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 Innbydelsen 

 Kort om anskaffelsen 

Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse i prosjektet «Vannledning Kamøyvær». 

Nordkapp kommune planlegger utskifting av 30 meter vannledning i Kamøyvær og 

oppbygning av støttemur. 

 

Prosjektet omfatter utskifting av 30 meter vannledning, samt gjenoppbygging av støttemur i 

naturstein og delvis utrast innkjørsel. Grunn- og ledningsarbeid for hovedvannledning. 

 

Anlegget ligger i Risfjordveien 29 i Kamøyvær i Nordkapp kommune. Det er veg helt fram til 

anleggsområdet og det er parkeringsmuligheter i området. 

Kort om kontraktarbeidets omfang: 

Det skal skiftes ut en vannledning på 30 m i Kamøyvær i Nordkapp kommune. I hovedsak 
består arbeidet av: 

• Ca. 30 meter ny Ø160 PE100 vannledning, og tilhørende grave- og grøftearbeider.  

• Tilkobling til eksisterende Ø150 STJ vannledning i starten og slutten av ny trase. 

• Reetablering av støttemur i naturstein, ca. 35 m2 

• Reetablering av berørte områder. 

 
Prosjektet er satt til oppstart 01.09.2019 og skal være avsluttet senest til 01.10.2019.  

Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 med de korreksjoner som fremgår av del II -
Kontraktsgrunnlaget, punkt B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser. 

 Kort om oppdragsgiver 

Oppdragsgiver for dette oppdraget er Nordkapp kommune, organisasjonsnummer  
938 469 415. 

 Forbehold om tillatelser eller finansiering 

Nordkapp kommune tar forbehold om finansiering av prosjektet. Dersom kostnadsrammen 
overskrides kan det være aktuelt å revurdere omfang av prosjektet. Ved endret omfang vil 
mengdene bli korrigert og oppgitte enhetspriser vil benyttet. Dersom tilbyder tar forbehold på 
dette punkt, oppgis dette som forbehold i tilbudsbrevet. 

Dersom det ikke er mulig å revurdere omfang av prosjektet, vil konkurransen bli avlyst. 
Deltakerne i konkurransen har i så fall ikke krav på erstatning for kostnader til å utarbeide 
søknad, tilbud og andre kostnader som deltakerne er påført som følge av konkurransen. 
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 Anskaffelsesprosedyre og 
konkurranseregler 

 Anskaffelsesprosedyre 

Ingen prosedyreregler. Konkurransen utføres som en «minikonkurranse» ved å sende 
forespørsel direkte til prekvalifiserte aktuelle entreprenører. I dette tilfellet er det ansett at en 
forespørsel til 3-5 stk entreprenører er tilstrekkelig. 

 Konkurranseregler 

Anskaffelsen er regulert av lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige 
anskaffelser (”anskaffelsesforskriften”) del I under nasjonal terskelverdi og del II under EØS-
terskelverdier. 

 Tilbudsåpning 

Det vil ikke bli foretatt offentlig åpning av tilbudene. 
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 Grunnlag for tilbudet 

 Konkurransegrunnlagets oppbygging 

Konkurransegrunnlaget er bygget opp iht. NS 3450 og består av: 

Del I – Konkurransebeskrivelsen (dette dokument) med vedlegg 

Del II – Kontraktsgrunnlaget 

Avtaledokument 

A Generell del 

B Kontraktsbestemmelser 

C Tekniske krav 

D Krav til byggeprosessen 

E Frister og dagmulkter 

F Vederlaget 

G Oppdragsgivers ytelser 

H Tilbudsskjema 

Vedlegg 

 

Eventuelle tillegg og justeringer av utsendt konkurransegrunnlag. 

Referater fra befaring eller informasjonsmøte. 

 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget 

Spørsmål i tilbudsperioden skal rettes skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. Samtlige 
spørsmål og svar vil bli distribuert til og/eller gjort tilgjengelig for alle interessenter. 

Spørsmål som stilles senere enn 6 dager før tilbudsfristens utløp vil normalt ikke bli besvart. 

Oppdragsgivers kontaktperson er: 

Navn:   Benedicte Opgård Hågensen 

E-post adresse: benedicte.opgard.hagensen@norconsult.com 

Telefon:  78 46 08 88 

Mobiltelefon:  416 79 002 

 Tilbudsbefaring og informasjonsmøte 

Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring/informasjonsmøte. 

Dersom en eller flere tilbydere ønsker det må dette avtales spesielt. Kontaktperson: Nordkapp 
kommune ved Vera Iversen. Oppdragsgiver vil føre referat som vil bli distribuert til og/eller 
gjort tilgjengelig for samtlige interessenter. 
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 Krav til tilbudet 

 Tilbudets utforming 

 Organisering av tilbudsdokumentene 

Tilbyderen skal ved utarbeidelse av sitt tilbud organisere innholdet i henhold til følgende 
rekkefølge: 

1. Datert tilbudsbrev med tilbudssum (inkl. mva.), signert av bemyndiget person. 

2. Dokumentasjon vedrørende kvalifikasjonskrav (konkurransebeskrivelsens pkt. 5). 

3. Dokumentasjon vedrørende tildelingskriterier (konkurransebeskrivelsens pkt. 6). 

4. Eventuelle avvik og forbehold. 

5. Eventuelle vedlegg til tilbudet som ikke passer inn som en del av de andre punktene. 

 

 Språk 

Tilbud skal utformes på norsk. Det gis likevel adgang til å benytte vedlegg på engelsk/ tysk/ 
svensk/ dansk hvis norsk dokumentasjon ikke finnes. 

 Tilbudets innhold 

 Avvik og forbehold 

Alle avvik og forbehold skal fremgå samlet i tilbudet iht. konkurransebeskrivelsens pkt. 4.1.1. 

Avvik og forbehold vil kunne føre til avvisning av tilbudet.  

Det skal redegjøres presist og entydig for ethvert forbehold mot kontraktsvilkårene eller avvik 
fra kravspesifikasjonene, slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med 
tilbyderen. 

Tilbyderen kan ikke påberope avvik og forbehold som er beskrevet andre steder i tilbudet. 
Oppdragsgiver har likevel rett til å ta hensyn til åpenbare forbehold og avvik som er 
beskrevet andre steder i tilbudet, dersom han skulle oppdage slike i evalueringen. 

I oppdragsgivers evaluering vil avvik og forbehold som ikke fører til avvisning av tilbudet bli 
priset ut fra en ”worst case” betraktning. 

 Alternative tilbud 

Alternative tilbud aksepteres ikke. 

 Deltilbud 

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 

 Offentleglova 

I henhold til Offentleglova vil anskaffelsesprotokollen og innkommende tilbud være skjermet 
for offentlig innsyn frem til entreprenør er valgt. Deretter er tilbudsdokumentene gjenstand for 
offentlig innsyn. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er 
underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt.  
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 Levering av tilbudet 

Tilbud er rett-tidig avgitt dersom det er kommet til innleveringsstedet før tilbudsfristens 
utløp. 

  
OBS! : Tilbud må være innkommet til Nordkapp Kommune før tilbudsfristens utløp. 
  Kvittering fra Postverket om at tilbudet er sendt senest dagen før godtas ikke. 

 Leveringsadresse 

Tilbudet skal leveres til: 

 Nordkapp Kommune, Teknisk avdeling 

 Ved: Vera Iversen 

 Gateadresse: Rådhusgata 12, Honningsvåg 

 Postadresse: Postboks 403, 9751 Honningsvåg 

 Innpakning, format, kopier 

Tilbudet skal merkes: 

"Tilbud – Vannledning Kamøyvær - Åpnes kun av adressaten" 

Tilbudet skal innleveres slik: 

1. Et originaleksemplar i papir.  

2. En elektronisk versjon på minnepinne av hele tilbudet. 

Det skal være samsvar mellom prisene i de elektroniske prisfilene og prisene levert på papir. 
Ved avvik mellom priser levert elektronisk og på papir vil papirversjonen bli lagt til grunn. 

Mengdebeskrivelsen er utarbeidet i elektronisk format ved hjelp av ISY G-prog Beskrivelse. 
Elektroniske tilbyderfiler (NS 3459-filer og gab-filer) er vedlagt denne forespørselen. 

Den del av tilbudet som omhandler mengdebeskrivelsen med enhetspriser, delsummer og 
sluttsum skal innleveres elektronisk i NS 3459 format eller som gap-filer. 

 Tilbudsfrist 

Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på angitt innleveringssted senest 2. august 2019, 
kl. 12:00. 

For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 

 Vedståelsesfrist 

Tilbudet skal være bindende i 90 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp. 

 Tilbudskostnader 

Alle kostnader ved å utarbeide og levere tilbudet bæres av tilbyder. 
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 Kvalifikasjonskrav 

Kvalifikasjonskrav er krav som settes til tilbyderen for å sikre at han har de nødvendige 

forutsetninger for å kunne oppfylle kontrakten og derfor kunne delta i konkurransen. 

Tilbydere som ikke fyller kvalifikasjonskravene kan bli avvist fra konkurransen.  

Tilbyder må dokumentere at han alene eller sammen med sin(e) underentreprenører har de 

kvalifikasjoner som oppdragsgiver etterspør for å kunne gjennomføre oppdraget.  

Dersom tilbyderen består av en gruppe med to eller flere deltakere (prosjekteringsgruppe, 

arbeidsfellesskap mv.) skal samtlige deltagende firmaer i gruppen undertegne tilbudet og 

dokumentere oppfyllelsen av kvalifikasjonskravene gitt i pkt. 5.1 og 5.2.  Gruppen skal i 

fellesskap dokumentere oppfyllelsen av kravene i pkt. 5.3.  

Dokumentasjonen skal vedlegges tilbudet som angitt nedenfor.  

Det som i tabellen er merket med (*), skal leveres som egenerklæring. 

Egenerklæringen skal fungere som foreløpig dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene er 

oppfylt, og at det ikke foreligger avvisningsgrunner. 

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å kunne oppfylle 

kontrakten, skal virksomhetene levere separate egenerklæringer. Dersom flere leverandører 

deltar i konkurransen i fellesskap, skal de deltakende leverandørene levere separate 

egenerklæringer. 

Før oppdragsgiveren tildeler kontrakten, skal den leverandøren som oppdragsgiveren vil 

tildele kontrakt, legge frem oppdatert dokumentasjon for de forholdene han tidligere bare har 

lagt frem egenerklæring om. Leverandøren trenger ikke legge frem dokumentasjon som 

oppdragsgiveren har mulighet til å fremskaffe fra offisielle registre. 

De delene av dokumentasjonen som IKKE inngår i egenerklæringen og som skal leveres 

sammen med tilbudet, er listet opp under.  

Tilbydere som ikke fyller kvalifikasjonskravene vil bli avvist fra konkurransen. 

Dersom tilbyder er avhengig av å støtte seg på underentreprenørenes kvalifikasjoner for å 

oppfylle et eller flere av de faglige eller tekniske kvalifikasjonskravene, må tilbudet inneholde 

følgende dokumentasjon for hver enkelt underentreprenør: 

a) Dokumentasjon av de tekniske, økonomiske eller faglige kvalifikasjonene hos 

vedkommende underentreprenør. Dokumentasjonen skal utformes og systematiseres i 

henhold til tabellene under.  

b) Forpliktelseserklæring eller annen dokumentasjon av at tilbyderen har rådighet over de 

nødvendige ressursene fra underentreprenøren. En forpliktelseserklæring skal ha 

følgende tekst: "Undertegnede firma (Underentreprenørens navn og 

organisasjonsnummer) forplikter seg til å utføre følgende arbeider (beskrivelsen av de 

arbeidene som underentreprenør skal utføre for tilbyder) for (navn på tilbyder) i prosjekt 

(navn på prosjektet). (Dato og underskrift)." 
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 Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling 

Krav Vedlegg nr. 

Type dokumentasjon 

Foretaket skal være lovlig registrert. 

 

Vedlegg 1.1  

Norske firma: Firmaattest (*) 

Utenlandske firma: Attester for 

registrering i faglige register som bestemt 

ved lovgivning i det land hvor tilbyderen 

er etablert. 

 

 Tilbyders økonomiske og finansielle soliditet 

Krav Vedlegg nr. 

Type dokumentasjon 

Tilbyderen skal ha økonomisk kapasitet til å 

gjennomføre kontrakten. 

Vedlegg 1.2 

Offentlig bestemt årsregnskap for de siste 

3 regnskapsår (*).  

Dersom tilbyderen mener at dette ikke gir 

et korrekt bilde av dennes økonomiske 

kapasitet kan dette redegjøres for, 

eventuelt ved å supplere med nyere 

kredittvurdering/-rating utført av offentlig 

godkjent kredittvurderingsinstitusjon. 

Oppdragsgiver kan innhente ytterligere 

dokumentasjon og vurderinger om 

foretakenes økonomiske situasjon og 

benytte dette i kvalifikasjonsvurderingen. 
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 Tilbyders tekniske og faglige kapasitet 

Krav Vedlegg nr. 

Type dokumentasjon 

Sentral godkjenning eller dokumentert 

kompetanse som angitt i SAK kapittel 11 

eller tilsvarende, i tiltaksklasse 1 i 

godkjenningsområde «Grunnarbeider og 

landskapsutforming». 

Vedlegg 1.3 

Sentral godkjenning eller annen 

dokumentasjon (*). 

Relevant erfaring Vedlegg 1.4 

Liste over relevante oppdrag som er utført i 

løpet av de siste 5 år. Listen skal inneholde 

informasjon om arbeidenes omfang og 

referanseperson. 

Et kvalitetssikrings-/ styringssystem som 

tilfredsstiller NS-ISO 9001. 

Vedlegg 1.5 

- Redegjørelse for foretakets 

kvalitetssikrings-/styringssystem (*).  

Et miljøstyrings-system som tilfredsstiller 

NS-ISO 14001. 

Vedlegg 1.6 

- Redegjørelse for foretakets 

miljøstyringssystem (*).  

Tilfredsstillende kompetanse hos 

nøkkelpersonell som inngår i oppdrags-

organisasjonen. 

Vedlegg 1.7 

Opplysninger om utdanning og faglige 

kvalifikasjoner hos entreprenørens 

nøkkelpersonell, for eksempel CV, ADK1-

sertifikat m.m. 
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 Tildelingskriterier 

Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest 

fordelaktige ut fra de kriterier som fremgår av nedenstående tabell.  

Type kriterium Vekt Krav/vurderingsgrunnlag Vedlegg nr. 

Pris (inkl. ev. opsjoner) 80 % Mengdebeskrivelse utfylt for alle poster. Vedlegg 2.1 

Byggetid 20 % Oppgitt byggetid (antall kalenderdager) i 

del II under kap. H.2. 

Vedlegg 2.2 

 

 

I evalueringen av pris vil det bli tatt hensyn til følgende elementer:  

• Tilbudspris korrigert for ev. regnefeil.  

• Oppdragsgivers vurdering av prisvirkning av ev. forbehold og avvik som ikke er av en 

karakter som gjør at tilbudet blir avvist. Vurderingen vil bli basert på en ”worst-case” 

betraktning.  

• Timepriser. Oppdragsgiver vil gjennomføre en vurdering av omfang som vil danne 

grunnlaget for priskonsekvensen av tilbudte timepriser. 

• Påslagsprosenter. Oppdragsgiver vil gjennomføre en vurdering av omfang som vil danne 

grunnlaget for priskonsekvensen av tilbudte påslagsprosenter. 

• Enhetspriser. Oppdragsgiver vil gjennomføre en vurdering av hvilke arbeidsoppgaver 

som sannsynligvis vil øke eller minske og fastlegge priskonsekvensen av dette basert på 

tilbudte enhetspriser. 

I evalueringen av pris vil laveste tilbudspris få 5 poeng og to ganger laveste tilbudspris få null 
poeng. Øvrige tilbudspriser vil bli skalert lineært. Tilbudspris høyere enn to ganger laveste 
tilbudspris vil få negativt poeng. 

I evalueringen av de øvrige kriteriene vil det bli benyttet poengskala fra 0 til 5, hvor 
ytterpunktene på skalaen ikke nødvendigvis benyttes. Det vil bli benyttet det antall desimaler 
som er nødvendig for å skille mellom tilbudene. 

Ved vurderingen vil følgende poengskala bli benyttet: 

 0 = ikke innlevert/mangelfulle opplysninger for å kunne foreta en vurdering 
 1 = lite tilfredsstillende 
 2 = mindre tilfredsstillende 
 3 = tilfredsstillende 
 4 = meget tilfredsstillende 
 5 = særdeles tilfredsstillende 
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 Adresseliste 

Tiltakshaver:  Nordkapp kommune  
Adresse:   Postboks 403, 9751 Honningsvåg 
Telefon:  78 47 34 27 
Mobil:   905 21 070 
E-post:   vera.iversen@nordkapp.kommune.no  
Kontaktperson:  Vera Iversen  

 
RIVa:  Norconsult AS  
Adresse:  Postboks 279, 9711 Lakselv                              
Telefon:   78 46 08 88 
Mobil:   416 79 002 
E-post:   benedicte.opgard.hagensen@norconsult.com 
Kontaktperson:  Benedicte Opgård Hågensen  
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Innledning 

Del I - Konkurransebeskrivelsen og del II - Kontraktsgrunnlaget sammen med Teknisk beskrivelse 

utgjør det totale konkurransegrunnlaget. For informasjon vedrørende utførelse vises det til de tekniske 

beskrivelsene.   

Det er viktig at framdriftsplan avklares med de andre entreprenørene for tekniske fag, koordinator for 

utførelse, eller byggeleder vil avklare dette.   

Konkurransegrunnlaget består av henholdsvis:  
 

1. Del I - Konkurransebeskrivelsen  
2. Del II - Kontraktsgrunnlaget 
3. Mengdebeskrivelse/Teknisk beskrivelse 
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 Generell del 

 Innledning 

Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse i prosjektet «Vannledning Kamøyvær». 

Nordkapp kommune planlegger utskifting av 30 meter vannledning i Kamøyvær og 

oppbygning av støttemur. 

 

Prosjektet omfatter utskifting av 30 meter vannledning, samt gjenoppbygging av støttemur i 

naturstein og delvis utrast innkjørsel. Grunn- og ledningsarbeid for hovedvannledning. 

 

Anlegget ligger i Risfjordveien 29 i Kamøyvær i Nordkapp kommune. Det er veg helt fram til 

anleggsområdet og det er parkeringsmuligheter i området. 

Kort om kontraktarbeidets omfang: 

Det skal skiftes ut en vannledning på 30 m i Kamøyvær i Nordkapp kommune. I hovedsak 
består arbeidet av: 

• Ca. 30 meter ny Ø160 PE100 vannledning, og tilhørende grave- og grøftearbeider.  

• Tilkobling til eksisterende Ø150 STJ vannledning i starten og slutten av ny trase. 

• Reetablering av støttemur i naturstein, ca. 35 m2 

• Reetablering av berørte områder. 

 

 Organisasjon og entreprisemodell 

 Entrepriseoppdeling 

 

Entreprise Ansvarsområde 

Hovedentreprise Grunnarbeider og landskapsutforming  

  

  

  

  

 

 Byggherrens organisering av prosjektet 

Rolle Navn (firma, person) 

Byggherre Nordkapp kommune 

Byggherrens representant Vera Iversen 

Prosjektleder (PL) Vera Iversen 

Prosjekteringsleder (PGL) Torbjørn Mathisen 

Byggeleder (BL)  
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Rolle Navn (firma, person) 

Koordinator(er) (KU)  

Hovedbedrift  

Andre roller  

Arkitekt (Ark)  

Bygg (RIB)  

Brann (RIBr)  

Elektro (RIE)  

VVS (RIV)  

Andre fag  

Byggherreombud  

 

 Entreprenørens organisasjon 

Entreprenørens organisasjonsplan med nøkkelfunksjoner og hvem som innehar disse, 
fremkommer av vedlegg 7.  

Organisasjonsplanen skal vise forbindelse mellom entreprenørens prosjektorganisasjon og 
de øvrige ledd i dennes virksomhet.  

 Underentreprenører 

Entreprenør skal oppgi navn på underentreprenører som det foreligger tilbud fra eller som 
det eventuelt vil bli opprettet samarbeid med. Disse opplysninger føres også til kap. H 
Tilbudsskjema under pkt H. 10 Underentreprenører i del II 
 

Firmanavn Ansvarsområde 
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 Kontraktsbestemmelser 

 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Norsk Standard NS 8405:2008 ”Norsk bygge- og anleggskontrakt” skal gjelde med endringer 
som beskrevet i pkt. B.2. 

 Spesielle kontraktsbestemmelser 

De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS 8405. Nye 
punkter er nummerert forløpende etter standardens punkter. 

Punkt 8 – Varsler og krav 

Tredje avsnitt utgår og erstattes av nytt tredje avsnitt: 

Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må 
han gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han 
ikke det, skal varselet eller svaret anses som gitt i tide. Dette gjelder ikke for krav, og for 
forespørsler etter 34.4, som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med 
sluttoppgjøret. 

Punkt 10.1 – Forsikring  

Nytt sjette avsnitt: 

Forsikringen skal gjelde inntil alle entreprisekontraktene i prosjektet er overtatt av 
byggherren. 

Punkt 13.1 – Entreprenørens prosjektering 

Nytt femte avsnitt: 

Entreprenøren skal levere tegninger og beregninger til byggherren i så god tid at byggherren 
før arbeidene iverksettes har tid til å gjennomgå og kommentere disse. 

Punkt 19.2 – Prosjektering 

Nytt tredje avsnitt: 

Tegninger vedlagt kontrakten skal ikke benyttes som arbeidstegninger. 

Punkt 19.3 – Fysisk arbeidsunderlag og grunnforhold 

Nytt tredje avsnitt: 

Entreprenøren skal i tillegg til de tolkninger som fremkommer i rapporter vedrørende 
geotekniske og ingeniørgeologiske forhold foreta egne vurderinger i forbindelse med 
planlegging og prising av arbeidene. Feilbedømninger eller unnlatelse på ovenstående 
punkter berettiger ikke entreprenøren til verken ekstra betaling, forandring av kontraktens 
priser, forlengelse av tidsfrister, eller andre innrømmelser. 
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Punkt 19.6 – Offentlige tillatelser 

Nytt annet avsnitt: 

Entreprenøren skal selv skaffe til veie de tillatelser som lover og offentlige forskrifter krever 
av ham for utførelse av kontraktarbeidet, for oppføring av temporære konstruksjoner, lagring 
og bruk av spesielle materialer etc., med mindre byggherren i kontrakten uttrykkelig har 
påtatt seg dette ansvaret. 

Punkt 20.1 – Avtalt tid for byggherrens medvirkning 

Nytt annet avsnitt: 

Entreprenøren kan ikke kreve tidligere levering enn det som anses nødvendig og rimelig, 
normalt ikke tidligere enn 14 dager før utførelsen av arbeidsoperasjonen. Mindre 
kompletteringer av underlaget må påregnes helt frem til utførelsestidspunktet. 

Punkt 22.1 – Retten til å pålegge endringer 

Tredje avsnitt annen setning strykes og erstattes med: 

Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer ut over 25 % netto tillegg til 
kontraktssummen. 

Punkt 24.1 – Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av 
byggherrens forhold 

Nytt annet avsnitt: 

Entreprenøren skal i sin fremdriftsplanlegging forutsette at summen av endringer gir en 
økning av vederlaget på inntil 10 % av kontraktssummen uten at han har krav på 
fristforlengelse. Overskrides denne grensen er det kun volumet ut over 10 % økning som gir 
grunnlag for fristforlengelse. 

Punkt 24.5 – Beregning av fristforlengelse 

Nytt tredje avsnitt: 

Ved beregning av fristforlengelse skal det tas hensyn til fremdriftsvirkningen av eventuelle 
arbeider som ikke er kommet eller vil komme til utførelse. 

Punkt 25.3 – Entreprenørens varsel om vederlagsjustering 

Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 punkt 25.3 andre avsnitt 
bokstav a og fjerde avsnitt, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 
og nedrigging. 

I stedet for andre avsnitt punkt a og fjerde avsnitt gjelder følgende bestemmelser for 
vederlagsjustering for kapitalytelser, tilrigging, drift og nedrigging: 

Hvis entreprenøren ikke har fått fristforlengelse gjøres vederlagsjustering etter formel for 
uendret byggetid. Hvis entreprenøren har fått fristforlengelse gjøres vederlagsjustering etter 
formel for endret byggetid. 
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Uendret byggetid 

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 punkt 
25.2 ved uendret byggetid ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen 
kompensasjon. 

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer ved uendret byggetid 10 % av 
kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel: 

Vs = 0.5 ∙ R ∙ (A – 1.1∙ B)/ B 

Vs = Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks mva 

R = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftkapittelet, eks mva  

A = Kontraktsverdi av alt utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist, eks mva 

B = Opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) 

 

Ved beregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist eks. 
mva. (A), skal følgende ikke tas med: 

○ Regulering av kontraktssum pga. lønns- eller prisstigning 

○ Påslag for administrasjon av sideentreprenør eller tiltransport av 

entreprise/leverandørkontrakter 

○ Avbestillingserstatning 

○ Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg-del 

○ Kompensasjon for økt rigg-del i endret byggetid 

 

Forlenget byggetid 

Har entreprenøren krav på fristforlengelse av sluttfristen etter NS 8405 punkt 24.1, jfr. 24.5, 
skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter 
følgende formel: 

Vf = 0.7 ∙ R ∙ (t2 – t1)/ t1 

Vf = Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks mva  

R  = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftskapittelet, eks mva 

t1   = Opprinnelig byggetid 

t2   = Avtalt ny byggetid 

 

Dersom behovet for rigg- og driftsytelser i fristforlengelsesperioden er vesentlig lavere enn i 
byggeperioden for øvrig, skal det foretas en tilsvarende reduksjon av R i beregningen av 
kompensasjonen. 

Kompensasjonen ifølge formlene over skal lønns- og prisreguleres iht. avtalte indekser som 
angitt i kontrakten, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i 
byggetiden. 

Punkt 26.1 – Utførelsesplikt ved uenighet 

Nytt fjerde avsnitt: 

Statlige og kommunale byggherrer, inkludert statlige og kommunale foretak som ikke kan 
slås konkurs, stiller ikke sikkerhet for verdien av det omtvistede kravet. 
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Punkt 38.1 – Avbestilling 

Tredje avsnitt utgår og erstattes av: 

Dersom reduksjonen av entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved 
endringsarbeider er mindre enn 15 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid 
behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir mer enn 15 % av 
kontraktssummen skal kun den delen som overskrider 15 % regnes som avbestilling.  

Nytt sjette avsnitt: 

Reduksjon i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes etter 
enhetspriser (regulerbare poster) er ikke å anse som avbestilling uansett størrelse på 
reduksjonen. Mengden på enkeltposter i mengdelisten kan settes til null uten at dette anses 
som en avbestilling. 

Punkt 40.2 – Eiendomsrett til materialer 

Nytt tredje avsnitt: 

Hvis ikke annet er avtalt, er alle uttatte berg- eller løsmasser byggherrens eiendom. 
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 Tekniske krav 

 Tekniske rammebetingelser 

 Ytre miljø 

Grunnforhold 

Grunnen består av forvitringsmateriale med sammenhengende dekke. Løsmasse er dannet 
på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbrytning av berggrunnen. Tykkelse er mer enn 0,5. 

Den planlagte trasé ligger i eksisterende veg-/grøftetrasé. 

Kulturminner 

Det skal ikke være kulturminner i det aktuelle anleggsområdet. 

I uttalelsene vedr. kulturminner framgår generelt følgende: 

” Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved 
Sametinget og Finnmark Fylkeskommune omgående”. 

Avfallshåndtering 

Arbeidet skal ikke medføre forurensning til ytre miljø og entreprenør skal ha rutiner som 

sikrer omgivelsene mot forurensning. 

 

Entreprenøren skal sørge for forsvarlig opprydding av anleggsområdet under og etter at 

anleggsarbeidet er avsluttet, slik at ytre miljø ikke blir forurenset. 

 

 Andre rammebetingelser 

Adkomst 

Anlegget ligger i Risfjordveien 29 i Kamøyvær i Nordkapp kommune. Det er veg helt fram til 
anleggsområdet og det er parkeringsmuligheter på stedet. 

Forhold på byggeplassen 

Arbeidet vil for det meste foregå i Risfjordveien i Kamøyvær, og i nærhet av private tomter. 
Det er flere bolighus i området som det må tas hensyn til under anleggsarbeidet. Det skal det 
tas hensyn til at områder rundt kan bli benyttet av uvedkommende. Entreprenøren må selv 
vurdere behov for sikring av områder og ta hensyn ved arbeid nær private eiendommer, og 
entreprenøren må ivareta eventuell trafikkavvikling/- håndtering. 

Entreprenør forutsettes å ha gjort seg kjent med alle forhold på stedet som kan tenkes å ha 
betydning for arbeidets utførelse før tilbud gis. Feiltagelser eller unnlatelser i denne 
forbindelse berettiger ikke entreprenøren til noen tillegg. 

Entreprenør har det fulle og hele ansvaret for å sette seg inn i arbeidet som skal gjøres, og 
for at tilbudt arbeid er komplett. Ved inngåelse av kontrakt skriver entreprenør under på at 
dette ansvaret ligger på entreprenør selv. 
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Tilknytningspunkter for VA 

• Både ved starten og slutten på ny trase skal det tilkobles til eksisterende Ø150 STJ 
vannledning, se tegning Z100. 

Krav til materialer 

Materialer i transportsystem m.m. som direkte eller indirekte kommer i kontakt med vann i 
vannforsyningssystem må ikke kunne avgi stoffer til vannet i mengder som kan medføre 
helserisiko. 

 Teknisk beskrivelse 

På grunn av prosjektets begrensede omfang er det vurdert tilstrekkelig med en forenklet 
mengdebeskrivelse i tabellform. Det er i tillegg lagt inn opsjon på reetablering av støttemur i 
naturstein.  

Teknisk beskrivelse er innarbeidet i postene i mengdebeskrivelsen, se vedlegg 1. 

 Tegninger og modeller 

 Tegninger 

Tegningsliste, se vedlegg 3. 

 BIM-modell 

Det er ikke etablert en BIM-modell for dette prosjektet. 

 Tekniske referansedokumenter 

Ingen tekniske referansedokumenter. 
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 Krav til byggeprosessen 

 Administrative rutiner 

 Kommunikasjon i prosjektet 

Byggeleder/Byggherrens representant skal ha kopi av all korrespondanse som er relevant 
for gjennomføring av prosjektet. Avsender er ansvarlig for at byggeleder får kopi. 

Generelt foretrekkes all korrespondanse sendt elektronisk. Også tegninger der dette er 
hensiktsmessig skal sendes elektronisk som pdf - format. 

Elektronisk korrespondanse er for prosjektet akseptert som skriftlig melding. Ved særlig 
viktige meldinger kan avsender be om lesebekreftelse” 

 Møter 

Jf. NS 8405 pkt. 7. 

Byggemøter avholdes på byggeplass, vanligvis hver 14. dag. 

Spesielle møter, som for eksempel fremdriftsmøter, særmøter, driftsmøter, kontraktsmøter, 
månedsmøter avholdes på byggaplassen etter behov. 

 Rapportering 

Ukerapport 

Entreprenøren skal utarbeide og oversende ukentlig statusrapport til byggherren. 
Ukerapporten skal være kortfattet, men skal som et minimum inneholde følgende punkter: 

• SHA og ytre miljø (HMS) – hendelser og tiltak 

• Utførte aktiviteter siste uke 

• Planlagte aktiviteter neste uke 

• Bemanning 

• Kontroll, tester, inspeksjoner 

• Status endringer 

• Uavklarte forhold 

 Distribusjon av tegninger og annet arbeidsgrunnlag 

Papirkopier av tegninger og annet arbeidsunderlag oversendes/innleveres i original- og 
redusert format iht. omforente distribusjonslister. Ut over dette er entreprenøren selv 
ansvarlig for mangfoldiggjøring av tegningene. 

 Kontroll av arbeidsgrunnlaget 

En del tegninger og dokumenter skal kontrolleres av entreprenøren før de kan ferdigstilles.  

Entreprenøren skal kontrollere den prosjekterte løsningens gjennomførbarhet og eventuelt 
fremme forslag til endringer i utførelse. 

Frist for tilbakemelding er 14 kalenderdager dersom ikke annet er avtalt for det spesifikke 
dokument. 
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 Endringsbehandling 

Ved endringer/tillegg må byggeleder varsles og rekvisisjonene/skriftlig aksept vil bli utstedt. 

Manglende varsling vil medføre at eventuelle senere krav om tillegg ved endrings-
/tilleggsarbeider vil bli avvist. 
  
Videre må entreprenøren sørge for å sende skjema for endringsmeldinger/avvik hvis det blir 
endringer/avvik. 
 
Alle avviks-/endringsmeldinger sendes til byggherrens representant for godkjenning. 
 

 Fakturering 

Fakturering skal struktureres etter prosjektets kontoplan/prosjektstrukturplan/WBS (Work 
Breakdown Structure ). 

Av avdragsfakturaer skal fremgå: 

• Opparbeidet beløp denne periode. 

• Totalt opparbeidet beløp. 

• Innestående beløp i henhold til kontrakt. 

• Merverdiavgift. 

• Sum til utbetaling. 

 

Som vedlegg til faktura skal det legges ved dokumentasjon på at gitt milepel for fakturering 
er nådd, eventuelt mengdespesifikasjon hvor følgende fremgår:  

• Post i mengdebeskrivelsen. 

• Kontraktmengde. 

• Enhetspris. 

• Utført mengde/verdi pr. post denne perioden. 

• Totalt utført mengde/verdi pr. post. 

 

Alle utbetalinger skjer direkte til entreprenøren. Utbetaling via kredittselskap godtas ikke. 
Videre godtas ikke fakturagebyr på fakturaer som sendes ut. 

Alle fakturaer skal sendes ut slik at byggherren har dem i hende min. 30 dager før forfall. 

Fakturaer skal sendes (epost) til byggeleder for kontroll/attestasjon og videre forsendelse til 
Nordkapp kommune.  

Epost-adresse: fakturamottak@nordkapp.kommune.no 

Fakturaene skal merkes prosjektnavn og prosjektnummer. 
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 Kvalitetssikring 

 Kvalitetsplan 

Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres på 
entreprenørens overordnede kvalitetssystem. 

Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at 
kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse tilfredsstilles. Planen skal blant 
annet omfatte rutiner for planlegging, utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon, 
avvikshåndtering og avviksrapportering. 

Kvalitetsplanen skal overleveres byggherren iht. frist gitt i E – Frister og dagmulkter.  

Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til enhver tid være 
tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer skal være utarbeidet og 
innarbeidet hos entreprenøren før oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for. 

Entreprenøren skal sørge for at alle underentreprenører følger kontraktens kvalitetsplan. 

 Kontroll og kontrollplaner 

Entreprenøren skal føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på 
kontraktarbeidene samt utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging og 
dokumentasjon. 

Basert på kontrollplaner vil byggherren identifisere de arbeider han ønsker å kontrollere. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren senest 48 timer forut for utførelse/kontroll av slike 
arbeider. 

 Planlegging 

Se NS 8405 pkt. 18. 

 Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA) 

 Generelt 

Byggherren har utarbeidet en plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA-plan) som stiller 
krav til entreprenøren, se vedlegg 2. 

 Koordinator for utførelsesfasen  

Rollen som koordinator for utførelsesfasen (KU) iht. Byggherreforskriften fremgår av SHA-
plan. 

I dette prosjekt tildeles entreprenøren rollen som KU. 

 Hovedbedrift 

Rollen som hovedbedrift iht. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven) fremgår av SHA-plan. 

I dette prosjekt tildeles entreprenøren rollen som hovedbedrift.. 
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 Øvrige krav til byggeprosessen 

 Dokumentasjon 

D.4.1.1 Generelt 

All dokumentasjon skal struktureres etter samme struktur (kontoplan) som i 
mengdebeskrivelsen. 

All dokumentasjon skal leveres på norsk. 

D.4.1.2 Dokumentasjon av byggeprosessen 

Dokumentasjonen som utarbeides i løpet av byggeprosessen skal være tilgjengelig for 
byggherren til enhver tid. 

Under arbeidets gang plikter entreprenøren å oversende grunnlag for prosjektering i form av 
profiler og måledata som anses som nødvendig for en forsvarlig prosjektering. Bilder, 
måledata, skisser og testresultater som utarbeides for å dokumentere utført arbeid skal 
fortløpende gjøres tilgjengelig for byggherren og hans kontraktsmedhjelpere. 

D.4.1.3 Underlag for som bygget dokumentasjon 

Entreprenøren skal levere grunnlag for som bygget-dokumentasjon der byggherren har utført 
prosjekteringen. Dokumentasjonen skal samles og systematiseres før overlevering. For hvert 
objekt (f.eks. anleggsdel, bygning, konstruksjon) skal det vedlegges ”rødmerkede” tegninger 
og ev. en rapport som beskriver endret utførelse ift. utførelsesgrunnlaget, med henvisning til 
vedlagte dokumenter (skisser, profiler etc.).  

Dokumentasjonen skal oversendes uten ubegrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er 
ferdigstilt og senest innen frist angitt i punkt E – frister og dagmulkter. 

D.4.1.4 Sluttdokumentasjon/FDVU-dokumentasjon 

Entreprenøren har ansvaret for å sammenstille slutt- og FDVU-dokumentasjonen. 

ANLEGGSRAPPORT 

Anleggsrapport skal leveres ved anleggets slutt, men før overtakelse finner sted. Den skal 
leveres i 3 eksemplarer.  

Anleggsrapporten skal inneholde:  

• Innmåling av ledningsanlegg 

• Trykkprøvingsskjema vannledning 

• Egenkontrollskjema 

Plantegning der følgende inntegnes (papirkopi):  

• Strekninger der ledninger er isolert 

• Kryssende ledninger med profilnr. for krysningssted, type og dimensjon 

• Strekninger hvor bunnforsterkning er utført 

• Angivelse av eksisterende ledninger som er blendet og satt ut av drift 

• Endringer i forhold til plantegninger 
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Innmålinger av ledningsanlegg omfatter følgende objekter:  

• Kommunale og private stikkledninger 

• Evt andre avgreininger på ledningsanlegget 

• Entydige retningsforandringer i horisontal og vertikalplanet 

• Hver 10 m for ledning lagt i kurve, evt. måling i hver muffe med retningsendring. 

• Kryssingspunkt med eksisterende ledninger 

• Tilknytningspunkt mellom nye og eksisterende ledninger 

• Dersom Z-koordinat måles med GPS, skal disse kontrollmåles med nivellement. 
 

Objektene skal koordinatbestemmes (x,y,z). For avløpsledninger skal høyden for bunn 
innvendig rør angis, mens for vannledninger og andre trykkledninger skal høyden på topp rør 
angis. Alle z-koordinater skal være kontrollert med nivellement. 

Resultatet av innmålingene (koordinater og høyder) skal leveres i gjeldende SOSI-standard. 
Koordinatene skal leveres iht. EUREF 89 UTM SONE 35. I tillegg skal det leveres et plott der 
alle ledninger, kummer etc er inntegnet. Alle kummer skal fotograferes og bilder i digital form 
skal leveres byggherre.  

Ansvaret for innsending av anleggsrapporten med nødvendige bilag påhviler entreprenøren.  

Bilag til anleggsrapporten skal påføres firmanavn og navnet på anleggets daglige leder.  

Anleggsrapporten skal leveres i ringperm med inndeling i 12 skilleark som følger:  

1) Plan og anleggskart 
2) Leverandøroversikt 
3) Innmålinger m/kart 
4) Produkdatablad, samt FDV-dokumentasjon for rør og deler, armaturer, isolasjon, 

kummer. gategods og kumtilbehør (stiger, støtteringer, dykkert mv.) 
5) Kontrollsjekklister 
6) Bildedokumentasjon 
7) Abonnementskort 
8) Dok. trykk - og selvfallsledninger.  

 

CD og evt. minnepinne med digitale filer legges i plastlomme i ringpermen.  

Sluttnota vil ikke bli utbetalt før anleggsrapporten foreligger. 

 Offentlig omtale av prosjektet 

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren. 
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 Frister og dagmulkter 

 Frister 

Dagbmulktens størrelse bestemmes i henhold til NS 8405, pkt. 34.3. 

 Fysiske arbeider 

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister: 

Frist 

(nr.) 

Beskrivelse Dato 

 

Dagmulkt 

 

1.  Oppstart 2019-09-01 Kr 750 pr. hverdag 

2.  Delfrist Avtales i 

kontraktsforhandlinger 

Iht. NS 8405, 

pkt 34.3 

3.  Oppstart prøvedrift Avtales i 

kontraktsforhandlinger 

Iht. NS 8405, 

pkt 34.3 

4.  Overtakelse Avtales i 

kontraktsforhandlinger 

Iht. NS 8405, 

pkt 34.3 

 

 Dokumentleveranser 

For dokumentleveranser gjelder følgende frister: 

Frist 

(nr.) 

Beskrivelse Dato 

 

Dagmulkt 

 

1.  Kvalitetsplan Før byggestart Kr 750 pr. hverdag 

2.  Detaljert fremdriftsplan Før byggestart Kr 750 pr. hverdag 

3.  Grensesnittinformasjon (Interface) Før byggestart Kr 750 pr. hverdag 

4.  Dokumentplan Før byggestart Kr 750 pr. hverdag 

5.  Bemanningsplan Før byggestart Kr 750 pr. hverdag 

6.  Ukerapporter Innen onsdag i 

hver uke 

- 

7.  <Beskrivelse ….> <åååå-mm-dd> Kr 750 pr. hverdag 

8.  Som bygget dokumentasjon <åååå-mm-dd> Kr 750 pr. hverdag 

9.  FDVU-dokumentasjon, sluttdokumentasjon  <åååå-mm-dd> Kr 750 pr. hverdag 

 

  



 

 

Oppdragsnr.: 5194877   Dokumentnr.: Z02   Versjon: F02 

Vannledning Kamøyvær  |  Hovedentreprise 

 

 

n:\519\48\5194877\4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\ns 8405 del ii - kontraktsgrunnlaget - vannledning 

kamøyvær 2019-07-08.docx 
2019-07-08  |  Side 21 av 29 

 

 Dagmulkter 

Se E.1 - Frister. 

 Framdriftsplanlegging 

Entreprenøren skal utarbeide framdriftsplan og han forplikter seg til å følge framdriftsplanen. 
Framdriftsplanen skal fremlegges for byggherren/byggeleder senest i oppstartsmøtet. 

Entreprenøren er orientert om at det kan komme mindre endringsarbeider (tillegg eller 
fradrag) som ikke skal påvirke fremdriftsplanen.  

Tilleggs- eller fradragsarbeider med jevn fordeling i byggetiden innenfor rammen av 10 % av 
bestillingssummen ikke skal betinge tillegg eller fradrag i byggetiden. 
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 Vederlaget  

 Prissammenstilling 

For kontraktsum vises det til avtaledokumentet. Prissammenstilling fremkommer av 
vedlegg 2. 

Prisene i mengdebeskrivelsen er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva. 

Arbeider som er beskrevet i egne poster, men som ikke er priset, skal forutsettes priset til 
kr. 0. 

Kontrakt med mengdekontroll 

Endring av konkurransegrunnlagets mengder etter mengdekontrollen håndteres i henhold til 
kontraktens regler om endringer. 

For poster som er angitt som regulerbare skal oppgjøret baseres på virkelig utførte mengder 
som måles opp etter angitte mengdeberegningsregler. Disse poster er merket "Regulerbare" 
i posten. 

 Regningsarbeider 

Se kap. H Tilbudsskjema under pkt H.4 Regningsarbeider i del II. 

 Mannskap 

Arbeid betales i henhold til timesatser eks. mva. oppgitt i mengdebeskrivelsen. Timesatsene 

skal dekke alle entreprenørens kostnader, både direkte og indirekte, samt risiko og 

fortjeneste. Dette inkluderer bl.a.: 

• Lønn. 

• Stedlig administrasjon og arbeidsledelse. 

• Fellesmannskap (lagerfolk, reparatører, etc.) og andel i drift, vedlikehold og leie av 

infrastruktur for utførelse av arbeid samt interne transporter av mannskap og materiell. 

• Eventuelt ordinært skifttillegg samt mindre tarifferte tillegg (kjøretillegg, klestillegg mv). 

• Reise- og gangtid. 

• Diett- og boutgifter. 

• Sosiale utgifter, bevegelige helligdager og feriepenger. 

• Andel leie og drift av brakker, kontorer, lager, etc. 

• Håndverktøy, mindre redskaper. 

• Leie for maskiner med månedsleie under kr 10 000,- samt maskinutstyr som bor, meisler, 

pigger, slanger, rør, etc. 

• Materiell som rør, slanger, elektriske kabler, lamper etc. 

• Forsikringer. 

• Hovedadministrasjon og fortjeneste. 

Godtgjørelse for overtid skal dekkes separat i henhold til timesatser oppgitt i 

mengdebeskrivelsen. Bruk av overtid må godkjennes av byggherren på forhånd. 
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 Maskinleie 

Leie for maskiner som har en månedsleie av kr 10 000,- eks. mva. eller mer, godtgjøres i 

henhold til timelister. I maskinleiesatsene inngår alle entreprenørens kostnader, så som 

direkte og indirekte utgifter samt vedlikehold, risiko og fortjeneste. 

Ratene er eksklusive operatør, men inklusive kostnader for mobilisering og demobilisering. 

Det betales kun for effektive timer (eksklusive stillstandsleie, maskinstell og reparasjoner). 

Det betales kun for de maskiner og mannskaper som direkte deltar i arbeidet. 

Vektangivelse for maskiner gjelder uten last. 

For ikke spesifiserte maskiner skal entreprenørens standard prisliste benyttes. 

 Materialer og utstyr 

For materialer og utstyr som bestilles separat av byggherren benyttes oppgitte enhetspriser 
der slike finnes, forøvrig dekkes: 

• Medgåtte materialer inkl. transport i henhold til entreprenørens innkjøpspris dokumentert 

ved leverandørfaktura. 

• Entreprenørens påslag i henhold til prosentsats oppgitt i mengdebeskrivelsen. 

 Påslag for side- og underentrepriser 

Påslag for tiltransport eller byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8405, punkt 
16.4) er angitt i mengdebeskrivelsen. 

Ikke aktuelt i denne entreprisen. 

 Opsjoner 

Ingen opsjoner. 

 Regulering 

Prisene er faste i kontraktsperioden 2018-2019 og reguleres ikke. 

Arbeider som må utsettes til neste år indeksreguleres i henhold til NS 3405. Som indekstall 
benyttes «Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg i alt» fra Statistisk Sentralbyrå 2. 
kvartal 2018 som utgangspunkt. 
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 Oppdragsgivers ytelser 

 Riggområde 

Entreprenøren koster og planlegger eget riggområde for entreprenørens brakker og 
materiallager.  

Rigglokalitet velges innenfor anleggsområdet i samråd med byggherren. Dette avklares 
under kontraktsforhandlinger. 

Generelt gjelder at anleggsområdets opprinnelige natur og vegetasjon må bevares mest 
mulig intakt. Nødvendige arbeider må derfor utføres hensyntagelse til dette og ingen form av 
transport utenom eksisterende/nye vegtraseer og nye ledningstraseer tillates. 

 Forlegning og forpleining 

Entreprenøren må selv ordne med all tilrigging på anlegget, samt oppsetting av hvile- og 
spisebrakker, priveter, lagerskur og annet i nødvendig utstrekning. Til tilriggingen regnes 
også tiltransport av maskiner og verktøy, samt evt. montasje av stasjonært maskinelt utstyr. 

 Anleggsytelser 

Entreprenøren må selv ordne med framføring av vann, elektrisitet og evt. telefon. 

Vedrørende framføring av nødvendig elektrisk kraft henvises det til det stedlige kraftlag. 
Vedrørende bortledning av evt. avløpsvann henvises det til byggelederen 

 Materialer og produkter (jf. NS 8405 pkt. 19.5) 

Alle materialer og produkter i mengdebeskrivelsen i vedlegg 1 skal leveres av 
entreprenøren. 

 Kranseskål 

Byggherren holder ikke kranseskål. 
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 Tilbudsskjema 

Undertegnede tilbyder tilbyr seg å levere entreprisen med alle beskrevne arbeider og 
leveranser i samsvar med tilbudsgrunnlaget og tilbudsinnbydelsen inkl. eventuelle 
suppleringer av anbudsgrunnlaget meddelt anbyderne før anbudsfristens utløp, for en samlet 
sum: 

kr  ..........................................................................    inkl. mva. 

 

 Sammenstilling av hovedposter 

 

Del I: Tilbudssummen er oppdelt i hovedposter som angitt i det følgende: 
 
  01 Mengdebeskrivelse/Tabell    kr _____________ 
 
  02 Opsjon      kr _____________ 
 
  Tilbudssum ekskl. mva.     kr _____________ 
 
  + 25 % mva.      kr _____________ 
 
  Tilbudssum inkl. mva.     kr _____________ 
 

 Byggetid (i kalenderdager) 

 ............................................................................................................................ 
 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 
  

 Regulering av kontraktssum 

 Generalomkostningene (rigg og drift) justeres i henhold til den enhver tid gjeldende 
kontraktssum.  

 
 Endring i generalomkostninger foretas med 1 % for hver % utover 10 % endring i kontraktssum. 

Mindre enn 10 % endring gir ingen endring i generalomkostningene. 
 

 Regningsarbeider 

 Både kalkulasjonsfaktor og timesatser utfylles. Byggherren velger hvorledes 
 oppgjøret skal skje. Gjelder også for underentreprenører. 
 
 Kalkulasjonsfaktor lønn 
 
 Tilbyder oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto utbetalt arbeidslønn er inkludert. 
 Entreprenøren kan fakturere netto utbetalt arbeidslønn multiplisert med faktoren 
 pluss mva. 
 
 Timesats inkl. alle påslag: 
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 Formann/anleggsleder  kr ..................................... pr. time 
 
 Fagarbeider    kr ..................................... pr. time 
 
 Montør     kr ..................................... pr. time 
 
 Hjelpearbeider   kr ..................................... pr. time 
 
 ........................................  kr ..................................... pr. time 
 
 ........................................  kr ..................................... pr. time 

 

 Påslag materialer 

 Tilbyder oppgir faktor hvor alle tillegg til netto selvkost på materialer er inkludert. 
 Entreprenøren kan fakturere netto selvkost multiplisert med faktoren pluss mva. 
 
 Faktor = ....................% 
 

 Påslag tjenester 

 Tilbyder oppgir faktor hvor alle tillegg til netto selvkost på tjenester er inkludert. 
 Entreprenøren kan fakturere netto selvkost multiplisert med faktoren pluss mva. 
 
 Faktor = ....................% 
 

 Maskiner 

 Entreprenørens egne og leide maskiner, inkl. fører, betales i henhold til nedenforstående 
liste over maskintimepriser.  

 
 Lastebil, type .................................................  kr / time ........................... 
 
 Gravemaskin, type  ........................................  kr / time ........................... 
 
 Gravemaskin, type .........................................  kr / time ........................... 
 
 Hjullaster, type ..............................................  kr / time ........................... 
 
 Dumper, type .................................................  kr / time ........................... 
     
 Byggekran, type ............................................  kr / time ........................... 
 
 Vibrasjonsutstyr, type ....................................  kr / time ........................... 
 
 ...........................................................…..........  kr / time ........................... 
 

 

 

 

 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5194877   Dokumentnr.: Z02   Versjon: F02 

Vannledning Kamøyvær  |  Hovedentreprise 

 

 

n:\519\48\5194877\4 resultatdokumenter\44 konkurransegrunnlag\ns 8405 del ii - kontraktsgrunnlaget - vannledning 

kamøyvær 2019-07-08.docx 
2019-07-08  |  Side 27 av 29 

 

 Enhetspriser for opplasting, bort-/tilkjøring og tipping av masser m.m. 

Byggherren ønsker også pris på opplasting, bort/tilkjøring og tipping av eventuell over-  og 
underskuddsmasser m.m. Prisen gjelder således for masser hvor det ikke er angitt 
enhetspris i masseoppstillingen. 
 

Opplasting:    kr ...................  pr. pfm3 (prosjektert fast m
3
) 

 
Opplastning og tipping:  kr ...................  pr. pfm3 

  
Transport:    kr ...................  pr. pfm3/100 m 
 
    kr ...................  pr. pfm3/200 m 
 
    kr ...................  pr. pfm3/500 m 
 
    kr ...................  pr. pfm3/1 km 
 
    kr ...................  pr. pfm3/2 km 
 
    kr ...................  pr. pfm3/3 km 
 
    kr ...................  pr. pfm3/4 km 
 
    kr ...................  pr. pfm3/5 km 
 
    kr ...................  pr. pfm3/6 km 
 
    kr ...................  pr. pfm3/7 km 
 
    kr ...................  pr. pfm3/8 km 
 
    kr ...................  pr. pfm3/9 km 
 
    kr ...................  pr. pfm3/10 km 
 
Transport ut over 10 km gjøres opp kr .................................. pr. km & pfm3. 
 
 
Pris for avstiving av grøfter 
 
Avstiving av grøfter med grøftekasse (System 40 eller tilsvarende). Avstivingen foregår med 
systemer som består av sideplater og justerbare avstandsbolter. Også annen avstiving kan 
tilbys. 
 
Spesifiser:  ................................................................................................................ 
 
Enhetspris:  kr .................................................. pr. lm. 
 

 
Tillegg for vannlensing av grøfta 
 
Vannlensing av grøft (pumping) inkludert nødvendig til- og nedrigging, framføring av strøm, 
strømkostnader etc. 
 
kr .................................................. pr. time. 
 
kr .................................................. pr. døgn. 
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kr .................................................. pr. uke. 
 
Pumpekapasitet: .......................................................... liter/min. 
 

 Garantier 

Garantier vil bli stillet gjennom: 
 

................................................................................................................. 
 

 Underentreprenører 

Følgende underentreprenører firmaer er tenkt benyttet: 
 
Firma:     Fag: 
 
................................................  ................................................................. 
 
................................................  ................................................................. 
 
................................................  ................................................................. 
 
................................................  ................................................................. 
 
................................................  ................................................................. 

 Andre opplysninger/forbehold 

................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................ 
 

 Underskrift 

 

Firma  ........................................................................................................ 
 
Adresse  ........................................................................................................ 
 
   ........................................................................................................ 
 
Telefon  ........................................................................................................ 
  
Sted   ........................................................ dato ....................................... 
 
 
 
   ........................................................................................................ 
     underskrift/stempel 
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Vedlegg 

1. Mengdebeskrivelse 

2. Byggherrens SHA-plan 

3. Tegningsliste/Tegninger 

 



         VEDLEGG 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGDEBESKRIVELSE 



 Mengdebeskrivelse – Vannledning Kamøyvær 

 Generelt 

Det skal skiftes ut 30 meter vannledning i Risfjordveien i Kamøyvær. I tillegg skal det reetableres en 

støttemur i naturstein og en innkjørsel/parkeringsplass. 

Det bemerkes at gravearbeidene foregår i/ved tettbebygd område og at dette må hensyntas under 

arbeidet. Det er stor sannsynlighet for at det ligger kabler og/eller andre installasjoner i grunnen det 

skal graves i. Det er entreprenørs ansvar og avdekke dette før graving. 

 Grunnlag 

VA-anlegg skal utformes og dimensjoneres i henhold til gjeldende forskrifter og aktuelle VA-

miljødatablad. 

Planlagt ledningstrasé er vist på tegning Z100 Situasjonsplan.  

 Dimensjonering og utforming 

Det skal skiftes ut ca. 30 meter vannledning. Eksisterende vannledning er Ø150 STJ og skal skiftes ut 

til Ø160 PE100 SDR11. I tilkoblingspunktene mellom ny og eksisterende ledning skal det benyttes 

strekkfast skjøtemuffe.  

Det henvises til tegningsgrunnlag. 



 Bilder/Illustrasjon reetablering støttemur 

 

Tidligere situasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nåværende situasjon 



 Beregnede mengder og prisgrunnlag 

Ved prisberegning skal det tas hensyn til at oppgitte mengder er regnet som leverte, utlagte og ferdig 

komprimerte masser. Alle rigg- og driftskostnader, interne kostnader og direkte kostnader for bygging 

av VA-anlegget skal medtas i prisen. Alle poster skal anses som komplett-poster med alle leveranser, 

materialer og arbeider for komplett ferdig anlegg. 

Ved evt. avvik som overstiger 10 % av oppgitte mengder kan partene krever regulering av post etter 

gjeldende enhetspriser. 

 

BESKRIVELSE/PRISSKJEMA 

Post  Beskrivelse  Enhet Mengde Enh.pris Sum 

1.1 Rigg og drift, egne arbeider inkl. avslutning og opprydding RS    

1.2 Sluttdokumentasjon, se D.4.1.4 i Del II Kontraktsgrunnlaget RS    

2.1 Vegarbeider     

 Riving eksisterende asfalt: Det er antatt at man vil måtte 
berøre noe av Risfjordveien som går langs grøftetraseen, men 
må forsøkes å holdes til et minimum. 

m2 20   

 Reetablering av innkjørsel: Forsterkningslag, t = 300 mm, 
sortering 22/120 mm 

m3 10   

 Reetablering av innkjørsel: Bærelag, t = 200 mm, sortering 22-
80 mm, forkiling     16-22 mm 

m3 5   

 Reetablering av innkjørsel: Dekke/Gruslag, t = 70 mm m2 30   

3.1 Grøftearbeider, L = 30 m (prosj. Mengde utgraving 128m3)     

3.1.1 Vegetasjonsrydding m2 30   

3.1.2 Graving av grøft, dybde = 2,5 m lm 30   

3.2 Fundament/Omfylling/Gjenfylling     

3.2.1 Fundament for rørledninger m3 3   

3.2.2 Omfyllingsmasser/beskyttelseslag, eksterne masser 8/16mm m3 13   

3.2.3 Tilbakefylling/Gjennfylling m3 113   

3.2.4 Transport av overskuddsmasser og gamle STJ-rør til deponi. 
Inkl opplasting, transport til deponi, evt. Avgifter, tipp, 
planering, etc.  

m3 15   

3.2.5 Geotekstil m2 105   

3.3 Tilleggsarbeider     

3.3.1 Oppstøtting av høyspentmaster under arbeidene. stk 2   

3.3.2 Langsføring under kabel/kabelgruppe lm 5   

3.3.3 Kryssing kabel/kabelgruppe stk 1   

3.3.4 Langsføring høyspent luftlinje lm 30   



4.1 Ledningsarbeider     

4.1.1 Vannledning Ø160 PE100 SDR11, inkl. alle nødvendige 
rørdeler for komplett anlegg. 

lm 30   

4.1.2 Strekkfast skjøtemuffe (Supamaxi, System 2000, eller 
liknenede) For tilkopling mellom eksisterende 150 STJ og ny 
160 PE100. Ferdig levert og montert. 

stk 2   

4.2 Trykk og tetthetsprøving     

4.2.1 Trykkprøving, spyling, desinfisering og nøytralisering av 
vannledninger. 

lm 30   

5.1 Opsjon     

5.1.1 Etablering av støttemur i naturstein. Byggherre ønsker en 
opsjonspris på levering og montering av en støttemur i 
naturstein. Støttemuren skal etableres til opprinnelig stand. 
Se vedlagt bilder. Den gamle steinen skal ikke gjenbrukes. 
Komplett støttemur levert og montert. Ca. 35 m2. 

RS    

 TILBUDSPRIS EKSKL. MVA.     

 



         VEDLEGG 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYGGHERRENS SHA-PLAN 



 

 

Nordkapp kommune 
 

 

  

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
 

 

 

  

Nordkapp Kommune  

Vannledning - Kamøyvær 

 

 

 

 



  Oppdragsnr.: 5194877 

 Dokument nr.: SHA-01 

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø | Vannledning Kamøyvær Revisjon: F01 

  

document1 2019-05-24 | Side 2 av 12 

 

  

F01 2019-05-24 SHA-plan (KP) Safol Aenii Aenii 

Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier.  
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1 Innledning 

1.1 FORMÅLET MED PLANEN 

Denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) gjelder for prosjekt «Vannledning 

Kamøyvær». SHA-planen er utarbeidet i henhold til kravene i § 8 i Forskrift om sikkerhet, 

helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften), og er 

byggherrens overordnede plan for styring av SHA-arbeidet i prosjektet.  

Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til 

SHA på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og 

utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Andre deler av lovgivningen pålegger også 

byggherre et ansvar for å ivareta tredjeperson, ytre miljø og materielle verdier som kan bli 

påvirket av de planlagte bygge- eller anleggsarbeidene. Ut fra de stedlige forhold vil 

denne planen omfatte mer enn byggherreforskriftens krav. Det vil være virksomhet i drift 

tett på fiskefellen som etablereres. 

Planen må ses i sammenheng med krav til ivaretakelse av SHA i kontraktene mellom 

byggherren og utførende parter. 

 

1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET 

Prosjektet omfatter utskifting av 30 vannledning i Kamøyvær i Nordkapp kommune. I 

tillegg reetablering av støttemur i naturstein og innkjørsel. 

 

1.3 MÅLSETTING FOR SHA 

Prosjektenes mål for bygge- og anleggsarbeidene: 

o Ingen uønskede hendelser som fører til død eller alvorlig personskade. 

o Ingen skader med fravær til følge. 

o Ingen påvirkning på personer som fører til svekket helsetilstand. 

 

 

1.4 INFORMASJON OM OG OPPDATERING AV PLANEN 

I dette prosjektet har SHA-koordinator for prosjektering (KP) ansvar for å utarbeide SHA-

planen. 



 Oppdragsnr.: 5194877

 Dokument nr.: SHA-01 

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø | Vannledning Kamøyvær Revisjon: F01 

 

document1 2019-05-24 | Side 5 av 12 

 

KP er dokumentansvarlig for planen inntil den overleveres koordinator for SHA i 

utførelsesfasen (KU). KU er videre dokumentansvarlig for planen inntil prosjektet er ferdigstilt.  

Planen skal revideres dersom den inneholder opplysninger som har endret seg eller 

kommende aktiviteter krever at planen utvikles videre. Oppdateringer av planen 

distribueres til parter på distribusjonslisten. 

Tabell 1: Distribusjonsliste 

Navn Rolle / Firma Firma 

Vera Iversen BH - Prosjektleder Nordkapp kommune 

Torbjørn Mathisen KP Norconsult AS 

- Torbjørn Mathisen 

- Sveinung 

Andreassen 

Foolesø 

- Benedicte Opgård 

Hågensen 

RIVa og PGL Norconsult AS 

- Byggeleder - 

- KU - 

 Ent. bygningsmessige 

arbeider 

 

 Ent. Vann/avløp  

 

Tabellen må oppdateres etterhvert som ulike roller bekles og når entreprenør (-er) er 

kontrahert. 

Gjeldende versjon av SHA-planen skal i tillegg være lett tilgjengelig på bygge- eller 

anleggsplassen.  

Enhver som oppdager feil eller mangler i planen, eller endrede risikoforhold, har ansvar 

for å melde fra om dette til byggherre. 

Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. 
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2 Organisering av prosjektet 

Prosjektet gjennomføres som en hovedentreprise med eventuelle underentrepriser for de 

tekniske fagene.  

Et organisasjonskart som viser organisering og rollefordeling av SHA-arbeidet i 

prosjekteringsfasen fremgår av vedlegg 1. 

Organisasjonskartet viser en oversikt over hvordan prosjektet er organisert og hvilke 

parter/personer som innehar de ulike rollene etter byggherreforskriften (byggherre, 

byggherrens representant, KP, KU, prosjekterende, arbeidsgivere og 

enkeltmannsbedrifter). 

Vedlegg 2 viser organisasjonskart for utførelsesfasen. 

3 Fremdriftsplan 

Overordnet fremdrift for prosjektet fremgår av kontraktdokumentene mellom Nordkapp 

kommune og entreprenør.  

Detaljert fremdriftsplan skal utarbeides av entreprenørene før oppstart av bygge- og 

anleggsarbeidene. Fremdriftsplanen skal beskrive når og hvor de ulike 

arbeidsoperasjoner skal utføres, hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige 

arbeidsoperasjonene. 

Koordinator utførelse (KU) skal ha påvirkningsmulighet på fremdriftsplaner når det gjelder 

SHA- kritiske arbeidsoperasjoner. 
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4 Risikovurderinger og tiltak 

I henhold til § 8 i byggherreforskriften skal SHA-planen inneholde spesifikke tiltak knyttet 

til arbeid som kan innebære fare for liv og helse.  

Følgende parter kan bli berørt av byggearbeidet: 

• Arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen. 

• Eventuelt publikum som ferdes langs veien. 

 

Oversikt over gjennomførte risikovurdering i prosjektet fremgår av tabellen under. 

Tabell 2: Oversikt over gjennomførte risikovurdering i prosjektet 

Dokument nr. Dokumentnavn Rev. dato 

5184702-SHA02 Risikovurdering bygge- og anleggsfase RIVa 24.05.2019 

 

Tabell 3 viser hendelser fra gjennomført risikovurderingen som krever risikoreduserende tiltak 

(røde hendelser) og hendelser der tiltak må vurderes (gule hendelser). Hendelser markert 

med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig og er ikke listet 

opp. Mer utfyllende informasjon om hendelsene inkludert vurdering av sannsynlighet og 

konsekvens er beskrevet i risikovurderingen. 

Tabell 3: Tabellen under viser identifiserte risikoforhold og tiltak:  

Risikoforhold Tiltak Ansvar 

Arbeider med vei og VA anlegg 

Skade på arbeidstaker 

som følge av utrasing 

av grøft elle byggegrop 

Sørge for at grøfter som er dypere enn 2 m, ikke har 

grøftesidene som er brattere enn 45o. Ved graving av 

med brattere grøfteskråninger skal grøftesidene sikres 

med spunt eller grøftekasser. Ved større grøftedybder 

enn 3 m, skal sikringen dimensjoneres og dokumenteres. 

Sørge for at det finnes minst to stiger i grøften til enhver 

tid som rømningsvei fra grøften 

Entr 

Skade på arbeidstaker 

som følge av fallende 

gjenstander ifm. flytting/ 

løft av tunge 

konstruksjoner, 

kummer, rør m.m. 

Sørge for at ingen står under eller i nærheten når tunge 

konstruksjoner løftes eller flyttes. 

Kran og arbeidsutstyr for løft skal kontrolleres jevnlig og 

spesielt før hvert løft. 

Entr 
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Risikoforhold Tiltak Ansvar 

Skade på arbeidstaker 

som følge av arbeid 

i/nær elektriske anlegg 

inkl. jordkabler og 

luftlinjer 

Sørge for at det graves forsiktig ved jordkabler 

(håndgraving) og luftlinjer. 

Sørge for at det kontrolleres at jordkabler/luftlinjer er 

spenningsløse for gravearbeidet settes i gang. Kontakt 

kraftlaget før arbeider settes i gang. 

Entr 

Skade på ytre miljø 

som følge av utilsiktet 

utslipp av olje, 

hydraulikkolje, diesel, 

bensin m.m. 

Sørge for å kontrollere at alle utstyr som benytter olje, 

hydraulikkolje, diesel, bensin m.m. er i forsvarlig stand og 

ikke har lekkasjer. Utstyr som har lekkasjer m.m. skal ikke 

benyttes før lekkasjene er reparert. 

Entr 

Skade på arbeidstaker 

og/eller ytre miljø som 

følge av 

sprengningsarbeider 

Sørge for at det utføres en risikoanalyse og utarbeides en 

sprengningsplan. Det henvises til NS 5815 

Risikovurdering av anleggsarbeid, samt post 03.02.6 

sikkerhetstiltak ved sprengningsarbeider i 

mengdebeskrivelse for Del I. 

 

Entr 
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5 Rutiner for behandling av avvik fra SHA-planen 

Med avvik menes i denne sammenheng endringer i løsninger, planer, fremdrift, 

risikoreduserende tiltak eller andre forhold i prosjektet som kan påvirke SHA for 

arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen.  

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal informere byggherren om avvik fra SHA-planen 

som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Risikoforhold 

som er forårsaket av byggherren og/eller de prosjekterendes valg, og som ikke er 

beskrevet i SHA-planen skal også meldes som avvik til byggherren.  

Informasjon og melding om avvik skal sendes byggherren ved KU. KU skal fortløpende: 

• Holde byggherren orientert om avvik knyttet til SHA-planen. 

• Følge opp at risiko som følge av avviket blir vurdert. 

• Sørge for at nødvendige risikoreduserende tiltak blir identifisert 

• Sørge for at tiltak blir besluttet, iverksatt og kommunisert. 

• Sørge for at SHA-planen oppdateres med hensyn på dette. 

Byggherren skal beslutte og godkjenne tiltak og nødvendige oppdateringer av SHA-

planen. Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal holdes løpende informert om endringer i 

SHA-planen iht. kap. 1.4.  
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6 Referanser 

Rapport 5184702-SHA02 «Risikovurdering bygge- og anleggsfase RIVa» 

 

7 Vedlegg 

Vedlegg 1: Organisasjonskart prosjektering 

Vedlegg 2: Organisasjonskart utførelse 
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Vedlegg 1: Organisasjonskart prosjektering 

  

Byggherre

Nordkapp kommune

Norconsult AS

PGL

Torbjørn Mathisen

Norconsult  organisasjon:   

PGL: Torbjørn Mathisen

RIVa: Torbjørn Mathisen

RIVa: Benedicte Opgård Hågensen

SHA: Sveinung A. Follesø

Koordinator prosjekterende (KP)

Norconsult AS 

Torbjørn Mathisen

Arne E. Niittyvoupio

   Byggherreorganisasjon 

Prosjekterende 



 Oppdragsnr.: 5184702 

 Dokument nr.: SHA-01 

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø | Vannledning Kamøyvær Revisjon: F01 

 

document1 2019-05-24 | Side 12 av 12 

 

Vedlegg 2: Organisasjonskart utførelse  

 

 

 

 

  

Byggherre

Nordkapp 
kommune

Koordinator 
utførende (KU)

Byggeleder

Hovedbedrift

UE UE

    Byggherreorganisasjon 

Prosjektorganisasjon utførende 



RAPPORT 
Oppdragsgiver: Rådgiver: 

Honningsvåg kommune 

Postboks 403 

9751 HONNINGSVÅG 

 

 
Norconsult AS 
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika 
Telefon: 67 57 10 00 
Telefax: 67 54 45 76 
E-post: firmapost@norconsult.com 
www.norconsult.no 
Foretaksreg.: NO 962392687 MVA 

Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: 

5194877 Vannledning Kamøyvær 
Dokumentnr.: Dokumentnavn: 

R01 Restrisikorapport 
Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

B01 2019-05-24 For informasjon safol aenii aenii 

      

      

      

 Oppdragsleder: 

 Benedicte Opgård Hågensen 
 

 «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)» 

omfatter krav til prosjekterende om gjennomføring av risikovurdering. I henhold til forskriftens § 17 skal 

de prosjekterende under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen.  

 

Dette dokumentet er ment å ivareta kravet til dokumentasjon av risiko til byggherre iht. forskriftens § 17. 

 

Risiko er søkt redusert så langt som mulig gjennom arkitektoniske og tekniske valg i prosjekteringen.   

 

Det er gjennomført en fareidentifikasjon av Norconsult sin prosjekterte løsning. Følgende spesiell 

restrisiko er identifisert for bygge- eller anleggsfasen: 

 

• Arbeid i grøft 

Sørge for at grøfter som er dypere enn 2 m, ikke har grøftesidene som er brattere enn 45o. Ved 

graving av med brattere grøfteskråninger skal grøftesidene sikres med spunt eller grøftekasser. 

Ved større grøftedybder enn 3 m, skal sikringen dimensjoneres og dokumenteres. 

Sørge for at det finnes minst to stiger i grøften til enhver tid som rømningsvei fra grøften. 

 

• Løfting/flytting av tunge konstruksjoner 

Sørge for at ingen står under eller i nærheten når tunge konstruksjoner løftes eller flyttes. 

Kran og arbeidsutstyr for løft skal kontrolleres jevnlig og spesielt før hvert løft. 

 

• Arbeid nær høyspentledninger 

I forbindelse med grøftearbeider må entreprenøren avdekke kabler. Entreprenøren må ha 

tilstrekkelig kabelpåvisning før graving. Alle arbeider i forbindelse med kabler skal planlegges 

sammen med kabeleier. Entreprenøren skal forholde seg til kabeleiers instrukser. Evt. flytting av 

kabler skal håndteres av kabeleier. 

 

 

 

 

  

 



• Skade på ytre miljø som følge av utilsiktet utslipp av olje, diesel m.m. 

Sørge for å kontrollere at alle utstyr som benytter olje, hydraulikkolje, diesel, bensin m.m. er i 

forsvarlig stand og ikke har lekkasjer. Utstyr som har lekkasjer m.m. skal ikke benyttes før 

lekkasjene er reparert. 

 

• Skade på arbeidstaker og/eller ytre miljø som følge av sprengningsarbeider 

Sørge for at det utføres en risikoanalyse og utarbeides en sprengningsplan. Det henvises til NS 

5815 Risikovurdering av anleggsarbeid, samt post 03.02.6 sikkerhetstiltak ved 

sprengningsarbeider i mengdebeskrivelse for Del I. 

 

 

Det er pr d.d. ikke identifisert spesiell restrisiko forbundet med løsningen for fremtidig drift/vedlikehold. 
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