstrekkelig ressurstilgang av kompetent personell 

• Inkluderende og tydelig prosjektledelse som sikrer prosjektlojalitet på tvers i prosjektorganisasjonen 

• Kontinuitet 

Dimensjonene i gjennomføringsmodellen illustreres nedenfor: 

 

 

 

 

 

En kritisk suksessfaktor for Prosjektet er at Partene retter felles fokus mot Prosjektets dimensjoner som 

illustrert over. 

 

5.2 Samspillsorganisasjon 

Det vises til Samspillsavtalen pkt. 6.  

 



  
 

 

 

 

Byggherren og Totalentreprenøren skal gjennomføre Fase 1 og Fase 2 gjennom bruk av ressurser levert 

av begge Parter. 

 

Partene skal anvende en integrert tilnærming til Arbeidet. Partene plikter å involvere personell som stilles 

til disposisjon av konsulenter og Kontraktsmedhjelpere i arbeid som gjøres av Samspillsorganisasjonen.  

 

Organisasjonsenheter og retningslinjer for beslutningstaking og ledelse i Samspillsorganisasjonen styres 

av Samspillsavtalen. 

 

Bilag D1 beskriver organisasjonsstrukturen, herunder Byggherrens organisasjon, mens  

 

Totalentreprenørens nøkkelpersonell er beskrevet i Bilag D2. 

 

6 FASE 1 – PROSJEKTUTVIKLING 

6.1 Generelt 

Målet i Fase 1 er å utnytte Samspillsorganisasjonens ekspertise og erfaring til det beste for prosjektet, 

når det gjelder metode, tekniske løsninger, prosesser og prosjektgjennomføring, for å optimalisere 

prosjektet blant annet mht. kostnader, fremdrift, løsninger, bærekraft, med mer. Jfr kap 2 om mål  

 

Fase 1 skal resultere i et så gjennomarbeidet grunnlag på omforent nivå for utførelsesfasen som mulig, 

inkludert optimaliserte løsninger som møter prosjektmålene. Partnerne skal analysere sentrale 

usikkerheter og gjennomføre tiltak for å sikre forutsigbarhet i gjennomføringen og redusere risiko for 

endringer og økte kostnader.   

 

Prosjektet skal gjennomføre Fase 1 som en integrert samspillsorganisasjon, bestående av ressurser fra 

både byggherre, totalentreprenøren, samt relevante rådgivere og leverandører.  

 

Arbeidsomfanget og kontraktsgjenstanden skal nærmere defineres og spesifiseres ferdig i samsvar med 

prosjektets mål.   

 

Ved avslutningen av Prosjektutviklingsfasen skal modenhetsnivået til prosjektet være på et 

«forprosjektnivå», tilstrekkelig til at kalkylen som er utarbeidet i fellesskap kan ha en høy grad av 

forutsigbarhet, herunder grunnlag for søknad om nødvendige rammetillatelser. Detaljprosjekteringen, 

som skal gjennomføres i Fase 2, skal baseres på underlaget fra prosjektutviklingen i Fase 1.  

 

Før Fase 2 skal Partene enes om kompensasjonsprinsippene for prosjektets utførelsesfase, se for øvrig 

bilag XXX. Videre skal Partene før overgangen til Fase 2 enes om hvorvidt den integrerte 



  
 

 

 

 

Samspillsorganisasjonen skal videreføres, og hvorvidt Totalentreprenørens vederlag skal være i form av 

målpris, fastpris eller på regning. 

 

6.2 Oppstart 

Oppstart av Fase 1 vil være umiddelbart etter at Samspillsavtalen er signert. Fase 1 varer til Partene har 

ferdigstilt prosjektutviklingen og har definert et Arbeidsomfang, utarbeidet supplerende dokumenter for 

Fase 2, og blitt enige om forutsetningene for gjennomføring av Fase 2, herunder risikofordeling. I Fase 

1 vil ytterligere kontraktsdokumenter utvikles, og bilagene til Samspillsavtalen kan bli revidert. Sammen 

med Samspillsavtalen vil disse dokumentene utgjøre Avtalen for Fase 2, som skal signeres av Partene. 

I motsatt fall kan BH i samsvar med Samspillavtalen pkt. XX velge å avslutte samarbeidet. Rettighetene 

til prosjektmaterialet tilfaller BH.  

 

6.3 Oppstarts-«uke» 

Oppstarts-uken vil ha fokus på team og relasjoner, gjennomføringsmodellen og Prosjektet. En kritisk 

suksessfaktor er at alt personell, spesielt Nøkkelpersonell, oppnår en inngående forståelse av hvordan 

man arbeider i en gjennomføringsmodell basert på samspill fra starten av Fase 1. Oppstarts-uken skal 



  
 

 

 

 

kun brukes til å gjøre personell kjent med Prosjektet og prosjektmålene, med gjennomføringsmodellen 

og med hverandre.  

 

Dersom partene er ukjente med samspill anbefales det å benytte en fasilitator med kjennskap til 

samspillsmodeller i oppstarts-uken.  

 

Temaer som kan inngå i oppstart-«uka» 

- Sosiale aktiviteter (teambuilding) 

- Sikre felles forståelse av oppgaven 

- Etablere en god samsarbeidskultur 

- Forvetningsaklaring 

- Etablere kriterier for samspillet og måle 

 

 

6.4 Oppgaver 

I Fase 1 skal Samspillorganisasjonen: 

 

● Utvikle prosjektet og kontinuerlig estimere kostnaden for gjennomføring av Arbeidsomfanget 

● Planlegge arbeidenes utførelse 

● Prosjektere frem til et «forprosjektnivå» 

● Lage og følge opp en plan for kostnadsestimering, med milepæler 

● Utarbeide spesifikasjoner og forberede innkjøp 

● Utarbeide en fremdriftsplan for prosjektet 

● Gjennomføre usikkerhetsstyring og identifisere tiltak 

● Oppnå enighet om vederlagsmodell for Fase 2 

● Ferdigstille Avtale for Fase 2 samt bilag 

 

Samspillsorganisasjonen skal utarbeide nødvendig støttende dokumentasjon for Byggherrens 

avgjørelser, og skal involvere brukerorganisasjonen i dette arbeidet.  

 

6.5 Utvikling av Målpris 

I Fase 1 skal Prosjektet ledes iht. verdiskapningsprinsippet. Verdiskapingsprinsippet for prosjektet skal 

være definert før fase 1. Normalt gjelder Profittmaksimering (kommersielle prosjekt) eller 

Kostnadsdekning prinsippet (offentlig formålsbygg). 

 

Parallelt med dette skal kalkylen for løsningen utarbeides, iht. figuren under: 

 



  
 

 

 

 

 
 

I Fase 1 skal tre kalkyler utarbeides. Først, målpris 0 basert på konseptet og design basis. Målpris 0 skal 

ha et usikkerhetsintervall +/- 20%. Målpris 1 skal også baseres på konseptet og designbasis og ivareta 

en ovenfra og ned-metode, men skal også ta inn enkelte elementer som mer konkret kan og bør prises 

tidlig, som sentrale og større innkjøp og tilbud fra Kontraktsmedhjelpere. Målpris 2 skal ha tilstrekkelig 



  
 

 

 

 

forutsigbarhet til at Partene kan bruke den som Målpris for Fase 2, eller som fastpris dersom Fase 2 

gjennomføres som en totalentreprise.  

 

Kalkylen vil ved hver milepæl følge prosessen under:  

• Cut-off for kostnadsinnspill 10 Dager før. 

• Oppdatert usikkerhetsregister som input til kostnadsrisikoanalyse (CRA) 7 Dager før 

• Kostnadsrisikoanalyse gjennomføres 5 Dager før 

• Simulering og dokumentasjon 

For hver review av kalkylen vil det være en noe mindre omfattende prosess: 

 

• Cut-off for kostnadsinnspill 7 Dager før. 

• Oppdatert usikkerhetsregister som input til kostnadsrisikoanalyse (CRA) 5 Dager før 

• Forenklet kostnadsrisikoanalyse gjennomføres 4 Dager før 

• Simulering og dokumentasjon 

 

For hver månedsrapport vil det være cut-off for kostnadsinnspill 5 Dager før rapportering og kun spesielle 

risikovurderinger skal oppdateres.  

 

6.6 Leveranser i Fase 1 

I Fase 1 skal det utarbeides grunnlagsdokumenter for å gjennomføre Fase 2. Dokumentene vil 

spesifisere premisser og basis for å gjennomføre Fase 2, inkludert oppfyllelse av kvalitetskrav, avtale om 

vederlag, eventuelle kriterier for bonus, milepæler og ferdigstillelse. 

 

Dokumentene som skal leveres i Fase 1 er listet opp under, iht. bilagstrukturen i Samspillsavtalen. 

Enkelte av dokumentene, og eventuelt ytterligere dokumenter, vil være en del av Avtalen for Fase 2. 

 

A. Dokumenter som beskriver ytelsen: 

- Tekniske krav, estetiske krav og funksjonskrav  

- Tegninger og beskrivelser som beskriver oppfyllelse av krav 

- Krav til bærekraft og innovasjon 

- Grensesnittmatrise 

- Ikke-utfyllende oversikt over relevante lover og regler, samt myndighetskrav 

- Sentrale underleverandører 

- Rammesøknadsunderlag 

 

B. Dokumenter knyttet til vederlag, herunder målpris og bonus - kun relevant ved valg av 

gjennomføring med målpris og integrert organisasjon 



  
 

 

 

 

- Målpris 

- Detaljert nedbrytning av Målprisen, med tilhørende beskrivelse 

- KPI-oversikt som bakgrunn for måling av ytelse og bonus 

- Usikkerhetsanalyser med fastsettelse av P50 og P85, styringsmål, risiko og muligheter 

og risikoreduserende tiltak 

 

C. Dokumenter knyttet til fremdriftsplan 



  
 

 

 

 

- Overordnet tidsplan og Milepæler 

- Fremdriftsplan 

- Produksjonsplan 

 

D. Dokumenter knyttet til organisasjon 

- Bemanningsplan og organisasjonskart for Fase 2 (herunder oversikt over sentrale 

leverandører) 

 

E. Dokumenter knyttet til administrative bestemmelser   

- En oppdatert og detaljert PNS/Kalkylestruktur  

- Prosjektadministrative rutiner, herunder: 

o Kommunikasjon 

o Møteplan 

o Fakturering 

o Rapportering 

o Plan og prosedyre for systematisk ferdigstillelse 

o Plan og prosedyre for testing, inkludert FAT, SAT og testing for utstedelse av God 

o Usikkerhetsanalyse, inkludert plan for gjennomføring av avbøtende tiltak 

o Bemanningsplan 

o Kvalitetsplan 

o Plan for SHA og HMS 

o Compliance plan, inkludert seriøsitet og samfunnsansvar 

o Beredskapsplan 

o Riggplan 

o Kontrollplan for ytre miljø 

o Avfallshåndteringsplan 

o Likviditetsplan 

o Betalingsplan 

 

F. Byggherrelevert materiell og ytelser 

 

G. Forsikring 

 

H. Sikkerhetsstillelse 

 

Riskomatrise  



  
 

 

 

 

6.7 Kontrakt for Fase 2  

Fase 1 avsluttes med at Partene inngår Avtale for Fase 2 basert på dokumentene listet opp som 

leveranser i Fase 1.  

 

7 FASE 2 – PROSJEKTERING, INNKJØP, BYGGING OG 

FERDIGSTILLELSE 

Utførelsesfasen (Fase 2) innebærer prosjektering, innkjøp, bygging og systematisk ferdigstillelse iht. krav 

og løsninger fastsatt i Fase 1.  

 

I Avtale for Fase 2, som skal signeres ved avslutningen av Fase 1, skal Partene enes om oppstartsdato 

for Fase 2. 

 

I Fase 2 skal Totalentreprenøren utføre alt arbeid og oppgaver nødvendig for å levere komplett 

grunnarbeid, infrastruktur og bygg, iht. kravene i Samspillsavtalen og Avtalen for Fase 2.  

 

Fase 2 avsluttes når Byggherren utsteder Ferdigattest som beskrevet i Samspillsavtalen. 

 

Byggherren skal tilrettelegge for at Totalentreprenøren har best mulig utgangspunkt for en god og 

effektiv gjennomføring og prøvedrift, og skal utøve assistanse til Totalentreprenøren som fastsatt i Fase 

1. 

8 BYGGHERRELEVERT MATERIELL 

Omfang, leveringstider og ledetider vil kartlegges i Fase 1.  

9 LEVERINGSTID 

Arbeidene skal utføres i samsvar med de milepæler som fremkommer av Bilag C1/Bilag C3. 

 

 

 


