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1 INNELDNING 
 

Dette dokumentet inneholder bestemmelser om vederlag og insentiver. Videre omhandler 

dokumentet prinsipper for etablering av pris for Fase 2. 

 

Fase 2 planlegges gjennomført med målpris.  

 

Byggherren kan alternativt, i samsvar med samspillavtalen punkt 5 og sammen med TE, velge om 

Fase 2 skal utføres som: 

a) Tradisjonell totalentreprise med fast pris. 

b) Totalentreprise med oppgjør for faktisk medgåtte kostnader med tillegg av påslag. 

 

2 VEDERLAG FOR FASE 1 - Prosjektutviklingsfasen 
 

Arbeid utført i Fase 1 kompenseres iht. medgått tid i samsvar med avtalte timerater. Timeratene 

(eks. mva.) og påslagsprosent fremgår av Bilag B2 – dokumentasjon av priser i kontrakten. 

 

Timeratene skal omfatte enhver kost som måtte medgå for totalentreprenøren for å utføre fase 1, 

- herunder:  

• Lønnskostnader for personell som er ansatt av totalentreprenøren. Ved siden av de direkte 

lønnskostnader omfattes også feriepenger, overtidskompensasjon, arbeidsgiveravgift og 

andre avgifter etter norsk lov 

• Skatt  

• Reisetid for personell hvor dette er nødvendig for å tilfredsstille krav til samlokalisering 

• Evt. bruk av eget datautstyr med tilhørende lisenser og andre direkte kostnader for å kunne 

utføre arbeidet 

• Totalentreprenørens øvrige indirekte kostander, herunder; 

o Overhead  

o Garantier  

o Forsikring  

o Støtte fra konsernfunksjoner (finans, regnskap, HR, juridisk, kommunikasjon etc.) 

o Finansiering  

• Totalentreprenørens fortjeneste  

 

Der avtalte timerater ikke er anvendelige, vil utført arbeid kompenseres med dekning av direkte 

prosjektkostnader pluss påslag basert på påslagsprosenten oppgitt i Bilag B2 – Dokumentasjon 

av priser. Påslaget skal dekke generelle bedriftskostnader og fortjeneste. Arbeid som utføres 

utenom avtalte timerater skal avklares med Byggherre før igangsettelse. 

 

2.1 Regulering av timerater 

Timeratene for Fase 1 indeksreguleres etter standard indeks for boligblokk. 
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2.2 Regler for vederlag 
 

Totalentreprenøren kan ikke kreve ytterligere vederlag annet enn honorering av utførte timer 

basert på avtalte timerater for utførelse av Fase 1, såfremt det ikke følger spesifikt av dette 

dokumentet.  

 

Under Fase 1 hvor kompensasjon foretas basert på utførte timer, skal ikke-effektive timer i løpet 

av arbeidsdagen som er brukt på andre oppgaver enn de direkte knyttet til utførelse av 

oppdraget, ikke belastes byggherren.  

Normal arbeidsuke er basert på 40 timer pr uke, fra og med mandag til og med fredag, basert 

på 8 timer per dag. Totalentreprenøren kan for øvrig disponere sine ressurser innenfor de regler 

som følger av gjeldende lover, og partene skal bli enige om en effektiv ressursbruk i Fase 1.   

 

2.3 Reisekostnader 
 

Byggherren dekker totalentreprenørens dokumenterte kostnader for kost og losji i tilknytning til 

nødvendig pendling i Fase 1. Reisetid skal være inkludert i tilbudte timerater (jf. punkt 2.1 

ovenfor).     

Daglig reise til/fra hjem og arbeidsplass/oppmøteplass er ikke gjenstand for kompensasjon. 

 

2.4 Omfang, varighet og budsjett for Fase 1 
 

Partene skal i starten av Fase 1 etablere en plan for omfang, leveranser og varighet for Fase 1, 

samt tilhørende budsjett. 

 

Revidert budsjett skal fremlegges av totalentreprenøren ifbm. månedsrapportering iht. E1 – 

Administrative bestemmelser. En forklaring på endringene som er gjort fra forrige budsjett må 

fremkomme i hvert budsjett. 

 

2.5 Dokumentasjon og fakturering av Fase 1 

Totalentreprenøren skal iverksette et hensiktsmessig kontrollsystem for å dokumentere arbeidede 

timer og andre direkte prosjektkostnader slik at man i felleskap med byggherren kan effektivt styre 

prosjektet og arbeidet basert på blant annet dokumenterte direkte prosjektkostnader.  

Byggherren skal ha innsynsrett og tilgang til kontrollsystemet for å kunne utøve kontroll av direkte 

prosjektkostnader underveis i arbeidet. Kontrollsystemet må ivareta funksjonalitet for å registrere 

og dokumentere når personellet starter og avslutter arbeidet. Kontrollsystemet skal også 

inneholde timelister og det er et krav at alt involvert personell beskriver hvilket arbeid som er utført 

i en hensiktsmessig detaljgrad.  

Timelister og andre oppgaver skal være vedlegg til månedlig faktura. 

Totalentreprenøren skal ifbm. månedsrapportering, iht. Bilag E1/Bilag E3 – Administrative 

bestemmelser, gi en oversikt over dokumenterte direkte prosjektkostnader opp mot budsjett for 

den gitte måned. 

2.6 Vederlag for bidrag fra mulige leverandører i Fase 2 
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Leverandører som kan gi bidrag av betydning til fase 1, kan inngå i TE´s bidrag til fase 1. Disse 

godtgjøres etter samme regler for vederlag som TE over. 

 

Med mindre utskifting er saklig begrunnet (teknisk/økonomisk) skal leverandører som bidrar i 

fase 1 skal tildeles respektivt oppdrag i fase 2. 

 

 

3 OVERSIKT OVER VEDERLAGET FOR FASE 2 - Utførelse 
 

3.1 Vederlagselementer for Fase 2 
 

TE skal i fase 2 ha vederlag for: 

• Direkte prosjektkostnader. TE´s selvkost-kalkyle / dokumenterte selvkost, inklusiv 

virksomme rabatter, for feilfri utførelse av kontrakt for fase 2. 

• De delene av Risikoregisteret som er avtalt særskilt 

• Påslag. Leverandørenes kapitalkostnader, kostnader til eventuelle reklamasjonsarbeider, 

generelle bedriftskostnader og fortjeneste. 

• Eventuell Bonus 

Ved utførelse av Fase 2 med målpris, vil Totalentreprenøren vil få dekket alle kostnader for 

utførelse av arbeider i Fase 2 basert på selvkostprinsippet med tillegg av påslag, jf Bilag B2. 

Påslagsprosenten konverteres til et fast beløp. De faktiske kostnadene avregnes mot målprisen, 

og overskudd eller underskudd avregnes. Se nedenfor under punkt 6. 

 

Ved utførelse av Fase 2 med fast pris, vil vederlaget tilsvare fastprisen, se nedenfor punkt 7. 

 

Ved utførelse av Fase 2 basert på totalentreprise med oppgjør for faktisk medgåtte kostnader 

med tillegg av påslag, vil påslagsprosenten anvendes på de medgåtte kostnader. Se nedenfor 

punkt 8. 

 

 

3.2 Definisjoner 
 

Målprisen utgjør summen av vederlagselementene selvkost og dokumenterte kostnader Fase 2 

og risiko og muligheter. Se figur 1. 

 

Direkte prosjektkostnader omfatter vederlagselementene TE´s selvkost-kalkyle / dokumenterte 

selvkost, inklusiv virksomme rabatter, for utførelse av kontrakt for fase 2.  

 

Påslaget, som fremkommer av bilag B2 - Leverandørenes kapitalkostnader, kostnader til 

eventuelle reklamasjonsarbeider, generelle bedriftskostnader og fortjeneste., og som skal 

konverteres til et fast beløp 

 

Estimert total prosjektkostnad omfatter alle omforente vederlagselementer  

 

Fast pris omfatter alle relevante vederlagselementer i kapittel 3.1, ekskludert bonus 

 

Bonus er en kompensasjon knyttet til oppnåelse av forhåndsbestemte parametere 
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Risikoavsetning En spesifisert avsetning utover de direkte prosjektkostnadene som er et resultat 

av de spesifikke risiko og muligheter som eksisterer i prosjektet 

 

Dokumenterte direkte prosjektkostnader omfatter de akkumulerte dokumenterte og godkjente 

direkte prosjektkostnader som har påløpt for totalentreprenøren. 

 

 
Figur 1. Nedbrytning av total prosjektkostnad for målpris og fastpris. 

Målpris er basert på selvkost.  

 

4 KALKULERING AV VEDERLAGSELEMENTER FOR FASE 2 
 

4.1 Vederlag Fase 1 - Prosjektutviklingsfasen 

Vederlag for Fase 1 skal tilsvare den godkjente kostnaden for fase 1, fastsatt etter bestemmelsene 

i punkt 2 ovenfor.  

4.2 Kalkulering av selvkost og dokumenterte kostnader for Fase 2 - 

Utførelsesfasen 
 

Kalkylen skal baseres på totalentreprenørens selvkost, bestående av:  

● Lønnskostnader, herunder direkte lønnskostnader, feriepenger, overtidskompensasjon og 

avgifter etter norsk lov for personell som er ansatt hos Totalentreprenør, og som omfattes 

av samspillsorganisasjonen 

● Avgifter, - dog ikke MVA 

● Materialer 

● Rigg og drift 

● Innleie av maskiner, kontraktsmedhjelpere og personell 

Bonus

Fortjeneste

Kapitalkost/ 
Reklamasjoner

Avdekket risiko

Direkte prosjekt-
kostnader

Gen. bedriftskost

Påslag

Målpris

Fastpris
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● Kostnader knyttet til etablering og drift på anlegget, herunder mobilisering og 

demobilisering 

● Andre kostnader direkte tilknyttet arbeidet 

 

Følgende elementer skal ikke inngå: 

● Fortjeneste for Totalentreprenør 

● MVA 

● Generelle bedriftsomkostninger for Totalentreprenør  

● Risikoavsetning 

 

Kalkyle eller mottatte tilbud for kostnader som detaljprosjektering, øvrig entrepriser, materialer, 

utstyrsleveranser, maskiner, rigg, egenregiarbeider, prosjektledelse etc., skal danne grunnlag for 

beregning av direkte prosjektkostnader.  

 

Følgene krav skal legges til grunn for kalkylearbeidet: 

• Kalkulering skal skje i et egnet, digitalt kalkyleprogram der Byggherre har nødvendig 

brukertilgang for helhetlig innsyn og mulighet for eksport av data i xml-format 

• Kalkylen skal inndeles etter WBS/PNS og videre omforent detaljert nedbrytning, for 

eksempel iht. NS 3450 og/eller bygningsdelstabellen iht. NS 3451. 

• Eventuelle uspesifiserte kostnader skal fremkomme av egne poster 

• Det skal som hovedregel innhentes minimum tre tilbud per leveranse som 

Totalentreprenør anser som relevante for videre innkjøp  

• For kalkulering av arbeider i egenregi eller ved bruk av Totalentreprenørens øvrige 

erfaringstall skal dette utføres på postnivå der konkret utførelse, mengder og ressurser 

er vurdert separat 

• Mengder skal fortrinnsvis hentes fra BIM (både som grunnlag for innhenting av tilbud 

og egen kalkulering av arbeider) 

• Der det ikke lykkes å hente inn egne prosjektpriser legges Totalentreprenørens vilkår 

i eventuelle rammeavtaler til grunn.  

• Valg av kvaliteter og leverandører skal samsvare med underlag utarbeidet i Fase 1. 

• Selvkost inkluderer Totalentreprenørens eventuelle konsernrabatter og andre avtalte 

rabatter hos leverandører som skal inngå i kalkylen så langt det lar seg gjøre 

 

4.3 Kalkulering av risikoavsetning for Fase 2 
 

Partene skal i Fase 1 identifisere risiko og muligheter (heretter kalt risiko) for Fase 2. De 

identifiserte risikoer skal inngå i et etablert Risikoregister med en detaljert beskrivelse av type risiko 

(jf. E1 – Administrative bestemmelser). Risikoregisteret skal spesifisere hvorvidt hver enkelt risiko, 

dersom den inntreffer, skal medføre en endring av målprisen eller ikke, og vil derfor kunne 

kategoriseres på følgende måte:  

1. Risiko som er identifisert i Fase 1 og Partene er enige om at vil medføre en endring i målpris 

hvis den inntreffer 

2. Risiko som er identifisert i Fase 1 og Partene er enige om at vil inngå i risikopåslaget 

inkludert i målprisen, og således ikke medføre en endring i målprisen hvis den inntreffer 

Risikoregisteret vil inngå i som et vedlegg til B1 – Bestemmelser om vederlag og incentiver for 

Fase 2. 
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Partene plikter å dele all relevant informasjon om usikkerhet (risiko og muligheter) slik at de i 

fellesskap kan vurdere hvordan risikoer skal kalkuleres. Det skal føres notater for hvilke risikoer 

som diskuteres.  

 

I Fase 1 skal partene gjennomføre en usikkerhetsanalyse av kalkylen basert på de identifiserte 

risikoene som skal inngå i målprisen, ref. kategori 1 over. Partene skal med utgangspunkt i 

resultatet fra usikkerhetsanalysen enes om en risikoavsetning, basert på selvkostprinsippet, som 

skal inngå som del av målprisen. Risiko kalkuleres eks. MVA 

 

4.4 Påslag for Fase 2 
 

Påslaget skal dekke Totalentreprenørens generelle bedriftskostnader og krav til fortjeneste for å 

gjennomføre prosjektet som en totalentreprise etter valgt modell. Dette skal blant annet omfatte: 

 

• Generelle bedriftskostnader, herunder støtte fra konsernfunksjoner (Finans, Regnskap, 

HR, Juridisk, Kommunikasjon etc. 

• Garantikostnader 

• Kostnader til Totalentreprenørens forsikring 

• Eventuelle kostnader til feilretting og reklamasjoner 

• Finansieringskostnader 

• Kostnader til nødvendige tillatelser fra offentlig myndighet for å muliggjøre drift og/eller 

utøvelse av arbeidet. 

• Fortjeneste 

 

Påslagsprosenten fremgår av B2 - dokumentasjon av priser.  

 

Påslaget skal ikke inkludere de delene av Risikoregisteret som ikke er overført TE etter særskilt 

avtale 

Den tilbudte påslagsprosent er fast og ikke gjenstand for regulering under oppdragets utførelse. 

 

 

5 BONUS FOR FASE 2 
 

5.1 Bonusbeløp og kriterier 

 

For å stimulere til samarbeid og ønsket adferd under utførelse, kan Byggherre velge å etablere en 

bonusordning.  Bonusbeløp og kriterier for oppfyllelse av bonus avklares i Fase 1. 

 

Bonus-vilkårene skal være knyttet til immaterielt mål, så som HMS/seriøsitet, bærekraft/ 

samfunnsmål, team/samhandling, og lignende, - der målene skal være målbare. Materielle mål er 

insentiver i avregning av målpris. 

 

Måloppnåelse er bestemmende for i hvilken grad Totalentreprenøren har rett på utbetaling av 

bonus fra bonuspotten.  
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Beregning av måloppnåelse, og dermed Bonus, vil være knyttet opp mot en eller flere milepeler i 

Fase 2. Hvis Bonus er knyttet opp mot flere milepeler, må Samspillstyret i Fase 1 bli enige om 

fordeling av bonusbeløpet på de forskjellige milepelene.  

 

5.2 Utbetaling av Bonus 
 

Ved endelig sluttoppgjør eller ved oppnådd milepel, skal Samspillstyret bli enige om i hvilken grad 

målene er oppnådd basert på de avtalte parametere for måling, der 100% oppfyllelse tilsvarer 

oppfyllelse av alle mål. Når partene er kommet til enighet har Totalentreprenøren rett til å fakturere 

det beløp partene har kommet frem til med like betalingsbetingelser som øvrige faktura. 

 

6 UTFØRELSE AV FASE 2 - UTFØRELSESFASEN MED 

MÅLPRIS 
 

6.1 Etablering av målpris 
 

Verdiskapingsprinsippet for prosjektet skal være definert før fase 1. Normalt gjelder 

Profittmaksimering (kommersielle prosjekt) eller Kostnadsdekning prinsippet (offentlig 

formålsbygg). 

 

Målprisen utvikles i følgende steg: 

• Målpris 0 – Kalkyle målpris fase 1 pr konseptfase (+/- 20% usikkerhet). 

• Målpris 1 – Kalkyle målpris fase 1 pr design konsept, med pris/tilbud største 

kontraktsmedhjelpere. 

• Målpris 2 – Kalkyle målpris fase 2 pr anskaffelse TE. Kalkylegrunnlaget skal ha 

tilstrekkelig forutsigbarhet til at partene kan bruke den. Målprisen inneholder: 

o Direkte prosjektkostnader 

o Avsetning til feilprosjektering og feil/mangler ved BH´s ytelser 

o De delene av Risikoregisteret som er avdekket/avklart ved kalkyle målpris 2 
 

Dersom Partene er enige om at Fase 2 skal gjennomføres med målpris, vil målprisen etableres 

etter de prinsipper som beskrevet i kapittel 4.  

 

I Fase 1 gjennomføres nødvendig planlegging, prosjektering og utarbeidelse av underlag for Fase 

2.  Arbeidet sluttføres med en kalkyle og usikkerhetsanalyse og gjennomføres etter prinsippet 

åpen bok. Kalkylen skal være omforent og felles. 

Ved enighet om målpris, blir påslagsprosenten, som fremkommer av B2 - Dokumentasjon av 

priser, multiplisert med målprisen og konvertert til et fast beløp. Dette beløpet skal utgjøre 

påslaget, som sammen med målprisen og bonusen utgjør de totale estimerte prosjektkostnadene.  
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Figur 2. Priselementene i målprisen. 

 

6.2 Vederlag 
 

Ved utførelse av Fase 2 skal Totalentreprenør, i tillegg til avtalt påslag og eventuelle bonuser, kun 

ha dekket sine dokumenterte direkte prosjektkostnader knyttet til arbeidet, jf. Kapittel 4.2.  

 

Justering av påslag og bonus er regulert i kapittel 8.3. De dokumenterte direkte 

prosjektkostnadene avregnes mot målprisen, og sluttresultatet avgjør hvorvidt Totalentreprenør 

oppnår påslaget. 

 

Kostnadsoppfølgingen skal gjennomføres etter prinsippet «åpen bok». Byggherre skal ha fullt 

innsyn i Totalentreprenørens prosjektregnskap og prosjektøkonomi både for kalkyler og påløpte 

kostnader, - og vis-a-versa. 

 

 

6.3 Incentivordninger 
 

6.3.1 Innledning 
 

Totalentreprenørens fakturerte direkte prosjektkostnader skal avregnes mot målprisen etter at 

kontraktsarbeidene er ferdigstilt (ved overtakelse). 

 

6.3.2 Prosjektregnskapet og målpris samsvarer 
 

Dersom Totalentreprenørens fakturerte direkte prosjektkostnader blir lik målprisen justert for 

eventuelle endringer skal Totalentreprenøren ha utbetalt 100 % av kontraktens fastsatte påslag. 

 

6.3.3 Prosjektregnskapet vs målpris 

 

Gevinst eller tap knyttet til prosjektregnskapets avvik fra målpris skal deles 50/50 mellom BH og 

TE, innenfor avtalt makspris, - med mindre partene har avtalt andre incentivordninger. 

 

Bonus

Fortjeneste

Kapitalkost/ 
Reklamasjoner

Avdekket risiko

Direkte prosjekt-
kostnader

Gen. bedriftskost

Påslag

Målpris

Fastpris
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Maksprisens avvik fra målpris vil variere utefra prosjektets kompleksitet og risiko (risikoregister), 

og avtales særskilt. 

 

TE kan ikke kreve risiko-deling knyttet til løsningsvalg dersom avvik mellom prosjektregnskap og 

målpris har sin årsak i grov uaktsomhet eller lignende. 

 

TE skal være forsikret mot skaderisiko etter NS 8407. 

 

 

6.4 Justering av målpris og påslag ved endring av prosjektomfang 

 
Dersom det etter enighet om målpris 2 kommer endringer som medfører endring av prosjektets 

omfang skal målprisen og påslaget justeres som beskrevet nedenfor.  

 

Direkte prosjektkostnader tilhørende endringen kalkuleres etter samme prinsipper som beskrevet 

i punkt 4. Det beregnes påslag på endringen iht. til prosentsats i B2 – Dokumentasjon av priser. 

Det skal ikke beregnes risikoavsetning i forbindelse med endringen. 

 

Før øvrig gjelder bestemmelsene i NS 8407 for endringer. 

 

6.5 Indeksregulering av målpris 
 

Målpris indeksreguleres i tråd med NS 8407. Regulering skjer månedlig av gjenstående andel 

(Målpris minus tidligere fakturert). 

 

Direkte prosjektkostnader avregnes som faktisk påløpte kostnader. Dersom det i prosjektperioden 

er risiko for ekstraordinære prisvariasjoner forskjellig fra indeksen, må partene vurdere om slik 

risiko reflekteres i risikoregisteret. 

 

 

7 UTFØRELSE AV FASE 2 - UTFØRELSE MED FASTPRIS 
 

Dersom Partene er enige om å gjennomføre Fase 2 med fastpris, skal TE få vederlag ihht målpris 

2 pluss påslag (se fig 1) og eventuell bonus. 

 

8 UTFØRELSE AV FASE 2 UTFØRELSE SOM 

REGNINGSARBEID  
 

Dersom partene verken blir enig om fast pris eller målpris, kan Byggherre likevel velge å videreføre 

prosjektet i Fase 2 som totalentreprise med integrert organisasjon og regningsarbeider uten 

insentiver. I så fall vil Totalentreprenøren kompenseres for: 

• Egenregiarbeider etter selvkostprinsippet 

• Faktiske dokumenterte kostnader. Herunder indeksregulerte timepriser. 

• Påslag på kostnader 
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Kompensasjon skal skje i samsvar med prinsippene i kapittel 4.2 og 4.3 slik at alle rettmessige 

kostnader dekkes. Deretter multipliseres summen av kostnadene med påslagsprosenten i B2 -

Dokumentasjon av priser, imidlertid slik at påslagsprosenten reduseres med 3 %. 

Bakgrunnen for reduksjon av påslagsprosenten er: 

• Totalentreprenørens risiko er svært begrenset 

• Ønske om å stimulere til enighet om fast pris eller målpris. 

 

9 FAKTURERING  
 

Fakturering skal skje i samsvar med faktureringsbestemmelsene i NS 8407 og i tråd med avtale 

betalingsvilkår.  

 

 

10 AVREGNING AV PROSJEKTKOSTNADER OG FORDELING 

AV GEVINST/RISIKO 
 

10.1 Avregning av prosjektkostnader 
 

Totalentreprenør skal kalkulere sluttoppstilling med sluttfaktura innen 60 dager etter 

overtakelsesforretning. Sluttoppgjør fremlegges prosjektstyret, før formell oversendelse fra TE til 

BH. 

 

Sluttoppstillingen skal inneholde en spesifikasjon over Totalentreprenørens krav i forbindelse med 

kontrakten, herunder: 

a) alle fakturerte krav, uavhengig av om de er betalt eller ikke 

b) kalkulasjon av utestående fortjenestepott. 

Totalentreprenøren kan ved sluttoppstillingen bare ta forbehold om senere endringer dersom 

grunnlaget for beregning av krav ikke har foreligget i tide. 

 

Krav som ikke er medtatt i sluttoppstillingen, kan ikke fremsettes senere, med mindre det følger 

spesifikt av denne kontrakten. 

 

Overholdes ikke fristen for innsendelse av sluttoppstilling med sluttfaktura, kan byggherren skriftlig 

fastsette en endelig frist for oversendelse. 

 

 

10.2 Betaling av sluttoppgjør 
 

Byggherren skal senest 30 dager etter mottak av sluttoppstillingen varsle Samspillsstyret om BH 

er enig i sluttoppstillingen, og eventuelt fremsette kommentarer om endringer av sluttoppgjøret. 

Ved enighet skal byggherren utbetale beløp etter B1 – Bestemmelser om vederlag og incentiver 

innen avtalt betalingsfrist.  
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Der partene og byggherre ikke kommer til enighet om kalkulasjon av sluttoppstilling og sluttfaktura, 

skal byggherren utbetale uomtvistet beløp eller kreve tilbakebetalt omtvistet beløp innen 30 dager 

fra enighet om uomtvistet beløp foreligger. 

 

11 PRØVEDRIFT og GARANTI 
 

Overtakelse, prøvedrift og garanti skal skje i tråd med bestemmelsene i NS 8407. 

 


