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advokat Tor André Farsund Ulsted



Overtakelsessystemet i NS 8407 



Overtakelsesvirkningene (NS 8407)

h) Søksmålsfristen i 35.2 a) begynner å løpe* 
i) Foreldelsesfristen etter foreldelsesloven § 3 nr. 2 begynner å løpe for mangler*

* Tilføyd av TAFU



Prosessen frem til overtakelse (NS 8407 pkt. 36)

Varsle
Igangsette, 

kontrollere, teste 
og innregulere

Dokumentere Opplæring Ordinær drift

• «i rimelig tid før 
aktiviteten»

• «inntil disse fungerer 
tilfredsstillende»

• «tre uker før 
påbegynnelsen av 
overtakelses-
forretningen»

• «før 
overtakelse»

Overtakelse  alle virkninger inntrer



Beføyelser  

 Særlige beføyelser 

 Kan være saklig grunn for å unnlate å møte til overtakelsesforretning, jf. NS 8407 pkt. 37.1 (3)
 Kan gi grunnlag for å nekte overtakelse

 Fordi kontroll, testing og innregulering ikke er gjennomført, jf. NS 8407 pkt. 37.3 (2) 

 «mindre mangler» + «liten praktisk betydning»

 Fordi det mangler dokumentasjon fra kontroll, testing og innregulering, jf. NS 8407 pkt. 37.3 (3) 

 «liten betydning» + «ikke nødvendig» for å vurdere om kontrakten er oppfylt 

 Ordinære mangelbeføyelser 

 Tilbakehold, jf. NS 8407 pkt. 28.3
 Utbedring (og evt. erstatning ved manglende utbedring), jf. NS 8407 pkt. 42.3
 Erstatning for annet tap hvis grov uaktsomhet, jf. NS 8407 pkt. 42.5 



Prøvedriftssystemet i NS 8407



Prøvedriftsbestemmelsen (NS 8407)

Hva betyr dette? Hvilke virkninger får dette?

Hva bør avtales?



Hva er prøvedrift?



NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske …

 NS 6450:2016 pkt. 3.13

prøvedrift
verifisering av funksjonene og ytelsene til de tekniske 
bygningsinstallasjonene over tid, med brukere i bygningen (internlast) 
og under ytre klimatisk påvirkning.

 NS 6450:2016 pkt. 4.6

I prøvedriftsfasen skal det bekreftes at kontraktens spesifikasjonskrav 
til ytelser, kvalitet, funksjonalitet, kapasitet og stabilitet i de tekniske 
bygningsinstallasjonene oppfylles i en gitt tidsperiode 
(prøvedriftsfasens lengde) med brukere (internlast) og med ytre 
klimatiske påvirkninger.



Prosessen i NS 6450

Prosjekterings-
fasen (pkt. 4.2)

Installasjons-
fasen (pkt. 4.3)

Igangkjørings-
fasen (pkt. 4.4) 

Idriftsettings-
fasen (pkt. 4.5)

Prøvedrifts-
fasen (pkt. 4.6)

1. Skisseprosjekt 
2. Forprosjekt 
3. Detaljprosjektering

1. Fabrikktest  
2. Montasje/bygging
3. Mekanisk ferdigstilt

1. Igangkjøring 
2. Innregulering 
3. Funksjonstest

1. Integrerte tester
2. Fullskalatest
3. Stabilitets- og 

ytelsestester

1. Prøvedrift av tekniske 
bygningsinstallasjoner 

2. Evakueringsøvelse 
3. Prøvedrift avsluttes

Innflytting



Testprosessen i NS 6450

Igangkjøringsfasen (pkt. 4.4) Idriftsettingsfasen (pkt. 4.5) Prøvedriftsfasen (pkt. 4.6)

Funksjonstester gjennomført
Nødvendig FDV levert

Integrerte tester (to eller flere systemer)

Fullskalatester (simulering av ordinær drift)

Stabilitets- og ytelsestester
(uten brukere i bygningen)

Innflytting
Oppstart prøvedrift

Prøvedriftsperiode A

Prøvedriftsperiode B

Testing og innregulering av 
hvert enkelt system

Prøvedriftsperiode C

Opplæring

Evakueringsøvelse



Oppstart prøvedrift i NS 6450

Hvordan blir dette hvis overtakelse 
skjer før prøvedrift?

NS 8407



Henvisning til NS 6450 er ikke nok



Henvisning til NS 6450 er ikke nok



Hvilken betydning får det om prøvedrift er 
før eller etter overtakelse



Temaer til ettertanke

 Prøvedrift etter overtakelse 

 Alle overtakelsesvirkninger inntrådt 
 Kontroll, testing, innregulering, opplæring og FDV før overtakelse 

 Prøvedrift før overtakelse 

 Ingen virkninger inntrådt, bortsett fra risiko for skade (men TE holder fortsatt forsikring)
 Kontroll, testing, innregulering, opplæring og FDV kan ventes med til overtakelse? 



Hvilke «overtakelsesvirkninger» bør 
prøvedrift ha?



Overtakelsesvirkningene (NS 8407)

h) Søksmålsfristen i 35.2 a) begynner å løpe* 
i) Foreldelsesfristen etter foreldelsesloven § 3 nr. 2 begynner å løpe for mangler*

* Tilføyd av TAFU



En mulig tankerekke

h) Søksmålsfristen i 35.2 a) begynner å løpe* 
i) Foreldelsesfristen etter foreldelsesloven § 3 nr. 2 begynner å løpe for mangler*

* Tilføyd av TAFU

JA

JA (allerede regulert)

JA/NEI/KANSKJE

JA

JA/NEI/KANSKJE

JA (evt. tilpasse innestående)

NEI

NEI
FÅR IKKE GJORT NOE MED



Eksempel på reguleringer



Statsbygg

I praksis det samme som 
gjennomføring av (og forberedelse 
til) overtakelsesforretning – med 
unntak for overtakelsesvirkningene

Kun to overtakelsesvirkninger 
inntrer ved ferdigbefaring 

Skjema i del II hvor krysses for 6 
mnd., 3 mnd. annen periode eller 
ingen prøvedrift

Ansvar og oppgaver i prøvedriftsperioden 
nærmere angitt i PA 0701-1, som gjelder 
sammen med NS 6450 



Statsbygg

Forlengelse av prøvedrift innebærer 
forskyvning av overtakelsesvirkningene. 
Hvilken betydning får reglene om 
nekting av overtakelse?

Hvorfor i rimelig tid «etter utløpet»?
Hvem skal kalle inn?
Skal forberedelse og gjennomføring 
av overtakelsesforretning 
gjennomføres i sin helhet en gang til?

Forlengelse av prøvedrift innebærer 
forskyvning av overtakelsesvirkningene. 



Forsvarsbygg (ganske lik Statsbygg, men ikke helt)

Hva med setningen foran – om vilkårene 
for å nekte overtakelse? 

Skjema i del III hvor krysses for om det skal 
gjennomføres prøvedrift for ingen, alle eller 
spesifikke tekniske anlegg + periodens lengde 

Nærmere beskrivelse av ansvar og oppgaver? 



Forsvarsbygg (ganske lik Statsbygg, men ikke helt)

Prøvedrift, eller drift, eller begge deler?
Hva er «nødvendig»?

Og hvis det ikke skjer?



Undervisningsbygg

Alle overtakelsesvirkninger inntrer

Hvordan blir dette i forhold til reglene 
om å nekte overtakelse? 

Deler av innestående (7,5 %) holdes 
tilbake



Undervisningsbygg



Undervisningsbygg

Undervisningsbyggs veileder for 
systemutprøving av tekniske installasjoner, 
basert på NS 6450 og NS 3935



Oppsummering



Tendens etter gjennomgang 

 NS 6450 opererer med ulik prøvedriftsperiode for ulike anlegg

 Ser ut til å være en tendens at alt underlegges samme prøvedriftsperiode

 NS 8407 forutsetter at partene skal avtale andre virkninger enn skade særskilt

 Ser ut til å være en tendens at man tar overtakelse  prøvedrift eller prøvedrift  overtakelse 

 NS 6450 forutsetter kravspesifikasjon, planer og detaljer

 Ser ut til å være ulik grad av spesifikasjon og ikke nødvendigvis samme innhold
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