


Erfaringer med tidlig involvering – så langt

Bjørn Børseth - Direktør kontrakt og anskaffelser



Innhold

• Hvorfor har vi valgt tidlig involvering?

• Oversikt over kontrakter med tidlig involvering

• Status pr kontrakt

• Oppsummert



Optimalisering skjer gjennom samhandling
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Tid

Tidlig 

involvering
Total 

entrepriser

Strategisk 

utredning
Integrert samhandling Utbygging Drift & vedlikehold

Finne riktig 
entreprenør

Finne den beste løsningen
sammen med valgt entreprenør

Idriftsette den beste løsningen for 
samfunnet og trafikantene

Anskaffelse

Optimalisert for
markedet

Intern
optimalisering

Nye Veier involverer leverandørene tidlig
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4 kontrakter – over 10 mrd eks mva

Tidlig 

involvering
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E6 Kvål-Melhus (IPL)



2 uker med Paulo Napolitano

• Prosjektet fikk et fundament for gjennomføring 

og metodikk

• Stand-up meetings

• Ukemøter

• Månedsmøter

• Risikostyring

• Target value design

• Last Planner

• VDC/ICE i praksis

• Møtestruktur

• Prosjektets visjoner ned på individnivå, 

måling av disse via spørreundersøkelse



Erfaringer så langt i fase 1 – bruk av big-room og møtestruktur

• Samlokalisering fungerer bra. 

Viktig med et godt fungerende 

big-room

• Ståmøter hver morgen med 

gjennomgang av ukeplan og 

aktiviteter for dagen - fokus på evt. 

hindringer for framdrift

• Alt av planer og register henger på 

veggen, lett synlig for alle på 

kontoret



Viktig med samlokalisering for å få god samhandling

• Det å sitte samlokalisert fører til 

et bedre prosjekt

• Korte og raske beslutningslinjer 

mellom byggherre, rådgiver og 

entreprenør

• Utvikler tillit, åpenhet og 

transparens i prosjektet



Erfaringer så langt i fase 1 – Hva har prosjektet oppnådd?

• Har etablert prosjektets nullestimat i samarbeid med Cowi og Peab

• Har etablert komplett plan for alle fag for fase 1 – enighet om framdrift og budsjett for fase 1

• Er i gang med supplerende grunnundersøkelser

• Er godt i gang med optimaliseringer:

• Loddbekkbrua – stor besparelse.

• Skjærdingstad – blir totalt sett en besparelse

• Anleggsgjennomføring

• Prefab-konstruksjoner 

• Linjeføring og massebalanse

• Ser på justert linje 

• Godt i gang med å se på gjennomføring av fase 2 – har laget en foreløpig framdriftsplan

• Forberedende arbeider planlegges i juni/august i marka



E6 Ranheim-Værnes



Erfaringer så langt i samhandlingsfasen – linjevalg 

• Kreativ fase – alle tidligere løsninger og foreslått linje er utfordret

• Viktigheten med å ha fleksibilitet i denne fasen med tanke på tid 

• Byggestart utsatt fra Q3-19 til Q1-20 for å komplettere 
optimalisering og fullføre omregulering

• Tett dialog med både kommune og sektormyndigheter både 
før og etter valg av entreprenør har gitt grunnlag for god og 
betydelig økt oppgaveforståelse

• Bidratt til ytterligere kostnadseffektive løsninger og forbedret 
anleggsgjennomføring

• Nye optimaliserte løsninger – flere og bedre enn om bare 
Nye Veier skulle sett på dette alene

• Nysgjerrighet og åpenhet 

• Samarbeidsform og beslutningsprosesser tok litt tid å få på 
plass – TVD/ICE/VDC i praksis



SAMHANDLING OG OPTIMALISERING

Mange valg – hvordan velge? 

VALG BASERT PÅ SAMMENLIGNING AV PROSJEKTMÅLENE

• Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et 
helsefremmende og rettferdig arbeidsliv

• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering

• Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden 

• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på miljø

• Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag 



Mange valg – hvordan velge? 



OPTIMALISERING TRONDHEIM – Ranheim til Væretunnelen 
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PROJECT’S KPI SUMMARY

Ranheim - Væretunnelen

BASELINE ALTERNATIVE (Tender)

VS

SUGGESTED SOLUTION

KPI1 Health & Safety - Accident 

and damage free construction and 

service period. Healthy and fair 

workplace.  

71 topics/risks are considered:

- 23 are better in the suggested solution

- 3 are identified that will increase the risk because of the exposure time

- 41 are present in both proposals without altering the magnitude

According to the results the suggested solution is the preferable alternative

KPI2 Construction - Minimize 

construction and life cycle costs 

through interaction and 

digitalization. 

With the actual information and assumptions, the construction of this solution is 

expected to be cheaper.

According to the results the suggested solution is the preferable alternative

KPI3 Traffic diversion - Reduce 

disadvantages for all traffic users 

during construction and service 

period. 

14 topics/risks are considered: 

- 6 are better in the suggested solution

- 3 are better in the baseline alternative

- 5 are not relevant for this project phase

According to the results the suggested solution is the preferable alternative

KPI4 Environment - Reduce green 

house gas emissions and other 

effects to the environment.

22 topics/risks are considered:

- 1 is better in the suggested solution

- 2 are better in the baseline alternative

- 19 have the same impact in both alternatives

According to the results the suggested solution is slightly less preferable.

KPI5 Farmland - Reduce 

temporary and permanent take of 

farm land. 

Baseline: 13920 m2 VS Suggested Solution:12800 m2
7 topics/risks are considered: 

- 1 is better in the suggested solution

- 0 are better in the baseline alternative

- 2 have the same impact in both alternatives

According to the results the suggested solution is the preferable alternative



Åpen bok - Erfaringer så langt i samhandlingsfasen

• Åpen bok – kalkulasjon 

• Trang fødsel 

• Det trengs tid for å etablere tilstrekkelig tillitt

• Gjennomgang av grunnlag for hva de hadde kalkulert frem til innlevering av tilbud (bekreftelse av 

BMP), tok også for lang tid å få på plass

• Er nå kommet frem til et samhandlingsforhold med åpenhet og tillitt mellom NV og Acciona  

• Nye Veier må også være forberedt på å dele det vi vet og kan! 

• Utgangskalkylen til Acciona, anslagsvurderingene til Nye Veier, samt kostnadsevaluering av hver 

delstrekning benyttes som grunnlag for åpen bok – kalkulasjon av omforent selvkost

• Med fullt innsyn i kalkulasjonsverktøy og UE-evalueringer



E39 Mandal øst – Mandal by



Positivt

• God fremdrift i samhandlingsfasen og gode muligheter for forsering. 

• Nyttige og effektive ICE-møter.

• Suksess med optimalisering av linje gjennom entreprenøren sin anleggstekniske påvirkning siden 
oppstart av planarbeidet. 

• Eks har de bidratt med løsninger som har ført til god massebalanse og kortere broer. 

• Pilotprosjekt med opsjonsavtaler i grunnervervsprosessen som har vært en suksess med nesten 
100% avtaledekning med grunneierne.



Negativt

• Altfor mange deltakere på oppstartssamlingene. 

• Litt uklar rollefordeling mellom NV og entreprenør/rådgiver. 

• Spesielt manifesterer dette seg rundt ekstern kommunikasjon med politikere, offentlige instanser og 

interessegrupper. 

• Entreprenør har tidvis en for stor påvirkning på rådgiversiden sine planfaglige vurderinger. 

• Kan incentivet entreprenøren har til å starte utbygging kjapt gå på bekostning av tilstrekkelig tid til 

optimalisering?

• NV fikk ikke tilgang til utgangskalkyle tidlig. 

• Det førte til at vi ikke hadde nødvendig oversikt over hvordan vi lå an etter besparelser og 

optimalisering. 

• Dette gjør oss sårbare hvis ikke kalkylen etter besparelser og optimalisering viser seg å være innenfor 

det kontraktsmessige handlingsrommet.



Status pr i dag

• Planarbeidet har blitt delt inn i to deler hvorav del 1 i hovedsak omfatter reguleringsplan for firefelts E39, 

mens del 2 i hovedsak omfatter tilførselsvei. 

• Reguleringsplan for del 1, som utgjør cirka 80% av kontraktsgjenstanden, er sendt til førstegangs 

behandling / offentlig ettersyn. 

• Detaljprosjekteringen har startet.

• Arbeidet har vart i cirka 8 måneder. 

• Utbyggingsfasen for del 1 vil starte om cirka 4-5 måneder. 



Erfaring

• I avtaler med entreprenører sin tidlige involvering er det essentielt med riktig nøkkelpersonell som kan 

samarbeide godt og styre prosessen på en god og riktig måte

• Det er viktig å finne den rette prosjektlederen som forstår verdien av samspill og som forstår at dersom vi 

skal nå langt, så må vi jobbe sammen. 

• “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

• Optimalisering sammen med entreprenør/rådgivere er positivt for prosjektene og gir kostnadsbesparelser 

og riktigere reguleringsplaner.
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Kommende konkurranser med integrert samhandling

Strekning Lengde 

i km

Planlagt 

kunngjøring

Anslått kontraktsverdi 

eks mva

Planlagt 

kontraktsignerin

g

E6 Ulsberg - Vindåsleiene 25 Kunngjort –

søknadsfrist 25.04.19

2,5 mrd Oktober 2019

E6 Roterud-Storhove 23,1 April 2019 3,9 mrd Mars 2020

E6 Moelv-Roterud 10,7 Mai 2019 2,5 mrd September 2020

E6 Storhove-Øyer 9,5 August 2019 1,2 mrd August 2020

E18 Langangen-Kjørholt 13,1 Oktober 2019 3,6 mrd September 2020

E39 Ualand-Bue 21 Oktober 2019 4,5 mrd Oktober 2020

E39 Mandal -Hærdal 24 November 2019 4,3 mrd November 2020

E39 Hærdal-Røyskår 10,5 Oktober 2020 3,0 mrd Oktober 2021

E39 Bue – Ålgård 15 November 2020 1,5 mrd November 2021

2019:

22,5 mrd

126 km



Spesialistbasert samarbeid er det vi søker!


