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1. Introduksjon 

Dette bilaget beskriver Partenes organisasjonsstruktur og angir organisasjonskart for 

samspillsorganisasjonen. Organisasjonene skal tilpasses oppgavene i prosjektets løp og endres 

derfor mellom Fase 1 og Fase 2. 

 

Samspillsorganisasjonens struktur og beslutningsmyndighet er nærmere angitt i 

samspillsavtalen. 

2. Byggherrens organisasjon i fase 1 

Byggherrens organisasjon i Fase 1 er illustrert i figuren nedenfor. 

 

(Organisasjonskart byggherre) 

 
Figur 1. Oversikt over Byggherrens organisasjon i fase 1. 

 

Byggherren skal tilpasse organisasjonen til den integrerte samspillsorganisasjonen slik at det er 

en tydelig fordeling av ansvar og roller, og slik at Byggherrens organisasjon samsvarer med 

prosjektets behov.  

 

Byggherrens organisasjon kan bestå av konsulenter og personer engasjert gjennom øvrige 

kontrakter. 

 

Prosjektdirektør:  _____________________ 

 

Prosjektleder:   _______________________ 

 

3. Totalentreprenørens organisasjon 

Totalentreprenørens nøkkelpersonell er beskrevet i bilag D2. 

 



 
 

4. Samspillsorganisasjonen i fase 1 og fase 2 

Samspillsorganisasjonen for Fase 1 og 2 er beskrevet i figuren nedenfor. 

 

 
Figur 2. Oversikt over samspillsorganisasjonen. 

 

Samspills-organisasjonen skal opprettes umiddelbart etter kontraktsignering. Byggherren og 

Totalentreprenøren skal utvikle og tilpasse prosjektorganisasjonen for å gjennomføre prosjektet 

på best mulig måte. 

 

Personell fra kontraktsmedhjelpere skal integreres i samspillsorganisasjonens arbeid. 

Totalentreprenørens forpliktelser er nærmere beskrevet i bilag A1. 

 

Totalentreprenøren skal til enhver tid påse at alt personell som er nødvendig for å imøtekomme 

forpliktelser i kontrakten er tilgjengelig. 

 

Byggherren har nominert følgende deltakere til prosjektstyret: 

• Deltaker 1 

• Deltaker 2 

Totalentreprenøren har nominert følgende deltakere til prosjektstyret: 

• Deltaker 1 

• Deltaker 2 

5. Byggherrens utvidede organisasjon 

Byggherrens organisasjon utenom samspillsorganisasjonen skal sette Byggherren i stand til å 

gjennomføre sine forpliktelser etter kontrakten i samspill med Totalentreprenør. Byggherrens 

utvidede organisasjon er illustrert under. 
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Figur 3. Oversikt over samspills-organisasjonen og Byggherrens utvidede organisasjon.  

 

 

6. Totalentreprenørens utvidede organisasjon 

Totalentreprenøren skal utvikle sin utvidede organisasjon for Fase 2, som del av 

kontraktsdokumentene som vil gjelde for Fase 2. 
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