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UTDANNING
2019
2003

Sertifisert mekler av Advokatforeningen
Cand. jur. ved Universitetet i Oslo

ARBEIDSERFARING
2016 Partner i Kluge Advokatfirma
2012
Assosiert partner i Kluge Advokatfirma
2007
Advokat i Kluge Advokatfirma
2005 - 2007
Dommerfullmektig i Tønsberg tingrett
2005 - d.d.
Sensor ved Universitetet i Oslo
2005
Foreleser ved Folkeuniversitetet i Trondheim
2003
Advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma
2002 - 2003
Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo
2000 - 2002
Trainee ved diverse advokatfirmaer i Oslo
KOMPETANSEOMRÅDER
Bygg- og entrepriserett, kontraktsrett og prosedyre.
Skage arbeider i firmaets avdeling for bygg og entreprise og har omfattende erfaring med både rådgivning og
prosedyre innenfor bygg og entreprise og generell kontraktsrett. Skage har lang erfaring med prosedyre både
for tingretten og lagmannsretten, og har selv vært dommerfullmektig i en periode og har vært oppnevnt som
voldgiftsdommer. I de siste årene har han prosedert flere store rettssaker i innen bygg og entreprise, og
dessuten deltatt i en rekke meklinger.
Skage har også deltatt i omfattende arbeider med omarbeidelse og utvikling av nye kontraktsmaler for flere
klienter. Skage bistår flere klienter løpende i byggeperioden i forbindelse med behandling av tilleggskrav,
fristforlengelseskrav og plunder og heft-krav.
Skage har også bistått i en rekke prosjekter i utbygging og leveransefasen. Han har deltatt i omfattende
forhandlinger med internasjonale leverandører for å sikre kontraktsmessig leveranser både ved klassiske
entreprisekontrakter og leveranser i tilvirkningskontrakter. Skage har løpende rådgitt en rekke prosjekter i
denne fasen, og også bistått i kritiske situasjoner f.eks. ved leverandørkonkurser.
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Skage har bistått klienter i en rekke større tvistesaker for domstolene med tvistesummer opptil over 1 MRD.
Tvistesakene omfatter et bredt spekter av saker som sluttoppgjørssaker, mangelskrav, dagmulktskrav, krav
om heving og hevingsoppgjør, spørsmål om foreldede krav mv.
Skage har også holdt flere kurs med tema innenfor de ulike entreprisestandardene (NS 8407, 8405/8406 og
8401). Skage er fast foredragsholder for Bane NORs prosjektskole med halvårlige kurs over to dager. Skage er
en av nettverkslederne i JUC nettverk for entrepriserett https://juc.no/nettverk/-nettverk-ientrepriserett.aspx

RANGERINGER
Arild Skage er anbefalt i de internasjonale advokatrangeringene Chambers og Legal500.
De skriver følgende om ham:
“Arild Skage advises on contentious construction mandates, including final settlement disputes and disruption
claims. Clients say he is an "excellent lawyer with long and unique experience within construction law." They
also commend him for being "very efficient and organised."
Chambers 2020, Construction
“Arild Skage has excellent personal capabilities and skills. His work capacity, skill and availability is highly
appreciated in our company. Furthermore, he has built up broad experience through the years of working in
construction law. I would give Skage my best recommendations.’»
Legal500, 2020, Construction

VERV MED MER
Medlem av Den norske advokatforening
Leder av JUC nettverk for entrepriserett (www.juc.no)
SPRÅK
Engelsk
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