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Kompetent anvendelse av standardkontraktene fører til en mer effektiv drift. 
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Kan NTK 07 erstatte NS 8407?

Tidvis høyt konfliktnivå ved bruk av NS 8407 har gjort offshorestandarden NTK 07 aktuell for anleggsbransjen.
En omfattende tilpasning er imidlertid nødvendig for at NTK 07 kan brukes i anleggsprosjekter. Vår studie viser at
begge standardkontraktene fungerer godt når både byggherre og entreprenør bemanner prosjektet med dyktige
nok folk.
Ole Grønberg Myrold
og Ola Lædre
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Prosjekter som har benyttet NS
8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser»,
har opplevd et høyt konfliktnivå
og tidvis mye usikkerhet tilknyttet
det kontraktsfestede arbeidet.
Samtidig utfordrer politikerne
anleggsbransjen med å øke
investeringsbevilgningene
og
ønske kortere gjennomføringstid,
slik at andelen totalentrepriser,
kontraktsomfang og kompleksitet
vil øke fremover. Jernbaneverket
møter disse utfordringene med å
legge NTK 07 «Norsk Totalkontrakt»
fra offshore-bransjen til grunn
ved utbyggingen av Follobanen.
NTK 07 skal være egnet for store
investeringsprosjekter, ha en god
engelsk oversettelse og ha vært
gjennom grundige tolkninger.
En masteroppgave har analysert
forskjellen mellom NTK 07 og NS
8407, og sett på hvordan legge til
rette for bruk av NTK 07 i vei- og
samferdselsprosjekter. Det har
ikke lyktes å finne gjennomførte
referanseprosjekter innen vei
og samferdsel som har benyttet
NTK 07. Derfor ble deler av

utbyggingen av Ormen Lange,
Melkøya og Sunndal metallverk
studert. Informasjonen ble hentet
inn gjennom en litteraturstudie og
intervju.
Offshorebransjen har gjennomført omfattende og komplekse
investeringsprosjekter der NTK 07
har fungert bra. Anleggsbransjen
bør derfor kunne se på om en
annen kontraktsstandard enn
den etablerte NS 8407 kan
dempe utfordringene med høyt
konfliktnivå, mye usikkerhet, økte
investeringsbevilgninger, kortere
gjennomføringstid, økt omfang og
økt kompleksitet.

Forskjeller mellom de to
standardkontraktene
Både NTK 07 og NS 8407
anvendes
i
totalentrepriser,
men det er mange forskjeller
mellom dem. De har forskjellige
bakgrunnshistorier og tilhørighet
til henholdsvis offshorebransjen
og anleggsbransjen. Den mest
synlige forskjellen er kanskje
oppbygningen av kontraktsdokumentene. NTK 07 legger opp til
ett omforent kontraktsdokument,
med en vedleggstruktur. Et forhold
blir bare behandlet et sted i
kontrakten. NS 8407 benytter seg

av en lag-på-lag struktur. Referater
og materiale fra forhandlinger
etter tilbudsfrist kan inkluderes
i kontrakten, og gjelde foran
entreprenørens tilbud som igjen
står over tilbudsgrunnlaget. Det
øker faren for motstrid i kontrakten.
Andre forskjeller er at NTK 07
foreskriver at byggherren forsikrer
kontraktsgjenstanden, mens det
ifølge NS 8407 er totalentreprenørens ansvar. Entreprenørens
utbedringsansvar er i teorien
ubegrenset i NS 8407, mens
NTK 07 setter begrensninger.
Det at NTK 07 har en engelsk
paralleltekst, mens NS 8407
har en engelsk oversettelse, kan
gjøre NTK 07 mest forutsigbar for
utenlandske leverandører. Videre
beskriver NS 8407 ansvar for
usikkerhet i grunnen, mens det
ikke alltid er et tema i offshoreprosjekter. Bare NS 8407 tar for seg
tiltransport av underentreprenører
og prosjekterende. Regimet for
endringshåndteringer i NS 8407
er innarbeidet i anleggsbransjen,
og fristene der avviker fra fristene
i NTK 07. NTK 07 foreslår at tvister
avgjøres ved voldgift, mens NS
8407 foreslår ordinær rettergang.
I følge de vi intervjuet er det flere
tvister som går til domstolene i
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prosjekter med NS 8407 enn i
prosjekter med NTK 07.

Hvordan legge til rette for
NTK 07 i anleggsbransjen?
Det er ikke problemfritt å erstatte
NS 8407 med NTK 07, siden
den ikke primært er laget for
anleggsbransjen. Den innarbeidede kulturen i anleggsbransjen
vil ikke endre seg over natten.
Derfor bør det spres informasjon
fra
prosjekter
gjennomført
med NTK 07 for å opplyse om
anvendelse og potensialet som
eksisterer. Erfaringene med bruk
av NTK 07 fra utbyggingen av
Follobanen kan derfor bli nyttige
for vei- og samferdselsprosjekter
som vil bruke denne standarden
i fremtiden. Eksempler på
tilpasninger for å gjøre NTK 07 mer
akseptert i anleggsbransjen er å ta
inn bestemmelser om grunnforhold, beskrive hoppeplikten og
ha avklarte frister for varsel av
endringer. Arbeidet med masteroppgaven konkluderer for øvrig med
at begge standardkontraktene
uansett vil fungere bra hvis både
byggherren og entreprenøren
setter inn dyktige folk.
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