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Hvem er vi



E18 Tvedestrand – Arendal

22 km firefelts motorvei beregnet for 110 km/t + 14 km fylkesvei

24 bruer 4 tunneler9 kulverter og driftsunderganger

Anleggsstart

2 jan. 2017

Åpning av E18

2 juli 2019

Av de 22 km motorvei utgjør broer 1 km og tunnel 2 km.

Totalentreprise, kontraktssum 3,2 milliard (2016)

30 mnd.
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Vi har produsert mye!

▪ Sprengning i dagen 8,2 mill m3, 3.120 salver, maksuke: 188’m3

▪ Sprengning i tunnel 0,3 mill m3, ca 4 km, maksuke: 126m

▪ Vann-/frostsikring, 16 tunnelportaler, SRO

▪ Løsmasser, ca 3 mill m3 (inkl en ukjent mengde med vann)

▪ Konstruksjonsbetong 41.000 m3

▪ Asfalt 280.000 tonn

▪ Elektro, belysning, skilt, rekkverk, viltgjerder, teknisk infrastruktur mm

▪ MEN: Det vi kanskje er aller mest stolt av er menneskene og 
kunnskapen vi har «bygd», med spesiell fokus på unge/lærlinger.

Vi åpnet 22 km E18 2.juli dvs ca 3,5 måneder tidligere enn opprinnelig planlagt!





Tunnel – profil, gjennomføring, samarbeid

Høyde veggelement 3,5 m

Normaltunnel  

håndbok N500



Fordeler med rette tunnelvegger

• Økonomi

• Kortere byggetid av portaler

• Ca. 100m kortere rekkverksføring inn  i portalene per tunnel. ( 4x25m)

• Fleksibilitet ved bygging av portaler, dette gir en fleksibel åpning til andre aktiviteter i tunnelen

• Åpner for et større marked til å kunne levere veggelementer.

• HMS

• Portal. Færre timeverk med arbeid i høyden og arbeid med kran

• Portal. Muligheter til å prefabrikkere forskalingssystem.

• Veggelement. Enklere håndtering i produksjon, transport og montering

• Trafikksikkerhet

• Forhindrer at biler som kommer inn i tunnelveggen begynner å klatre opp etter veggene, med det 

resultat at de velter over på taket.

• Forhindrer oppsamling av snø bak rekkverk inne i tunnel.

• Annet:

• Bedre montering av sideplassert utstyr

• Enklere å tilpasse rømningsdører, kiosker, tverrforbindelser



Trafikksikkerhet og utstyrsplassering
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Sprengning – sikkerhet og regelverk

• Eksplosivforskriften legger et tungt ansvar på bergsprenger

• Vi så behovet for en kontrollfunksjon før salven ble skutt

• Bergsprengermiljøet består av mange sterke meninger og en del kotyme

• Behov for å samle den gode kunnskapen om et felles mål, skyte sikkert!

• En krevende kunde fremskynder læringsviljen hos entreprenøren☺

• Erkjenne at sprengning i store prosjekter krever et annet tankesett og 
metode

• Læring er varig endring av adferd, vi må tørre å granske hendelser på alle 
nivåer av konsekvensskalaen for å bli bedre

• Etablert god kultur for læring og endring med for eksempel læringsark og 
erfaringssamlinger på tvers av prosjekt/entreprenør

• Ros når det går bra. Kunden evnet å se forbedringer, vi fikk skryt når ting 
gikk slik det skulle!



Innlevelse, tilstedeværelse og samhandling

• «Prosjektet er vårt felles ansvar. Dette 
klarer vi ikke å gjennomføre uten å 
samarbeide.»

• Samhandlingsfase - 3x2-dagers 
samhandling

• Framsnakke hverandre, stå sammen utad

• Involvering viktig for kvalitet og HMS, vi 
bryr oss

• Deltakelse på vernerunder og 
morgenmøter

• Kaffeprat

• Løse faglige utfordringer så lavt som 
mulig

• Bli ferdig med uenigheter/konflikter før 
de får vokse – inngå avtaler - PRIME



Samhandlingsavtale

• Vi bryr oss, vi går ikke forbi.

• Vi respekterer, prioriterer og hjelper hverandre. 

• Vi gjør avklaringer på lavest mulig nivå. 

• Vi bruker jevnlig og uformell kommunikasjon aktivt for å 
skape felles forståelse og forebygge konflikt.

• Vi kommuniserer ubehagelig informasjon direkte og 
uformelt før vi gjør det skriftlig og formelt.

• Vi tar tak i (potensielle) konflikter og løser dem så fort 
som mulig. 

• Vi deler kunnskap og erfaring, tør å tenke nytt og er 
stolte av å skape lønnsomhet og smarte løsninger.

• Vi er ærlige og inngår avtaler vi tror på. Vi informerer 
raskt og direkte dersom vi ser vi ikke greier å holde dem.

• Vi framsnakker hverandre og er lojale mot prosjektet. Vi 
tar uenigheter ”på kammerset”.

• Vi skal ha det gøy på jobb og la godt humør smitte.

Sammen utfordrer vi det etablerte.
Sammen skaper vi historie med å gå nye veier!
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Takk for oss, det blir oftest lys i tunnelen☺


