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1. Forhold til NS 8401/02 

For Kruse Smith Anlegg sine kontraktsforholdet gjelder NS 8401/02 med disse generelle regler. Ved motstrid 
gjelder disse generelle regler foran NS 8401/02.  

2. Definisjoner 

I dette kontraktsforholdet er Kruse Smith Anlegg som oppdragsgiver og blir nedenfor betegnet KSA.  
Arkitekt/rådgiver blir nedenfor betegnet som prosjekterende.  

3. Møter 

Det er medtatt de prosjekteringsmøter som er nødvendig for å utføre prosjekteringen. Dersom det innkalles til 
møte der prosjekterende ikke ser nødvendigheten av å være til stede, varsles prosjekteringsleder omgående. 
Dersom prosjekteringsleder er av samme oppfatning, kan prosjekterende la være å møte. Nødvendige 
internmøter og samarbeid med andre prosjekterende dekkes av honoraret. 

4. Fremdrift 

Den prosjekterende er ansvarlige for selv å oppsøke de avgjørelser de er avhengige av for å komme videre 
med prosjekteringen. Dersom milepeler eller leveringsavtaler ikke opprettholdes fra andre aktører i 
prosjektet, plikter den prosjekterende uten ugrunnet opphold å varsle den aktør det gjelder samt 
prosjekteringsleder. 
Videre plikter prosjekterende å sikre tilgjengelighet og tilstrekkelig gjennomføringsevne.  
Ved regnings arbeider skal det alltid fremdrifts rapporteres i forhold til budsjettert kost/ tid. 
 
Tegninger, modell (IFC) og dokumenter skal alltid forelegges KSA før tiltakshaver (byggherre). 

5. Beregninger 

Den prosjekterende er ansvarlig for sine beregninger.  

6. Tegninger og detaljer 

Tegninger og detaljer utarbeides i nært samarbeid med KSA. Dersom KSA foreslår løsninger som den 
prosjekterende ikke kan stå inne for, må dette klart gå fram av referater eller i brevs form, slik at ansvaret er 
plassert der det hører hjemme. Det er prosjekterende sitt ansvar å sørge for at det tas hensyn til toleransene 
for byggeplassavvik. All nødvendig tverrfaglig kontroll skal være skal gjennomføres og dokumenteres. 

7. Honorarer, betalingsplan 

Honoraret fremkommer i avtalen og/eller blankett 8401/8402. Dersom det avtales betalingsplan, kan dette 
fremkomme i eget vedlegg.  Dersom det ikke annet er avtalt, plikter KSA å betale godkjent faktura innen 45 
hverdager fra utgangen av fakturamåneden (gjelder ikke sluttnota). Det skal faktureres senest 25. i måneden 
før forfallsmåned. 

8. Datasystemer 

Alle tegninger distribueres i PDF format. Dersom KSA ber om dette skal tegninger også kunne distribueres 
som DWG. Rådgiver forplikter seg til å bruke BIM som arbeidsverktøy for prosjekteringen. Alle modeller 
distribueres som IFC format. Den prosjekterende plikter å bruke de andre fagenes IFC filer som grunnlag for 
egen prosjektering. Prosjekterende skal på forespørsel gi KSA tilgang til proprietært originalformat. 

9.  (F)DV-dokumentasjon. 

Det skal leveres komplett FDV-dokumentasjon (digitalt format) for de arbeidene som omfattes av kontrakten. 
Sluttavregning utbetales ikke før dette foreligger. 

10. Solidaransvar/ Påseplikt 

Ved bruk av utenlandsk arbeidskraft skal denne bruken tilfredsstille gjeldende norske lover og regler. 
Prosjekterende plikter å innta disse bestemmelsene i kontrakter med sine eventuelle kontraktsmedhjelpere i 
alle underliggende ledd. 

 


