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Hvorfor Prosjektforsikring? 
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Hvilke roller har vi på en byggeplass? 
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• Byggherre 

• Hoved- og totalentreprenør 

• Underentreprenør 

• Rådgivere 

• Banker 

• Naboer 

• Tredjeperson 



Kontraktsforhold 
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• NS 

• Forholdet mellom partene 

• Forsikring 

• Medforsikring 

• Betaling 

• Overtakelse 

• Risikoovertakelse 

• Reklamasjonstid 



10.1 Entreprenørens plikt til å holde 
kontraktarbeidet forsikret 
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• Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren holde forsikret det som til enhver tid er 

utført av kontraktarbeidet, materialer byggherren har betalt forskudd for, samt 

materialer byggherren har overgitt i entreprenørens besittelse.  

• Forsikringen skal tegnes på slike vilkår som er vanlig for den type arbeid 

entreprenøren eller hans underentreprenører skal utføre, og skal omfatte skade,  

så som brannskade, vannskade og hærverk, samt annen skade på 

kontraktarbeidet. Forsikringen skal dessuten dekke tyveri forøvd ved innbrudd.  

Den skal gjelde inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren. Det kan 

avtales at forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele byget 

eller anlegget er overtatt av byggherren.  

• Entreprenøren skal sørge for å tegne forsikring for et beløp som gir dekning for  

det som det vil koste å bringe kontraktarbeidet i samme stand som før skaden. 

Forsikringsavtalen skal tegnes som en førsterisikoforsikring.  

• Byggherren skal være medforsikret. Forsikringsavtalen skal inneholde en 

bestemmelse om at forsikringsselskapet ikke kan påberope slike forhold som er 

nevnt i lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL), kapittel 4 eller § 8-1, 

som gir grunnlag for å redusere erstatningen hvis erstatningsreduksjonen vil føre  

til at entreprenøren ikke ville være i stand til å utbedre skaden.  



Tingforsikringer 
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• Prosjekt årsforsikring 

 

• Prosjekt enkeltprosjekt 

 

• Driftstap for entreprenør 

 

• Driftstap for byggherre 

 

        Heldekning 

• Ekstrautgifter 

• Brakker og arbeidsutstyr 

• Riving og rydding 

• Påbud fra offentlig 

myndighet 

• Rekonstruksjon av arkiver  

• Byggekran 



Byggherrestyrte avtaler 

Rehabiliteringsprosjekter 

Kombinasjoner 
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Beskrivelse av prosjektet 
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• Hva skal bygges 

• Hvor 

• Hva koster det 

• Kontrakt 

• Hvem gjør hva  

- Bruk av underentreprenører 

• Tidsplan 

• Grunnforhold 

- Rapport om fundamentering 



Driftstap 

Byggherre Entreprenør 
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• Dekker tap som oppstår etter 

planlagt ferdigstillelse med 

karenstid på 30 dager som 

løper fra planlagt 

ferdigstillelse 

• Forsikringssum / ansvarstid / 

karenstid 

• Dekker driftstap som følge  

av skade 



Reklamasjonstid – xx måneder 
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Forsikringen er utvidet til å omfatte 

erstatningsmessig skade på 

kontraktsarbeider i 

reklamasjonstiden som skyldes 

mangel i kontraktsarbeidene som 

har oppstått før overtakelse. 

  

I erstatningen gjøres det fradrag for 

de kostnader som ville påløpt ved 

reparasjon av mangelen 

umiddelbart før skaden inntraff. 

  

Det forutsettes at entreprenøren er 

pliktig til å erstatte skaden i henhold 

til inngått standardkontrakt (NS). 

Sikret er entreprenør som er sikret i 

denne forsikringsavtalen. 

  

Forsikringen gjelder for 

kontraktsarbeider der 

reklamasjonstiden starter i 

forsikringstiden. 

 

Forsikringssum, førsterisiko – 

xx.000.000 


