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Byggherreansvar inkludert graving,  spregning m. v.   

                   

1 HVA forsikringen omfatter  
 

Forsikringen utvides til likevel å omfatte sikredes rettslige erstatningsansvar som byggherre for 

det prosjekt som fremgår av forsikringsbeviset, inkl. byggherreansvar for gravings-, piggings-, 

sprengnings- (herunder bruk av ekspanderende masse), spuntings-, pelings- og rivningsarbeid. 

Utvidelsen omfatter dog ikke ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, herunder 

truck og arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri.  

 

2 HVA forsikringen IKKE omfatter  
 

Forsikringen omfatter ikke ansvar  

 

a) for skade på deltagende entreprenørers entreprise, anleggsredskap, tilkjørte materialer 

m.v. og andre leveranser til byggeplassen.  

 

b) for skade på omkringliggende bebyggelse i form av mindre sprekker og riss, innvendig og 

utvendig, når ikke selve bygningens konstruksjon er skadet.  

 

c) for skade på fortau og gatelegeme, samt ledninger i gaten som følge av setninger. Dog 

dekkes ledningsbrudd og følgene av dette.  

 

3 Sikkerhetsforskrifter 
 

Sikrede plikter å overholde sikkerhetsforskriftene nevnt under pkt. 3.2 til og med pkt. 3.6 

nedenfor.  

 

3.1 Følger av overtredelse av sikkerhetsforskrift  

Hvis brudd på sikkerhetsforskrifter fører til skade eller større erstatningsansvar enn sikrede ellers 

ville hatt, og sikrede har utvist forsømmelighet med å overholde dem eller med å påse at de 

ble overholdt, kan utbetalingen under forsikringen bli redusert eller falle bort, jf. FAL paragraf 

4-8. Det samme gjelder hvis forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende 

art eller av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, eller av arbeidsledere 

som i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede.  

 

3.2 Kvalifikasjonskrav ved sprengning – Sikkerhetsforskrift    

Den som forestår sprengningen skal ha relevant, gyldig sprengningssertifikat.  

 

3.3 Rør, ledninger og kabler i bakken - Sikkerhetsforskrift  

Før gravings-, piggings-, sprengnings-, spuntings- og pelingsarbeidene tar til, skal sikrede  

 

a) ved undersøkelse hos offentlige og private instanser og grunneiere skaffe seg kunnskap om 

rør, ledninger eller kabler i bakken som kan ta skade av arbeidet, for deretter å 

 

 b) ta slike forholdsregler som er nødvendig for å hindre at slik skade oppstår.   
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3.4 Fremgangsmåte ved graving - Sikkerhetsforskrift  

Graving skal skje i henhold til Forskrift av 19. november 1985 nr. 2105 om graving og avstiving 

av grøfter (Arbeidstilsynet).  

3.5 Bruk av rådgivende ingeniør - Sikkerhetsforskrift  

Ved gravings-, piggings-, sprengnings-, spuntings-, pelings- og rivingsarbeider skal  

a) rådgivende ingeniør benyttes ved planleggingen og gjennomføringen av arbeidene, og 

hans beskrivelser følges ved utførelsen av arbeidene, og  

b) forhåndsbesiktigelse med registrering av tilstanden til den omkringliggende bebyggelse 

foretas før arbeidene igangsettes.  

3.6 Underentreprenørers forsikringer - Sikkerhetsforskrift  

Sikrede skal påse at hans underentreprenører har egen ansvarsforsikring for den type arbeider 

underentreprenørene skal utføre.  

 

4 Forsikringssum  

Den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset angir Forsikringsselskapets samlede 

erstatningsplikt for alle skader som konstateres i forsikringstiden og som skriver seg fra det 

nevnte byggeprosjektet. 


