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NYE FØRDE SJUKEHUS - ANSKAFFELSESRETTSLIG VURDERING – VESENTLIG 
ENDRING AV KONTRAKT 

1 INNLEDNING 

Helse Førde HF (ʺHFʺ) inngikk kontrakt med Veidekke Entreprenør AS (ʺVeidekkeʺ) om prosjektet 
Nye Førde Sjukehus (ʺNFSʺ) den 18. desember 2019. Kontrakten er basert på flere delprosjekt som 
hver består av en samhandlingsfase og en gjennomføringsfase, med en ubegrenset mulighet for HF til 
å avbestille de resterende kontraktsarbeidene. Partene er nå i samhandlingsfasen for delprosjektet 
Nybygg Somatikk.  

Styret til HF behandlet den 23. mars 2020 flere alternativer for den videre utbyggingen av NFS. Styret 
besluttet i styresak 020/2020 at HF ʺbør søkje løysingar gjennom vidare arbeid med Alternativ 3ʺ. Alternativ 3 
er et forslag om å blant annet bygge ytterligere fem nye etasjer i Livabygget (nybygg somatikk). Vi 
behandler de foreslåtte endringer i Alternativ 3 nærmere under punkt 3.  

HF mottok den 18. mai 2020 brev fra Advokatfirmaet Grette AS som representerer entreprenøren Åsen 
og Øvrelid AS (ʺÅØʺ), hvor det hevdes at de endringene som nå foreslås utgjør vesentlige endringer 
av kontrakten. I den forbindelse har HF bedt om en anskaffelsesrettslig vurdering av om de foreslåtte 
endringene ved gjennomføring av Alternativ 3 utgjør en vesentlig endring av den inngåtte kontrakten 
med Veidekke. Vår vurdering vil i hovedsak knytte seg til de faktiske endringene som er foreslått ved 
Alternativ 3, og om dette er vesentlige endringer - ikke hvilke endringer ÅØ har anført er vesentlige 
endringer.  

Under punkt 2 følger våre konklusjoner. Deretter følger en redegjørelse av de foreslåtte endringene i 
Alternativ 3 i punkt 3. I punkt 4 følger en kort redegjørelse av det rettslige vurderingstemaet og 
reglene om forbudet mot vesentlige endringer. I punkt 5 er vår vurdering av om gjennomføring av 
Alternativ 3 utgjør en vesentlig endring. Avslutningsvis behandler vi ÅØ sin anførsel om skifte av 
prosjektorganisasjon under punkt 6. 

2 VÅRE KONKLUSJONER 

Vår konklusjon er at det ikke vil medføre en vesentlig endring av kontrakten å velge Alternativ 3. Våre 
vurderinger kan oppsummeres slik: 

• Det fremstår ikke som sannsynlig at ÅØ ville ha blitt tildelt kontrakten dersom Alternativ 3 
hadde blitt lagt til grunn i konkurransen. Det fremstår heller ikke som sannsynlig at flere 
leverandører ville ha deltatt i konkurransen dersom denne hadde vært basert på Alternativ 3. 
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• Alternativ 3 medfører ingen forskyvning av den økonomiske balansen i kontrakten til fordel 
for Veidekke.  

• Kontraktens omfang utvides ikke betydelig, og kontrakten gjelder heller ikke noe kvalitativt 
annet dersom  HF velger å gjennomføre prosjektet i samsvar med Alternativ 3.  

• Tilbudt prosjektorganisasjon er etter det opplyste beholdt, og det foreligger heller ikke noen 
vesentlig endring på dette punkt. 

3  ENDRINGER SOM ER FORESLÅTT I ALTERNATIV 3 

Som et utgangspunkt for den anskaffelsesrettslige vurderingen, er det nødvendig å få klarlagt hvilke 
endringer som foreslås i prosjektet NFS dersom styret i HF stemmer for at Alternativ 3 skal 
gjennomføres. NFS ble kunngjort med følgende delprosjekter:  

(i) Nybygg somatikk (Livabygget) 

(ii) Ombygging eksisterende psykiatri 

(iii) Ombygging sentralblokk, plan 0-3 (Svanabygget) 

(iv) Ombygging sentralblokk, plan 4-8 (Svanabygget) 

De endringer som er skissert i Alternativ 3, retter seg primært mot delprosjektene som omhandler 
Livabygget og Svanabygget. Som underlag for hvilke endringer som er skissert i Alternativ 3, ble 
styret i HF fremlagt en ʺRapport om val av løysing for Livabyggetʺ. Denne er inntatt som Vedlegg 1 til 
styresaken. Rapporten viser de ulike endringene som er skissert. 

I første delprosjekt Nybygg somatikk er det foreslått følgende endringer ved gjennomføring av 
Alternativ 3 i kontrakten: 

• Det bygges ytterligere fem plan.  

• Noen funksjoner flyttes til andre etasjer, for eksempel flyttes Sterilsentral fra plan 03 til plan 
01, og KK/barn og poliklinikk flyttes fra plan 01 til plan 05. 

• Plan 00/01 er redusert i areal. 

• Plan 04, 06, 07 og 08 skal fylles med sengepostene som opprinnelig var tenkt i Svanabygget. 

• Plan 03 er omgjort til teknisk etasje for å kunne betjene et større bygg.  

• Nybyggarealet øker med 8000 m2. 

I delprosjekt Ombygging sentralblokk (plan 0-3 og plan 4-8) er det foreslått følgende endringer ved 
gjennomføring av Alternativ 3: 

• Noen funksjoner flyttes til andre etasjer, for eksempel flyttes Nevro Pol til plan 06 fra plan 04, 
og Kreft Pol og infusjonsklinikk flyttes opp fra plan 03 til plan 04. 

• I plan 05 gjøres det ingen ombygging, bare lett teknisk oppgradering. 

• Det etableres kontorer i plan 07 og plan 08, samt pasienthotell i plan 8. 
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• 6000 m2 med ombygging blir erstattet med lett oppussing. 

• 1000 m2 med ombygging av spesialrom blir erstattet med lett oppussing. 

På rapportens side 11 fremgår også endringen i det totale arealet ut fra de ulike alternativene: 

 Alternativ 1  Alternativ 2 Alternativ 3 

Sum areal m2 11 579 11 800 13 550 

Alternativ 3 medfører altså en økning i areal på ca. 2000 m2.  

Det er identifisert flere fordeler med den foreslåtte løsning i Alternativ 3, blant annet fremgår disse av 
rapportens side 7: 

• ʺAlle sengeavdelingar kan samlast i det nye bygget, med avlastingsareal inn mot eksisterande 
høgblokk. 

• Det sentrale heisanlegget kan gjenbrukast og gje svært tilfredstillande logistikk 

• Ein reduserer vesentleg periodar og belastning med rokadar og ombygging 

• Sengepost kan flytte ut i nybygg før ombygging av høgblokka 

• Risiko ved drift under ombygging blir vesentleg redusert 

• Vi løyser forprosjektet sitt manglande areal til spesialrom i poliklinikk og kvileområde ved 
akuttmottaket. 

• Ny sterilsentral kan byggast med etasjehøgder som korresponderer med Svanabygget sine 
etasjehøgder 

• Reduserer ombygging av verna areal i Svanabygget 

• Betre tilkomst til Dagabygget gjennom Svanabygget 

• Vi får kontorplassar nær klinisk drift og løyser ut 130 manglande kontorarbeidsplassar.ʺ 

Vi har også fått opplyst av HF at en gjennomføring av Alternativ 3 ikke gir: 

• endringer av romfunksjonsprogram 

• endringer i kostnadsrammen  

Det fremstår dermed som at den største endringen er at kontraktsomfanget består av en større andel 
nybygg.  

4 KORT OM VURDERINGSTEMA OG TERSKELEN FOR VESENTLIGE ENDRINGER 

4.1 Forskrift om offentlige anskaffelser § 28-1 og § 28-2 

Utgangspunktet er at anskaffelsesregelverket kun regulerer fasen frem til kontraktsinngåelse, mens 
kontraktens videre liv reguleres av kontrakts- og entrepriseretten. For å hindre omgåelser stiller 
imidlertid anskaffelsesregelverket grenser for partenes handlefrihet også etter at kontrakt er inngått.  
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Forbudet mot vesentlige endringer er hjemlet i forskrift om offentlige anskaffelser (ʺFOAʺ) § 28-1 og § 
28-2. Hovedregelen, som er utviklet gjennom rettspraksis, er at det ikke kan gjøres vesentlige 
endringer av kontrakten etter tilbudsfristen. Konsekvensen av en vesentlig endring er at det er foretatt 
en ulovlig direkteanskaffelse, som av KOFA kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr på inntil 15% 
av kontraktsverdien. En domstol kan også kjenne kontrakten uten virkning, avkorte kontraktens 
løpetid eller idømme overtredelsesgebyr, jf. lov om offentlige anskaffelser (ʺLOAʺ) § 13 og § 14.  

Kontraktsendringer som angis i FOA § 28-1 er alltid tillatt. Dette er for eksempel endringer hvor 
verdien av endringen(e) utgjør mindre enn 15 % av kontraktssummen, forutsatt at kontraktens 
overordnede karakter ikke endres. 

FOA § 28-2 bestemmer at vesentlige endringer ikke er tillatt, og definerer dette som endring som fører 
til at ʺinnholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontraktenʺ.  Bestemmelsen lister opp 
enkelte endringer som aldri er tillatt, det vil si at de alltid anses som vesentlige: 

ʺa) gjelder nye betingelser som, dersom de hadde vært en del av den opprinnelige konkurransen, ville ha ført 
til at andre leverandører potensielt kunne ha deltatt, eller at oppdragsgiveren kunne tildelt kontrakten til en 
annen leverandør,  

b) endrer kontraktens økonomiske balanse til fordel for leverandøren,  

c) utvider kontraktens omfang betydelig eller  

d) gjelder skifte av leverandøren i andre tilfeller enn dem som er nevnt i § 28-1 første ledd bokstav e.ʺ 

For endringer som ikke er tillatt etter FOA § 28-1 første ledd bokstav a) til e), men som heller ikke er 
konkret opplistet som ulovlige etter § 28-2 vil spørsmålet være om de er lovlige etter FOA § 28-1 første 
ledd bokstav f); ʺendringer, uavhengig av verdi, som ikke er vesentlige, jf. § 28-2ʺ. Denne bestemmelsen er det 
rettslige utgangspunktet for vurderingen av om Alternativ 3 utgjør en vesentlig endring av kontrakten 
mellom HF og Veidekke.  

Vi vil i det videre foreta en nærmere vurdering av de aktuelle alternativene i bokstav a), b) og c) i § 28-
2.  

4.2 Vesentlighetsterskelen – betydningen av at kontrakten er kunngjort som en 
samhandlingskontrakt 

Om en endring av kontrakt er vesentlig eller ikke, beror på en helhetsvurdering. For å vurdere om 
endringene i kontrakten er vesentlige, må det tas utgangspunkt i kontrakten slik den var kunngjort, 
vurdert opp mot de endringene som foreslås. 

Terskelen for hvilke endringer som er vesentlige må settes konkret. Juridisk teori har tatt til orde for at 
det i ʺkomplekse kontrakter [kan] være vanskelig å forutse hvilke endringsbehov som vil kunne oppstå, og dette tilsier 
at terskelen for vesentlighetsvurderingen er høyere enn i enklere kontraktsforholdʺ, jf. Anskaffelsesrett i et 
nøtteskall av Goller m.fl. side 273.  

Dragsten støtter dette utgangspunktet i Offentlige anskaffelser – regelverk, praksis og løsninger på 
side 743: 

ʺEnkelte kontrakter forutsetter at det skal skje en utvikling av prosjektet. I disse situasjonene er det 
forutberegnelig at vil bli behov for endringer og det skal dermed mer til for at endringene vil være av en slik 
karakter at de må anses som vesentlige.ʺ  
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Kontrakten for NFS er kunngjort som en samhandlingskontrakt med klare føringer på at prosjektet 
skal utvikles i fellesskap mellom byggherre og totalentreprenøren. Hvert delprosjekt i NFS består av 
en samhandlingsfase og en gjennomføringsfase. Kontraktsformen er slik at totalentreprenøren tidlig 
involveres, nettopp for å utvikle prosjektet og foreslå løsninger som gjør at arbeidene kan 
gjennomføres innenfor byggherrens budsjett. 

Det ble i konkurransen ikke konkurrert på noen totalsum eller fastpris for prosjektet, all den stund 
prosjektet skal utvikles av partene i fellesskap. Fastprisen som legges til grunn for totalentreprenørens 
vederlag for hvert enkelt delprosjekt blir derfor fremforhandlet i hver enkelt samhandlingsfase.  

HF har naturlig nok beskrevet i konkurransegrunnlaget en måte å gjennomføre prosjektet på, og en 
måte å løse funksjonskravene på, men det må fremstå som klart for enhver leverandør som leser 
konkurransegrunnlaget at det som er beskrevet i konkurransegrunnlaget kan - og bør - endres. 

Forutsetningen om at prosjektet kan og bør endres fremgår en rekke steder i konkurransegrunnlaget: 

I konkurransegrunnlagets punkt 1.3 står følgende om kontrakten: 

ʺOppdragsgiver er opptatt av å optimalisere kvalitet i alle faser av prosjektet. Oppgaven skal derfor ikke 
gjennomføres som en tradisjonell totalentreprise, men som totalentreprise med innledende samhandling for 
utvikling og optimalisering av alle deler av prosjektet, før gjennomføring av bygging som totalentreprise.ʺ 

Under punkt 2.2 i konkurransegrunnlaget presiseres det at samhandlingsfasen skal benyttes til å 
utvikle prosjektet: 

ʺSamhandlingsorganisasjonen, med byggherren og totalentreprenøren, skal i samhandlingsfasen, utvikle og 
prosjektere en løsning som ivaretar byggherrens krav og behov.ʺ 

I Kapittel A Orientering om oppdraget og retningslinjer for samhandling punkt 3.3.1 fremgår følgende 
om formålet med samhandlingsprosessen: 

ʺ• Kostnad. Eliminere usikkerhet/risikoelement for økonomiske forhold. Utrede potensiale for optimalisering 
av prosjektet med mål om kostnadsreduksjon.  

• Kvalitet. Avklare byggbarhet og optimalisere løsninger som sikrer at en ivaretar krav til funksjonalitet for 
et moderne sykehus. Sikre fullverdige funksjoner ved idriftsetting og overlevering til sykehusdrift.ʺ 

I punkt 3.3.2 står det videre:  

ʺRomfunksjonsprogram og BIM-modell vil bearbeides videre fra utsendelse av konkurransegrunnlag til 
oppstart samhandling. Dette underlaget skal optimaliseres videre i samhandlingsfasen.ʺ [vår 
understrekning] 

Også av kontraktsbestemmelsene fremgår det tydelig at konkurransegrunnlagets beskrivelse av 
prosjektet ikke er låst og at det legges opp til at prosjektet kan endres i samhandlingsfasene. Det er 
presisert at partene skal samhandle om å utvikle prosjektet i fellesskap, og at utviklingen av prosjektet 
i denne fasen ikke er å anse som endringer. Det vises til Kapittel B Kontraktsbestemmelser punkt 31 
Endringer:  

ʺSom endringer i kontraktens forstand, regnes kun de endringer som skjer etter inngåelse av kontrakt for 
gjennomføringsfasen for hvert enkelt delprosjekt. Samtlige bestemmelser i NS 8407 som gjelder endringer, 
kommer da til anvendelse sammen med de spesielle bestemmelser som framgår av dette kapittel. 
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Før inngåelse av kontrakt for gjennomføringsfasen for det enkelte delprosjekt, skal partene samhandle om å 
utvikle prosjektet i fellesskap. Bestemmelse om endringer i dette kapittel og NS 8407, kommer derfor ikke til 
anvendelse i denne fasen. Kommunikasjon og varsler mellom partene, skal i denne fasen følge de rutiner som 
er fastsatt i kapittel A.ʺ [vår understrekning] 

Videre vises det til Kapittel D Krav til byggeprosess punkt 6 Endringar i funksjon og kvalitet:  

ʺNye Førde sjukehus er gjennom styrevedtak i Helse Vest pålagt å vurdere endringsbehov innan funksjon 
som ein del av prosjektgjennomføringa. Helse Førde har forventningar om at entreprenøren er ein aktiv 
samarbeidspartnar for å få inn nødvendige endringsprosessar og vurdere kost/nytte på kvalitet og løysingar 
for å halde dei ulike delprosjekta innanfor den etablerte kostnadsramma. 

Nedanfor er styrevedtaket til Helse Vest referert: 

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner forprosjekt Nye Førde sjukehus 

2. Kostnadsramma blir sett til 1,64 milliardar i 2018 kroner 

3. Helse Førde må sikre at prosjektet er organisert og styrt slik at utbygginga kan gjennomførast innan 
kostnadsramma og med forventa kvalitet 

4. Helse Førde må ved behov gjere naudsynte justeringar undervegs i prosjektperioden 

5. Helse Førde må jobbe vidare med samt sikre seg at ein tar ut nødvendig driftsmessige effektar som bidreg 
til framtidig økonomisk og finansiell bærekraft. 

Det blir no arbeidd med endringar i høve til det vedtekne prosjektet, ved at prosjektgruppa for Nybygg 
somatikk jobba med konkrete endringar på planløysingar. I samband med planlegging av samhandlingsfasen 
må byggherre saman med entreprenør, gjere opp ein status på desse endringsbehova og lage ein plan for 
korleis desse tilhøva skal trekkast inn i samhandlingsfasen.ʺ [vår understrekning] 

Det følger av det ovenstående at det i konkurransegrunnlaget er tydeliggjort at prosjektet skal utvikles 
i samhandling mellom byggherre og totalentreprenør, og at det både kan og bør skje endringer i 
byggherrens opprinnelige beskrivelse av prosjektet. Det er vår vurdering at denne klargjøringen må 
ha stor betydning for hvilke endringer som kan gjøres i det materialet som er kunngjort, før 
endringene må anses som vesentlige.  

5 VESENTLIG ENDRING AV KONTRAKTEN – NY PROSJEKTSTRUKTUR 

5.1 Innledning 

Ved vurderingen av om det foreligger en vesentlig endring av kontrakten, er det overordnede 
vurderingstemaet fra EU-domstolen om endringen kunne medført at andre leverandører ville ha 
deltatt i konkurransen, eller ha vunnet frem i konkurransen.  

FOA § 28-2 oppstiller fire tilfeller hvor det er antatt at endringene gjør at andre leverandører ville ha 
deltatt i konkurransen, eller ha vunnet frem i konkurransen. For eksempel dersom omfanget utvides 
betydelig er det antatt at en annen leverandør kunne ha deltatt i konkurransen. Vi vurderer de enkelte 
alternativene i bokstav a), b) og c) under, men presiserer at vurderingen like fullt er basert på en 
helhetsvurdering opp mot det overordnede vurderingstema nevnt ovenfor.  
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5.2 FOA § 28-2 bokstav a): Medfører Alternativ 3 at andre leverandører potensielt kunne ha 
deltatt, eller at oppdragsgiveren kunne tildelt kontrakten til en annen leverandør? 

5.2.1 Innledning 

Det foreligger en vesentlig endring etter FOA § 28-2 bokstav a) dersom endringen kan ha påvirket 
potensielle leverandørers interesse for konkurransen, samt å ønske om å inngi tilbud.  

I tillegg omfattes de situasjoner hvor en annen leverandør ville ha blitt tildelt kontrakten dersom 
endringen var en del av konkurransen. 

5.2.2 Medfører Alternativ 3 at HF kunne tildelt kontrakten til ÅØ? 

Det første spørsmålet er om ÅØ kunne ha blitt tildelt kontrakten dersom prosjektet var kunngjort med 
en gjennomføring av Alternativ 3.  

ÅØ anfører i sitt brev at ʺDet kan heller ikke utelukkes at kontrakten kunne ha blitt tildelt ÅØ i stedet for Veidekke 
dersom prosjektet hadde vært kunngjort slik det nå ligger an til at det blir realisert, ettersom sentrale forutsetninger 
for tilbudene, både på pris og de kvalitative kriteriene, er basert på stor grad av komplisert ombyggingʺ. 

Tildelingskriteriene i konkurransen var pris (20%), kompetanse og erfaring for tilbudt team (45%), og 
oppgaveforståelse og gjennomføringsplan (35%).  

Tilbudt pris bestod av to elementer; timepriser for nøkkelpersonell i samhandlingsfasen, samt en 
påslagsprosent for totalentreprenørens fortjeneste i gjennomføringsfasen. Den tilbudte 
påslagsprosenten reflekterer fortjeneste for både kontraktsarbeider med ombygging og nybygg. At en 
gjennomføring av Alternativ 3 medfører større grad av nybygg, kan påvirke den tilbudte 
påslagsprosenten, da denne nok reflekterer prosjektets kompleksitet. Prosessen underveis i 
samhandlingsfasen er imidlertid lagt opp slik at det skal skje en kartlegging av risiko, samtidig som 
ansvaret for risikoen blir fordelt til den kontraktspart som er nærmest til å påvirke risikoen.  At det nå 
gjennomføres en samhandlingsfase hvor risiko fordeles, gjør at den tilbudte påslagsprosenten ikke 
nødvendigvis vil være så avhengig av om det er nybygg eller ombygging som skal gjennomføres i 
kontraktsarbeidene.  

Uansett er det vår vurdering at dersom ÅØ ville ha endret påslagsprosenten som følge av 
gjennomføring av Alternativ 3, har det formodningen for seg at Veidekke ville ha endret 
påslagsprosenten tilsvarende. Under kriteriet kompetanse og erfaring for tilbudt team, ble ikke 
kompetanse knyttet spesifikt til ombygging eller nybygg vektlagt. Evalueringen baserte seg på 
intervjuer og CV, hvor egnetheten til nøkkelpersonellet var gjenstand for vurdering. At det nå foreslås 
en større grad av nybygg, ville derfor ikke ha endret evalueringen under dette tildelingskriteriet. 

For det siste tildelingskriteriet, oppgaveforståelse og gjennomføringsplan, skulle det gis en inntil to 
siders beskrivelse av ʺorganisering og plan for kostnadskontroll av heilskapen i forprosjekt Nye Førde Sjukehusʺ. 
Leverandørene ga en plan hvor de identifiserte aktuelle risikoelement og beskrev en arbeidsplan for 
revisjonsgjennomgang av delprosjektene. ÅØ beskrev følgende risikoelementer for ombyggingen av 
sentralblokk: 

ʺSjukehus i drift 
Rokadekostnadar 
Endringar i funksjon 
Forankring av løysingar hjå brukar 
Logistikk 
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Risikoprising i leverandørledd tekniske fag. 
Gjennbruksverdi av eksisterande byggning.ʺ 

Under dette tildelingskriteriet vil en større grad av nybygg ha betydning for hvordan leverandørene 
vurderer risikoelementene i delprosjektene. De risikoelementer som ÅØ selv har fremhevet, vil like 
fullt gjelde ved gjennomføring av Alternativ 3, da ombyggingen av sentralblokk fortsatt skal 
gjennomføres. Veidekke fikk under dette underkriteriet 8 poeng, mens ÅØ kun fikk 4 poeng. 
Begrunnelsen for dette var knyttet til at ʺÅsen og Øvrelid har beskrevet prosessen veldig overordnet og ikke 
detaljertʺ. HF foretok ikke en selvstendig vurdering av hvilke risikoelementer som var identifisert, men 
hvordan dette var beskrevet. Dersom man legger til grunn at ÅØ får tilsvarende score som Veidekke 
under dette underkriteriet, vil ÅØ fortsatt ikke ha vunnet konkurransen.  

Vi mener derfor det ikke er sannsynlig at ÅØ kunne ha vunnet konkurransen, med de endringer som 
nå er foreslått.  

5.2.3 Medfører Alternativ 3 at andre leverandører potensielt kunne ha deltatt i konkurransen? 

Det andre spørsmålet er om andre leverandører potensielt ville ha deltatt i konkurransen dersom 
prosjektet var kunngjort med en gjennomføring av Alternativ 3. 

Det kan være vanskelig å vurdere om en annen leverandør kunne ha deltatt i konkurransen, da dette i 
all hovedsak blir en teoretisk og retrospektiv vurdering.  

I vår sak har vi likevel noen konkrete holdepunkter for å kunne vurdere sannsynligheten for at andre 
leverandører ville ha deltatt i konkurransen, gitt endringene i Alternativ 3. 

I 2018gjennomførte HF en konkurranse om en totalentreprisekontrakt for nybygg Psykisk Helsevern. I 
denne konkurransen var det kun ÅØ som var interessert i å delta.  

I konkurransen for de resterende delprosjektene i NFS, ble det gjennomført markedsdialog for å få 
med flere leverandører i konkurransen. For å skape mest mulig interesse for prosjektet, ble det 
gjennomført markedsdialog i Bergen og ikke kun lokalt i Førde. Likevel var det kun ÅØ og Veidekke 
som var interessert i å delta.  

En fersk avgjørelse fra KOFA i sak KOFA-sak 2018/521 kan etter vår vurdering også tas til inntekt for 
at endringene ved gjennomføring av Alternativ 3 ikke ville ha påvirket deltakerinteressen. 

Spørsmålet i saken var om det forelå en vesentlig endring av konkurransegrunnlaget, ved i ettertid å 
åpne for at leverandørene kunne levere tilbud på at bygget ble revet og oppført på nytt i sin helhet. 
KOFA uttalte følgende om de endringer som ble gjort: 

«(43) Slik klagenemnda leser konkurransedokumentene, bygger de gjennomgående på en forutsetning om at 
deler av det eksisterende bygget skulle beholdes og rehabiliteres. Slik konkurransegrunnlaget var utformet, 
åpnet det ikke for å rive hele bygget og oppføre et nytt bygg. Nemnda oppfatter at bruken av «Nybygg» i 
konkurransegrunnlaget skal forstås som «påbygg» eller «tilbygg», slik innklagede har lagt til grunn både i 
kravspesifikasjonen og søknaden om rammetillatelse. At leverandørene var gitt et visst spillerom med hensyn 
til å vurdere «rivningsomfanget», endrer ikke på dette.» 

KOFA mente at konkurransegrunnlaget var endret. Konkurransegrunnlaget var imidlertid ikke 
vesentlig endret: 

«(45) Etter å ha mottatt og gjennomgått innklagedes svar på forhåndsvarselet ser imidlertid klagenemnda at 
det i denne saken ikke er grunnlag for å konkludere med at endringen kan ha påvirket deltakerkonkurransen. 
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(46) Nemnda har i denne vurderingen lagt vekt på at en totalentreprenør av en slik størrelse som er påkrevd 
i denne konkurransen, vil være i stand til å løse et vidt spekter av ulike oppdrag med forskjellige 
byggetekniske elementer. Det er heller ikke andre, konkrete forhold i saken som gir grunnlag for å konkludere 
med at endringen har påvirket deltakerinteressen.» 

Overført til vår sak, må det kunne legges til grunn som klart sannsynlig at de endringer som er lagt til 
grunn i Alternativ 3 ikke ville ført til en økt interesse for prosjektet. Sykehusprosjektets overordnede 
karakter er ikke endret. Prosjektets størrelse og tekniske kompleksitet er den samme. Tidsmessig og 
geografisk er det ingen endring. Det er derfor det samme leverandørmarkedet som ble oppfordret til å 
gi tilbud i første omgang, som ville ha vært det aktuelle markedet også ved en gjennomføring av 
Alternativ 3. 

Det fremstår etter dette ikke som sannsynlig at andre leverandører ville ha deltatt dersom prosjektet 
hadde blitt kunngjort med utgangspunkt i Alternativ 3. 

5.3 FOA § 28-2 bokstav b): Medfører Alternativ 3 at kontraktens økonomiske balanse endres 
til fordel for Veidekke?  

Etter FOA § 28-2 bokstav b) vil endringer som forandrer kontraktens økonomiske balanse til fordel for 
leverandøren, anses som vesentlige. Regelen gir uttrykk for at det ikke kan skje en prisøkning, uten at 
det pålegges sammenfallende nye forpliktelser på leverandørens hånd. Regelen om at den 
økonomiske balansen ikke kan endres til fordel for leverandør, gjelder ikke absolutt. Mindre 
endringer kan tillates, også hvor de utgjør en økonomisk fordel for leverandør. 

ÅØ anfører i sitt brev at ʺbokstav b gjør seg gjeldende dersom alternativ 3 realiseres, ved at entreprenørens 
vederlag vil øke betydelig i forhold til inngått kontraktʺ.  

Det er ikke slik at anskaffelsesregelverket stenger for prisjusteringer, men disse prisjusteringene må 
korrespondere med en økning av leverandørens forpliktelser. I EU-domstolens avgjørelse Pressetext 
C-454/06 bestod prisendringen i en konvertering fra østerrikske schilling til euro, noe som medførte en 
prisreduksjon på 0,3%. Partene hadde også avtalt ikke å prisindeksjustere vederlaget i to år, og dette 
innebar en prisreduksjon på henholdsvis 2,94% og 1,47%. EU-domstolen uttalte at en slik tilpasning 
kunne være anskaffelsesrettslig akseptabel såfremt den var ubetydelig og objektivt berettiget.  

Veidekke sitt vederlag for gjennomføringsfasen består av to elementer: 

(i) Direkte prosjektkostnader, som består av totalentreprenørens selvkost  

(ii) En fast påslagsprosent 

Dersom de direkte prosjektkostnadene i prosjektet går opp eller ned, vil ikke dette endre den 
økonomiske balansen, så lenge totalentreprenøren får betalt for selvkost og byggherren får tilsvarende 
mer eller mindre sykehus for pengene. Det er en balanse mellom totalentreprenørens kostnader og 
byggherrens utgifter.  

Prisen som det enkelte delprosjekt skal bygges opp av, består av selvkost, risiko og muligheter, og 
fortjeneste. Fortjenesten er en fast prosentsats som er en direkte funksjon av de direkte 
prosjektkostnadene. Påslagsprosenten vil også balansere, likt som totalentreprenørens kostnader og 
byggherrens utgifter.  

Etter vår vurdering utgjør ikke dette en forskyvning av den økonomiske balansen i leverandørens 
favør.  
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5.4 FOA § 28-2 bokstav c): Medfører Alternativ 3 at kontraktens omfang utvides betydelig? 

5.4.1 Innledning 

Etter FOA § 28-2 bokstav c) er endringer som betydelig utvider avtalens omfang, en vesentlig endring. 
Jo større utvidelsen er i forhold til kontraktens størrelse, jo større sannsynlighet er det for at denne 
anses som vesentlig. 

ÅØ anfører ikke FOA § 28-2 bokstav c) i sitt brev, men hevder at ʺovergangen fra komplisert ombygging til 
stor grad av nybygg at anskaffelsens overordnet karakter er endretʺ.  

I foreliggende tilfelle er det tale om kvalitative endringer av kontrakten, i form av at graden av nybygg 
nå er større enn den opprinnelig var. Slik sett, er det etter vår vurdering dette alternativet i FOA § 28-2 
c) som er mest relevant å vurdere for å se om endringene er vesentlige. 

5.4.2 Vår vurdering 

Alternativ 3 fordrer flere endringer sammenliknet med konkurransegrunnlagets beskrivelse.  
Spørsmålet er om disse endringene må anses som en vesentlig endring i regelverkets forstand.  

Det finnes ingen domstolsavgjørelse av sentral betydning ved vurderingen av spørsmålet. Vi har 
allerede vist at juridisk teori inntar et utgangspunkt om at terskelen for vesentlige endringer er høyere 
ved utviklingskontrakter, da det nettopp forutsettes at det skal skje endringer i kontrakten. Det finnes 
lite annen praksis knyttet til samhandlingskontrakter, slik at dette utgangspunktet også må legges til 
grunn for prosjektet NFS.  

Ved vurderingen av om kontraktens omfang utvides betydelig må dette i stor grad bygge på hva som 
er nevnt om endringer i kontrakten, og det oppståtte behovet for endringer. Endringer som har en 
kommersiell og funksjonell sammenheng med kontrakten bør som et utgangspunkt godtas.  

Det finnes flere KOFA-avgjørelser hvor vurderingstemaet er om det foreligger vesentlige endringer 
ved at kontrakten gjelder noe kvalitativt annet enn det som opprinnelig var kunngjort.  

En av disse avgjørelsene er KOFA-sak 2008/217. KOFA kom til at det ikke forelå en vesentlig endring.  

Spørsmålet i sak 2008/217 var om det forelå en ulovlig direkteanskaffelse ved at kommunen etter 
tilbudsfristens utløp prosjekterte et skisseforslag etter tilbudsfristens utløp, og at dette endret 
forutsetningene for konkurransen i en slik grad at den skulle vært avlyst og kunngjort på nytt. KOFA 
kom til at det ikke forelå vesentlige endringer på bakgrunn av flere forhold. 

Romløsningen i den endelige skissen var ʺnoe annerledes enn løsningen i kontrakten, både hva gjelder 
plassering og utformingʺ. KOFA mente endringene var ʺsåpass beskjedne at de etter nemndas syn ikke kan tilsi at 
kontrakten er vesentlig endretʺ.  

Det ble gjort noen endringer i bruksarealet, ved at bruksarealet i første etasje var ca. 7 m2 større enn 
opprinnelig, mens bruksarealet i andre etasje var ca. 9 m2 mindre enn opprinnelig. Det totale 
bruksarealet ble redusert med 2 m2 som en følge av endringene. KOFA mente at dette ʺkan ikke anses 
som en vesentlig endring isolert settʺ. 

Det ble også gjort noen endringer på det bebygde areal, som utgjorde en prosentmessig reduksjon på 
maksimalt 13%. KOFA vurderte disse endringene slik: 

ʺSelv om både omfanget og utformingen av bygget til en viss grad er endret, er endringene etter 
klagenemndas syn av langt mer beskjeden karakter enn det som var tilfelle i sak 2008/5. Dette understøttes 
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av at tilbudsprisen ikke ble påvirket av endringene, jf. opplysninger i e-post av 10. juli 2009. Det må antas å 
ha formodningen mot seg at innklagede ville betalt det samme for anskaffelsen om denne var vesentlig 
redusert. Nemnda finner etter en helhetsvurdering at det her ikke er tale om en vesentlig endring, og 
innklagede har dermed ikke foretatt en ulovlig direkte anskaffelse på dette grunnlag.ʺ 

I likhet med tilfellet i KOFA-saken, er det kun gjort noen beskjedne endringer i 
romfunksjonsprogrammet i NFS. Det er samme romfunksjonsprogram som gjelder etter Alternativ 3, 
funksjonene er nå foreslått plassert andre steder enn der det opprinnelig var beskrevet. Dette trekker i 
retning av at endringene ikke er vesentlige.  

En ulikhet fra nevnte KOFA-sak er endringene i areal. Alternativ 3 medfører en økning i areal på 2000 
m2, som isolert sett kan være en vesentlig endring.  Dette mener vi ikke kan tillegges avgjørende vekt, 
all den stund kontrakten er en samhandlingskontrakt, hvor prosjektet skal utvikles og det oppgitte 
romfunksjonsprogram er ivaretatt.  

En annen KOFA-avgjørelse med tilsvarende vurderingstema er sak 2008/5.  

Spørsmålet i sakenvar om de endringene som ble foretatt i kontrakten utgjorde vesentlige endringer. 
Kontrakten var kunngjort som et prosjekt med tilbygg på eksisterende helsehus, med mindre 
ombyggingsarbeider. Kontrakten var basert på NS 8405. Dette ble endret til et nybygg, som var 
plassert et annet sted. KOFA uttaler følgende om vurderingen: 

ʺKravet til likebehandling og konkurranse i lovens § 5 medfører at deltagerne i den avsluttede konkurransen 
må få mulighet til å gi tilbud ut fra de endrede forutsetningene, men også at et prosjekt om nyoppføring på 
Hatteng må tilbys til entreprenører som kunne tenkes å se annerledes på nyoppføring enn på et prosjekt om 
ombygging/tilbygg i kombinasjon med nytt bygg.ʺ 

Det var flere endringer som gjorde at dette ble vurdert å være vesentlig: 

ʺInnklagede har for det første endret den geografiske plasseringen av bygget. Tegningene over det 
opprinnelige planlagte bygg på Oteren, og de nye tegningene på bygg på Hatteng, viser videre at den 
endrede kontrakten er vesentlig annerledes. Endringene leder til at det skal oppføres et nytt bygg, ikke 
ombygging av eksisterende bygg kombinert med nybygg, slik oppdraget først ble kunngjort. Oppdragets 
omfang er betydelig redusert. Det må antas at disse forhold ville hatt betydning for den økonomiske 
vurdering av byggekostnadene som markedet opprinnelig la til grunn ved den første kunngjøring. Netto 
endring i kontraktens omfang er ikke vesentlig, men det er tale om både fradrag og tillegg som 
prosjekteringsteknisk bør ses i sammenheng. Dette innebærer at klagenemnda fastholder den vurdering som 
ble lagt til grunn i forhåndsvarselet, selv om det skulle være riktig at netto endringen i beløp ikke er 
vesentlig i entreprisefaglig sammenheng, jf rapporten fra Nordnorsk Byggekontroll AS av 14. mai 2008.ʺ 

KOFA mente at med de endringene som ble gjort, dreide det seg om ʺen annen innholdsmessig kontrakt 
enn den som først var inngåttʺ.  

I likhet med KOFA-sak 2008/5 vil Alternativ 3 medføre at graden av nybygg er endret fra de 
opprinnelige forutsetningene. Det er imidlertid ikke tale om å endre den geografiske plasseringen av 
bygget, noe som fremstår som det helt sentrale for KOFAs vurdering av saken. Dette skiller vårt 
tilfelle vesentlig fra KOFA-sak 2008/5.  

Oppdragets omfang ble også betydelig redusert i KOFA-sak 2008/5, slik at dette hadde en direkte 
påvirkning på den økonomiske vurderingen leverandørene hadde gjort i konkurransen. For HF sin 
del, bestod den økonomiske vurderingen leverandørene måtte gjøre i konkurransen av å fastsette en 
påslagsprosent som er fast gjennom alle delprosjektene. De endringene skissert i Alternativ 3 



 

12 | 13 
8267347.1 

medfører ingen endring i den økonomiske vurderingen. I tillegg til dette kommer at HF ikke foretar 
noen prisjustering i prosjektet, da kostnadsrammen for prosjektet er satt. Veidekke vil ikke få økt 
vederlag som følge av endringene foreslått i Alternativ 3.  

Den største forskjellen mellom vår sak og ovennevnte KOFA-sak er utgangspunktet om at kontrakten 
er en samhandlingskontrakt hvor det forutsettes at det både kan og skal gjøres endringer. For 
leverandørene i KOFA-saken var det ikke forutberegnelig at det kunne skje slike endringer i 
kontrakten, og KOFA kom av den grunn til at endringene var ulovlige. 

Vi mener at allerede nevnte KOFA-sak 2018/521 også her kan tas til inntekt for at det ikke foreligger 
vesentlige endringer, da KOFA konkluderte med at en endring fra ombyggingsarbeider til nybygg 
ikke utgjorde en vesentlig endring. 

Det skal også nevnes at Alternativ 3 ikke vil medføre noen særlig økning i den totale 
kontraktssummen for HF. I Rapport om val av løysing for Livabygget fremgår følgende oversikt over 
kostnadene for de ulike alternativene under punkt 9.2 (alternativ 3 er uthevet): 

 

Kalkylen viser at den anslåtte kostnaden for Alternativ 3 overstiger Alternativ 1 med 37 MNOK. Dette 
utgjør en andel på 2 % av prosjektets kostnad. Veidekkes kalkyle av Alternativ 3 overstiger Alternativ 
1 med 133 MNOK. Dette utgjør en andel på 7,2 % av prosjektets kostnad. Økningen i de anslåtte 
totalkostnadene taler i seg selv for at en gjennomføring av Alternativ 3 ikke utgjør en vesentlig 
endring.  

5.5 Konklusjon  

På bakgrunn av det ovenstående er det vår vurdering at de endringer som er foreslått i Alternativ 3 
først og fremst gjelder arbeidsmetode og ikke arbeidets karakter. Det er ikke tale om et kvalitativt 
annet prosjekt da det fortsatt skal bygges et sykehus på samme sted, etter samme 
romfunksjonsprogram, og til samme pris som i den kunngjorte kontrakten.  

Endringen i Alternativ 3 retter seg mot en endring i gjennomføringsmetoden av prosjektet, ved at det 
skal etableres en større grad av nybygg enn ombygging. Prosjektet er fortsatt delt opp i de 
opprinnelige delprosjektene. Ettersom det blir en mindre ombyggingsfase, blir det også mindre behov 
for rokader. Dette påvirker ikke omfanget i kontrakten. Ved gjennomføring 

Kalkyle for alternativa Tal i millionar 2020 kroner inkl MVA  

 
 
Alternativ beskrivelse 

Kalkyle Inv. 
ramme 

Over 
ramme 

Påløpt/ 
låst 

Rest-
arbeid 

% over 
ramme 

Alternativ 1 rådgjevarkalkyle 1 847 1 733 114 479 1 368 8,3 %

Alternativ 2 rådgjevarkalkyle 1 851 1 733 118 479 1 372 8,6 %

Alternativ 3 rådgjevarkalkyle 1 884 1 733 151 479 1 405 10,7 % 

Alternativ 4 Veidekke kalkyle 
på nybygg 

1 980 1 733 247 479 1 501 16,4 %
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Hvorvidt endringen med gjennomføring av Alternativ 3 ville medført at flere leverandører ville deltatt 
i konkurransen, er det vanskelig å ha noen klar formening om, men vi anser det som sannsynlig at 
ingen flere ville ha deltatt i konkurransen. Det er avgjørende at kontrakten legger opp til en 
optimalisering gjennom samhandling mellom totalentreprenøren og byggherren, og vi mener at de 
endringene som er foreslått i Alternativ 3 ligger innenfor kontraktens rom for optimaliseringer.  

Det foreligger ikke en vesentlig endring av kontrakten ved gjennomføring av Alternativ 3.   

6 VESENTLIG ENDRING AV KONTRAKTEN – ANNEN PROSJEKTORGANISASJON  

ÅØ anfører at ʺVeidekke så langt i prosjektet ikke benytter seg av tilbudt prosjektorganisasjonʺ og at dette er i 
strid med konkurransegrunnlagets krav i Kapittel A punkt 5 første setning. Det står nevnt at: 

ʺDet kreves at tilbudt prosjektorganisasjon beholdes, ikke bare i samhandlingsfasen, men også gjennom hele 
gjennomføringsfasen for første delprosjekt, Nybygg somatikk.ʺ 

Videre står det at 

ʺTotalentreprenøren kan ikke bytte ut tilbudt nøkkelpersonell uten forhåndsgodkjenning fra oppdragsgiver. 
Endelig valg av ny ressurs krever godkjenning fra oppdragsgiver.ʺ 

Dette er også kontraktsfestet i Kapittel B Kontraktsbestemmelser i punkt 51 og 52. 

Vi har fått opplyst av prosjektleder for NFS, Andreas Finstad, at Veidekke ikke har endret sin tilbudte 
prosjektorganisasjon. Prosjektorganisasjonen har imidlertid blitt styrket med en person på 
prosjekteringsledelse teknisk, samt en støttefunksjon på kalkulasjon. Figuren over 
prosjektorganisasjonen ser dermed slik ut: 

 

På bakgrunn av dette er det ikke foretatt en vesentlig endring i prosjektorganisasjonen i strid med 
konkurransegrunnlagets krav. Det foreligger ingen vesentlig endring av kontrakten på dette punkt.  

 


