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Kort introduktion
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• Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

• Stiftet i 1913

• Mere end 90 medlemsorganisationer på verdensplan – i Danmark: FRI

• FIDIC's formål (i uddrag): 

• Be the recognised international authority on issues relating to consulting engineering best practice

• Actively promote high standards of ethics and integrity among all stakeholders involved in the development of 

infrastructure worldwide

• Enhance the image of consulting engineering [as leaders and wealth creators in society]

• FIDIC gennemfører kurser, seminarer og konferencer verden over for at fremme disse formål

• Udgiver en lang række 'best practice' vejledninger, policy statements, guidelines etc.

• Udarbejder standard kontraktvilkår mv. i dialog med bl.a. udviklingsbanker og sponsorer, 

entreprenørrepræsentanter, rådgivere mfl.



FIDIC's Conditions of Contract
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• Første kontraktsæt offentliggjort i 1957 (inspireret af engelsk standard)

• Før 1999: FIDIC Rainbow – inddelt efter arbejdstype, bl.a.:

• Rød (bygningsarbejder)

• Gul (mekanisk/elektrisk arbejde)

• Orange (turnkey)

• 1999-versionerne udviklet i 1990'erne med basis i Orange Book – inddelt efter (design)ansvar:

• Construction (Red Book)

• Plant & Design/Build (Yellow Book)

• EPC/Turnkey (Silver Book)

• Short Form (Green Book)

• Senere også:

• Design/Build/Operate (FIDIC Gold)

• Construction – MDB Harmonised (Pink Book)



FIDIC's Conditions of Contract II
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• FIDIC har også udgivet eller supporteret en lang række andre kontraktstandarder:

• Rådgiveraftale (White Book)

• Under-rådgiveraftale

• Joint venture/konsortierådgivningsaftale

• Dredging

• Snart også:

• Operate/Design/Build (Brown Book)

• Der arbejdes også på standard kontraktvilkår til offshore-brug

• Fokus i dag er dog på opdateringen af de oprindelige 'hovedvilkår':

• Construction

• Plant & Design-Build

• EPC/Turnkey



Nøglekarakteristika 1999 (CONS & P&DB)
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• Fast pris – dvs. kun ekstrabetaling i konkrete, beskrevne tilfælde, fx:

• Uforudsigelige jordbundsforhold

• Væsentligt afvigende vejrforhold

• Ændringer i arbejdet

• Fast tid – dvs. kun fristforlængelse i konkrete, beskrevne tilfælde, fx:

• Uforudsigelige jordbundsforhold

• Ændringer i arbejdet

• Forsinkelser pga. myndighedsforhold

• Administration:

• 'Engineer' er overordnet ansvarlig for den daglige ledelse

• Engineer's instrukser skal efterleves ('fix now – settle later')

• Konflikter løses som udgangspunkt af Engineer



Nøglekarakteristika II

Jakob B. Sørensen 2017 - 6

• Resultatansvar:

• Fit-for-purpose

• Construction: hvis entreprenøren designer dele af arbejdet

• Plant & Design-Build & EPC/Turnkey

• EPC/Turnkey

• Entreprenøren har det fulde ansvar for 

• udførelse (dvs. ingen ret til fristforlængelse eller tillægsbetaling) og 

• resultat, herunder for fejl i bygherrens kravspecifikation

• Entreprenørens krav (tid, penge eller andet):

• Skal fremsættes inden for 28 dage (ellers afskæres de iht. kontraktvilkårene)

• Afgøres indledningsvist af Engineer (Bygherrre-udpeget)

• Ellers eskaleres tvister til Dispute Adjudication Board -> voldgift



Opdatering 2017

Jakob B. Sørensen 2017 - 7

• Processen er ledet af FIDIC's Contract Committee med en dedikeret Task Group for 
opdateringen af 1999 pakken

• Første udkast til P&DB (Yellow Book) udsat for 'friendly review' i 2015

• P&DB 'special pre-release version' frigivet og drøftet i forbindelse med Global User 
Conference i London i dec. 2016

• Construction (Red Book) og EPC/Turnkey (Silver Book) i friendly review februar 2017

• 2017 udgaverne af CONS, P&DB og EPC/T forventes frigivet i løbet af 3. kvartal, 2017



Opdatering 2017 – det gode
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• 2017 udgaverne vil være baseret på samme struktur

• 21 paragraffer ift. nuværende 20, men kun pga. opdeling af Cl. 20 (tvister) i to paragraffer

• Samme overskrifter

• Dvs. høj grad af genkendelighed

• Væsentligt forberede og udbyggede beskrivelse af nøgleprocesser

• Fx er betalingsprocedurerne udbygget

• I endnu højere grad en "Grønspættebog"/manual for projektet snarere end en "skuffekontrakt"

• Advance warning bestemmelserne er udbygget

• Pligten til at orientere om mulige ændringer hviler nu på begge parter

• Sikrer rettidig identificering og håndtering af risici for projektet

• Value engineering bestemmelserne er forbedret

• Mere detaljeret proces

• Deling af gevinsten (dvs. incitament til entreprenøren)

• Mangler dog fortsat noget i at være operationelle bestemmelser



Opdatering 2017 – det knap så gode
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• Ubegrænset ansvar for "fit for purpose" forpligtelsen
• FFP er i forvejen udfordret (bl.a. pga. vanskelighed med at forsikre dette ansvar)

• Det ubegrænsede ansvar (der er 'sneget' ind i en kompliceret bestemmelse) er bredt kritiseret, 
bl.a. på FIDIC's Global User Conference i London i 2016

• Konfliktløsningsbestemmelserne er udvidet betydeligt
• Dækker nu 2 paragraffer og mere end 10 sider (mod 1 paragraf of ca. 4 sider nu)

• Struktur og eskalationsspor passer ikke nødvendigvis til alle projekter/parter

• DAB foreslås integreret i konfliktløsningen på flere niveauer og – tilsyneladende – mere aktivt

• Cut-off på flere niveauer – også for bygherrens krav
• Mulighed for DAB og voldgift at se bort fra for sen reklamation, hvis det må anses for "fair and 

reasonable that the late submission be accepted"

• Kan give anledning til flere konflikter:
• fortolkningstvivl (hvornår løber fristen fra?)
• Incitament til at eskalere pga. muligheden for at tilsidesætte cut-off virkningen



Opdatering 2017 – det knap så gode II
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• Engineer skal nu igen være overmenneskelig

• Før 1999 skulle Engineer være "upartisk"

• Bl.a. fordi Engineer er udpeget af bygherren (og også kan fyres af denne) blev 
dette kritiseret, primært af advokater

• I 1999 versionen blev kravet om upartiskhed ændret til, at Engineer skulle træffe 
fair afgørelser ('fair determination'), når han afgjorde stridspunkter

• I 2017 udgaverne vil Engineer skulle optræde "neutralt"

• Dette begreb giver fortolkningstvivl (betyder "neutralt" fx, at Engineer ikke må 
inddrage konkret viden fra andre projekter eller fra tidligere i projektet?)

• Specielt i kriseramte projekter vil Engineer let kunne blive kritiseret

• Kan Engineer leve op til standarden?
• Engineer er udpeget af bygherren (Mathæus 6:24)
• Kan entreprenøren inddrage Engineer i en konflikt, hvis han ikke optræder "neutralt"?



Opdatering 2017 – det knap så gode III
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• Vanskeligere at tilpasse vilkårene til konkrete projektbehov

• Mere kompleks opbygning (61 -> 108 sider)

• Integrerede processer med krydshenvisninger fra fx betalingsprocesserne til 
konfliktløsningsbestemmelser

• DAB's udvidede rolle



Opdatering 2017 – Afslutning
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• Skal man skifte til 2017 udgaverne, straks de kommer?

• Der er ikke noget krav om at skifte, se fx FIDIC's analyse af Red Book 
anvendelsen i 1996:

• 1992 revision of 1987: 

• 1987 ed.: 

• 1977 ed.: 

• Afvent de endelige 2017 udgaver

• Analyser nøje behov og gevinst ved at skifte

• Sammenhold med eventuelt tab af viden/erfaring og evt. andre negative effekter

• Långiver/sponsor/bygherre drevet

6 %

80 %

14 %


