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Bakgrunn for prosjektet 
Hovedmålsettingen for prosjektet er å vurdere og presentere teknologiske muligheter og  
samfunnseffekter av å etablere en ferjefri veg mellom kristiansand i sør til Trondheim i nord. 
En slik etablering av ferjefri E39 vil gå gjennom fylkene Vest Agder, Rogaland, Hordaland, 
Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Prosjektutfordringer
Strekningen mellom kristiansand og Trondheim representerer store deler av norsk verdi-
skapning. Likevel er ikke vegstandarden tilsvarende representativ til ytterlegare å tilfredstille 
ekspansjon og utvikling. Mange fjorder legger store begrensninger på all trafi kk sør - nord 
langs kysten. Trafi kken er i dag i stor grad basert på ferjeforbindelse over fjordene. denne 
avgrensingen  i transporttilbod rammer næringslivet og verdiskapingen langs hele kysten.

Vi har i dag følgende fjordkryssinger langs eksisterende E39 frå Stavanger til Trondheim:
 • Boknafjorden (planlagt undersjøisk tunnel, «Rogfast»)
 • Bjørnafjorden
 • Sognefjorden
 • Nordfjord
 • Voldafjorden (vil bli erstattet av «Kvivsvegen»)
 • Storfjorden
 • Romsdalsfjorden
 • Halsafjorden

den ordinære planleggingen i regionene skal avklare valg av trase. prosjektet skal bidra med 
innspill til teknologiske gode løsninger og -kryssingspunkt ut fra forslag basert på samfunns-
messige vurderinger. det skal mellom anna foreligge et samlet grunnlag basert på analyse og 
metodikk for alle fi re delprosjektene. de ulike delprosjektene skal skaffe grunnlag for priori-
tering innen sine områder. 
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Mandat 
Ut frå samferdselsministeren si bestilling har styringsgruppa for Ferjefri E39 konkretisert 
mandatet: 

Mandat for hovedprosjektet:
Mandatet for Ferjefri E39 er å greie ut kva potensiale ein ferjefri E39 vil ha for næringsliv og 
tilhøyrande bu- og arbeidsregionar. Prosjektet skal også vurdere teknologiske løysingar for 
fjordkryssingar, og korleis konstruksjonar eventuelt kan utnyttast til å produsere energi frå 
bølgjer, straum og vind. E39 går langs kysten frå Kristiansand til Trondheim.

Mandat for Utredning av gjennomføringsstrategier og kontraktsformer:
Prosjektet skal gjere ei vurdering av dei gjennomføringsstrategiar og kontraktsformer som vi 
ser som mest eigna for gjennomføring av eit slikt prosjekt. Alternative tilnærmingar til ulike 
fi nansiering skal også vurderast. 

Styringsgruppa ber prosjektet vurdere om det er nytta tilnærmingsmåtar i den norske olje-
sektoren eller internasjonalt som med tilpassingar kan vere aktuelle for eit så stort lands-
prosjekt.

Følgende har deltatt i prosjektgruppa:    
 Jan Eirik Henning,  Vegdirektoratet
 per Willy Hetland,  Region Vest 
 yngve Wikeland,  Region Sør 
 Alfred kristoffer Gullord,  Region Øst 
 Tord Viggo Thorshov,  Vegdirektoratet  
 Cecilie Weisæth Monsbakken,  Vegdirektoratet 
 Stig Arild Vindenes,  Region Midt 
 dagrunn Husum,  Vegdirektoratet

I tillegg har følgende personer deltatt og bidratt med viktig informasjon knyttet til status i 
plansituasjonen.
  kjell kvåle,  Region Vest
 Endre Moltubakk,  Region Midt
 karl Sandsmark,  Region Sør
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1.  Sammendrag
Rapporten drøfter ulike sider av en gjennomføringsstrategi med fokus på planprosessen, gjen-
nomføring, kontraktsmessige forhold, organisering og fi nansiering.

det er lagt til grunn at prosjektet kan realiseres på 20 år. dette omfatter planlegging, prosjek-
tering og bygging av en ferjefri E39-korridor fra kristiansand til Trondheim. dersom prosjektet 
skal gjennomføres på 20 år, krever det, etter prosjektgruppas mening en effektiv planprosess, 
forutsigbar fi nansiering og effektiv organisering.

Prosjektgruppa mener prosjektet Ferjefri E39 vanskelig kan gjennomføres som «et nasjonal pro-
sjekt» med rask og forutsigbar framdrift  dersom det legges til grunn tradisjonelle kommune-
delplanprosesser   for å avklare trasevalg i de enkelte kommunene og påfølgende regulerings-
planer for kortere parseller.   

For å legge til rette for rasjonell framdrift og økt medvirkning fra entreprenør i detaljprosjekte-
ringen, er det nødvendig med avklaring av fi nansiering (herunder kS2) og konkurranseutset-
ting tidligere i planprosessen enn det som er vanlig i dag. Avklaringene kan baseres på kon-
sekvensutredning og vedtak om korridor og før endelig/detaljert reguleringsplan foreligger. 
Slik korridoravklaring kan være vedtak av en områdereguleringsplan eller en delbeslutning på 
grunnlag av konsekvensutredning.

prosjektgruppa mener det er behov for detaljert reguleringsplan som grunnlag for kS2 og kon-
trahering for strekninger som går gjennom og nær byer og tettsteder. Her kan et opplegg med 
konsekvensutredning og påfølgende detaljregulering slik det gjennomføres for Follobanen 
være mer aktuelt. 

En utbyggingsstrategi med langsiktig og forutsigbar fi nansiering vil etter prosjektgruppas 
mening kunne gi betydelige besparelser. Slike besparelser kommer av økte muligheter til å 
velge optimal kontraktstrategi, lavere riggkostnader, stordriftsfordeler, bedre ressursutnyttelse, 
bedre massedisponering og bedre maskinelt utstyr. I tillegg kommer besparelser som følger av 
økt forutsigbarhet for markedet, rådgivere og entreprenører i tillegg til raskere realisering av de 
samfunnsøkonomiske gevinstene ved utbyggingene.

For å sikre nødvendig markeds- og leverandørutvikling er det viktig at det fi nnes et forutsigbart 
aktivitetsnivå for en samlet sektor. det gjør det blant annet mulig for internasjonale aktører å 
etablere seg på en bærekraftig måte i det norske markedet i løpet av en slik periode. 
  
Valg av prosjekt- og kontraktstrategi er et sentralt tema. Ved valg av strategi vil hensynet til 
effektiv gjennomføring av kontraktarbeidene med særlig vekt på HMS, kvalitet, økonomi, frem-
drift og samlet ressursutnyttelse, være avgjørende.. det er ønskelig å slå sammen mindre tiltak 
i større kontraktpakker. det er også ønskelig med en utvikling mot økt strekningsvis utbygging. 
Strekningsvis utbygging vil åpne for å inkludere drift- og vedlikehold i utbyggingskontraktene. 
Vi må søke å utnytte mangfoldet i entrepriseformer, kontraktstyper og samarbeidsformer best 
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mulig. det kontinuerlige forbedringsarbeidet som pågår må videreføres. Vi bør teste varianter 
av entrepriseformer og kontraktstyper på en planmessig, systematisk måte med god dokumen-
tasjon av erfaringer før de blir tatt i bruk i bred skala.

det er skissert tre utbyggingsalternativer:
 Alternativ 1. Full utbygging 
 Alternativ 2. Fjordkrysninger + utvalgte strekninger
 Alternativ 3. Fjordkrysninger 

prosjektgruppa legger til grunn alternativ 2 som det mest realistiske. Alternativ 1 og 3 er tatt 
med som en illustrasjon på spennvidde i omfang og kapitalbehov. 

Tilgang på kapital kan sikres på fl ere måter. prosjektgruppa anbefaler at det utformes en fi nan-
sieringsordning som gir den nødvendige forutsigbarhet for å kunne gjennomføre en ferjefri 
E39 korridor innen et 20 års perspektiv som et alternativ til dagens praksis med årlige bevilg-
ninger og årsbudsjetter. 

prosjektgruppa mener at det bør opprettes en effektiv gjennomføringsorganisasjon, som kun 
har fokus på prosjektet Ferjefri E39 og dermed skjermer organisasjonen mot andre oppgaver. 

For å sikre en organisasjon som har de nødvendige rammebetingelser, anbefaler vi å opprette 
en egen utbyggingsenhet for hele prosjektet. prosjektgruppa mener at en slik modell vil opp-
fylle kravet om en attraktiv, effektiv, konkurransedyktig, kompetent og målrettet organisasjon 
som har nødvendige fullmakter og rammebetingelser. Organisasjonsmodellen gir også et godt 
grunnlag for enhetlig opptreden, ledelse og styring. 

En klar fordel med en slik organisering, er at den sikrer tilgang på den kompetansen og de 
erfaringene som blir opparbeidet i prosjektet. denne kompetansen vil komme etaten til nytte i 
andre prosjekt.  

For de enkelte fjordkrysningene er lengde på parsellene og dermed kontraktenes størrelse i stor 
grad gitt. Videre må det bygges tilførselsveger av samme standard på begge sider av fjorden 
frem til egnede tilknytningspunkt. Totalkostnadene for hver fjordkryssing blir trolig så høye at 
vi bør vurdere å dele opp hver av dem i et passende antall kontrakter for å sikre tilfredsstillende 
konkurranse.

Tilførselsvegene mellom fjord og tilknytningspunkt byr neppe på de samme teknologiske utfor-
dringene som selve fjordkrysningen med mindre en må krysse områder med spesielle geotek-
niske eller geologiske utfordringer.  Her kan en gjennomføringsstrategi og oppdeling i del-
prosjekter og enkeltkontrakter et innhold og en form hvor nasjonale entreprenører anses 
konkurransedyktige. 

For særlig komplekse og utfordrende deler av prosjektet, vil vi anbefale en anskaffelsesprose-
dyre der partene i fellesskap (byggherre, rådgiver og entreprenør), søker å fi nne optimale løs-
ninger før kontrakt inngås. dette kan vi blant annet oppnå gjennom anskaffelsesprosedyren 
konkurransepreget dialog.  denne fremgangsmåten sikrer god og gjensidig kontraktforståelse, 
noe som igjen vil bidra til å redusere konfl iktnivået mellom partene.
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2 Planprosessen
2.1 Innledning
dette kapitlet drøfter muligheter for en mer effektiv planprosess for Ferjefri E39. det omfat-
ter prosesser som forutsetter enkelte tilpasninger i forhold til dagens regelverk. 

de fl este fylkeskommunene er i gang med å utvikle en planstrategi for rullerende fi re- års-
planer. Her skisserer fylkeskommunen hvilke plantema som skal være sentrale i perioden. 
Mange velger å satse på en regional transportplan (RTp) for sitt fylke. Her vil Statens veg-
vesen være en sentral part, og denne sammenhengen har vi mulighet for å sette søkelyset på 
E39-prosjektet. RTp vil ikke kunne erstatte de ordinære planprosessene etter pbL, men den 
kan bidra til en effektivisering av prosessene knyttet til plan og bygningsloven. Med god 
dialog i forkant kan fylkeskommunen bli en viktig aktør i forhold til kommunene. der vi opp-
når samsvar mellom kVU-konklusjoner og regionale temaplaner bør det være lettere å få til 
forsøksordninger med fl ytting av beslutningsmyndighet til regionalt eller statlig nivå.

Avslutningsvis følger gruppens forslag til planprosess. 
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2.2 Normal prosess med Konseptvalg-    
 utredning/KS1 og planlegging etter    
 plan- og bygningsloven
dagens hovedregel er at det, i tillegg til gjennomført konseptvalgutredning og ekstern kva-
litetssikring av konseptvalg (kS1), må foreligge kommunedelplan med kostnadsoverslag +/- 
25 prosent for prosjekter som er aktuelle for oppstart/gjennomføring i de første fi re årene i 
transportplanperioden. det er også krav om at vedtatt reguleringsplan med kostnadsoverslag 
+/- 10 prosent for prosjekter som skal bevilges midler i kommende statsbudsjett og for bom-
pengeprosjekter. (Fig 1)

Figur 1: Oversikt over sammenheng mellom vegplanlegging og styringssystem

kommunedelplanen avklarer normalt valg av trase og vegstandard samt andre forhold som 
har stor betydning for kostnadene (tunnelstrekninger, antall kryss og krysstype). Regule-
ringsplanen avklarer detaljert plassering og utstrekning av veganlegget. det er den enkelte 
kommune som i utgangspunktet vedtar begge plantypene.  Men dersom det foreligger inn-
sigelser fra andre myndigheter som ikke avklares i den lokale planprosessen, blir beslutnings-
myndigheten løftet til Miljøverndepartementet. (Figur 2).
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Figur 2: Vegplanlegging etter plan- og bygningsloven – normal planprosess

plan- og bygningsloven inneholder også bestemmelser om statlig plan. Statlig plan kan 
benyttes både for kommunedelplaner og reguleringsplaner, men ordningen har til nå vært 
lite benyttet for vegprosjekter.  I de fl este tilfellene der man har brukt statlig plan, er beslut-
ningen tatt etter at det har vist seg at den ordinære planprosessen ikke har ført fram.   

på grunnlag av vedtatt reguleringsplan og bevilgning gjennomføres grunnerverv og prosjek-
tering (byggeplan). For store prosjekter (kostnad > 750 millioner kroner) skal det gjennom-
føres ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslag (kS2) etter vedtatt reguleringsplan. For 
bompengeprosjekter skal både vedtatt reguleringsplan og gjennomført kS2 foreligge før 
stortingsproposisjon om bompengeløsning kan sendes. Etter dagens system skjer anbuds-
prosess og avtaleinngåelse med entreprenør på grunnlag av reguleringsplan og/eller etterføl-
gende detaljprosjektering (byggeplan).

Figur 3 : oversikt over vegens «livsløp»
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2.3 Noen vurderinger om videre      
 planprosess for E39
det er gjennomført konseptvalgutredning for de fl este av delstrekningene på E39. er det gjen-
nomført. For noen strekninger foreligger det også kS1. de føringene som er gitt / blir gitt ved 
regjeringens beslutning i kS1-sakene har stor betydning for den videre planprosessen etter 
plan- og bygningsloven.  

2.3.1 Muligheter innenfor dagens regelverk
Ved fastsetting av planprogram er det mulig å legge føringer for videre planprosess og 
omfanget av utredningsarbeidet som legger til rette for en raskere og mer forutsigbar fram-
drift. dette gjelder for de strekningene der det skal utarbeides kommunedelplan. For eksem-
pel kan man, istedenfor å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning og deret-
ter reguleringsplan, legge opp til en kombinert kU- og reguleringsplanprosess der man på 
grunnlag av konsekvensutredningen beslutter hvilket alternativ det skal utarbeides regule-
ringsplan for (jf skisse i fi gur 3). 

For å sikre statlig styring med prosjektet er det mulig å beslutte at statlig politisk myndighet 
(for eksempel Samferdselsdepartementet) skal være ansvarlig myndighet for fastsetting av 
planprogram og eventuelt beslutning om hvilket alternativ det skal utarbeides regulerings-
plan for. det er Miljøverndepartementet som avgjør dette i den enkelte sak i medhold av for-
skrift om konsekvensutredninger § 18. dersom man løfter rollen som ansvarlig myndighet, 
bør dette gjelde både myndighet til å fastsette planprogram og myndighet til å fastsette hvil-
ket alternativ det skal utarbeides reguleringsplan for. 

Alt: KU- og reguleringsplanprosess

Figur 4: Alternativ prosess innenfor dagens regelverk ved kombinert KU- og reguleringsplanprosess
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En slik planprosess er blant annet forutsatt for nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (Follo-
banen). Her besluttet Miljøverndepartementet at Samferdselsdepartementet skulle være 
ansvarlig myndighet etter bestemmelsene om konsekvensutredninger. Samferdselsdeparte-
mentet har fastsatt planprogram for planarbeidet og har deretter godkjent konsekvensutred-
ning og tatt beslutning om trasevalg på grunnlag av konsekvensutredningen. Reguleringspla-
ner for ulike delstrekninger skal vedtas av de berørte kommunene.

Når man fastsetter planprogrammet kan man begrense omfanget av videre utredningsarbeid 
gjennom å avgrense antallet alternativer som skal utredes og hvor omfattende utredninger 
som skal gjennomføres. 

Et alternativ til at Samferdselsdepartementet som ansvarlig myndighet, er at fylkeskommu-
nen får denne rollen for E39 planer i de enkelte fylkene. det vil da være fylkeskommunene 
som fastsetter planprogram og beslutter alternativ. dette vil sikre koordinering av planarbei-
det over kommunegrensene, men det vil ikke ivareta hensynet til statlig styring av planleg-
gingen i samme grad som alternativet med Sd som ansvarlig myndighet.

Innenfor gjeldende regelverk er det også mulig for Miljøverndepartementet å beslutte bruk 
av statlig plan etter plan- og bygningsloven § 6-4. I praksis vil dette innebære at Statens veg-
vesen, etter samråd med kommunen(e), utarbeider og fremmer planforslaget og står for 
høringen av forslaget. Selve planvedtaket fattes av Miljøverndepartementet i samråd med 
Samferdselsdepartementet. beslutningsmyndigheten for statlig plan kan også overføres fra 
Miljøverndepartementet til Samferdselsdepartementet, slik det ble gjort for planene for Gar-
dermoutbyggingen.

beslutninger om at andre enn kommunen skal være ansvarlig myndighet og beslutning om 
bruk av statlig plan for E39 forutsetter at Statens vegvesen og sentrale politiske myndigheter 
vurderer prosjektet (eller enkelte delprosjekter) som så viktig og behovet for sterk statlig sty-
ring for å være så sentralt at det er vilje til å bruke disse virkemidlene.

2.3.2 Muligheter som krever unntaksordninger/tilpasninger   
 ift dagens regelverk
Andre virkemidler for å sikre mer forutsigbare og raskere planprosesser kan være å gå videre 
med enkelte av forslagene som er skissert i transportetatenes forslag til Nasjonal transport-
plan og Statens vegvesen forprosjekt om effektivisering av planleggingen. Her foreslår 
Statens vegvesen (og de øvrige transportetatene) at det settes i gang et arbeid med å vur-
dere nytt statlig planregime for store statlige infrastrukturprosjekter. det er foreslått å se på 
behovet for regelverksendringer. I denne forbindelse må det vurderes å fl ytte beslutnings-
myndigheten fra kommunestyret til regionale eller statlig politisk myndighet. NTp-forslaget 
innebærer mulighet til å vinne erfaring gjennom forsøksordninger som regjeringen vedtar. 

Vi viser også til tankene om en eventuell endring i dagens ordning for prioritering og fi nan-
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siering av vegprosjekter i NTp- forslaget. Vegvesenet har her påpekt at et system der priori-
tering og fi nansiering av enkeltprosjekter er avklart før prosjektplanleggingen etter plan- og 
bygningsloven starter, gir mulighet for kontinuerlig planlegging og bygging og store tids-
besparelser i forhold til dagens system. 

Transportetatene har også foreslått å utarbeide gjennomføringsstrategier der både bygg-
herreorganisering, oppgaveinndeling og ulike kontraktsstrategier vurderes i forhold til opp-
gave og marked. 

Forprosjektet om effektivisering av planleggingen er det lanserer i tillegg et forslag om å se 
nærmere på grensesnittet mellom reguleringsplanlegging og prosjektering med tanke på 
at entreprenørene kan ta ansvar for prosjekteringen. det er vist til at en på denne måten vil 
kunne bruke entreprenørenes kunnskap mer aktivt og redusere faren for ekstraarbeid. 
For mer detaljert informasjon om Statens vegvesens og de andre transportetatenes forslag til 
effektivisering av planleggingen viser vi til Statens vegvesens rapport «Effektivisering av plan-
legging. Forprosjekt» (nr 88 april 2012) og til kapittel 3.8 Gjennomføringsevne i transporte-
tatenes «Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023».

2.4 Gruppa sitt forslag
Gruppa mener det vil være vanskelig å gjennomføre fergefri E 39 som et nasjonalt prosjekt 
med rask og forutsigbar fremdrift dersom det legges til grunn tradisjonelle kommunedel-
planprosesser for å avklare trasevalg i de enkelte kommunene og påfølgende reguleringspla-
ner for kortere parseller. Gruppa ser det imidlertid ikke som realistisk med en planprosess for 
E39 som forutsetter endringer i gjeldende plan- og bygningslov.  Men vi har i vårt forslag for-
utsatt at det er politisk vilje til å bruke virkemidlene i dagens regelverk for å sikre bedre stat-
lig styring med planprosessen. det er også en  forutsetning for å oppnå forutsigbar framdrift 
i planprosessene at avklaring av motstridende interesser mellom berørte myndigheter skjer 
raskere enn det som ofte er tilfelle ved innsigelsessaker i dag.

Forslaget krever enkelte tilpasninger av gjeldende regelverk og innarbeidet praksis når det 
gjelder forholdet mellom detaljert reguleringsplan og kS2 og konkurranseutsetting. For å 
legge til rette for rasjonell framdrift og økt medvirkning fra entreprenør i detaljprosjekterin-
gen, må avklaring av fi nansiering (herunder kS2) og konkurranseutsetting kunne skje på et 
tidligere tidspunkt enn etter dagens system, (dvs på grunnlag av konsekvensutredning og 
vedtak om «korridor» og før detaljert reguleringsplan foreligger). Slik korridoravklaring kan 
være vedtak av en områdereguleringsplan (som foreslått nedenfor) eller en delbeslutning på 
grunnlag av konsekvensutredning (tilsvarende som for Follobanen). 
Forslaget innebærer følgende:
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 • På grunnlag av Regjeringens beslutning i KS1-sakene gjennomføres det en kombinert 
  områdereguleringsplan – og konsekvensutredningsprosess, jf skisse i fi gur 5 neden-
  for. Områdereguleringsplanene skal angi en korridor /ytteravgrensning som videre 
  detaljering og gjennomføring av veganlegget må skje innenfor. Områderegulerings-
  planene kan omfatte lengre strekninger gjennom fl ere kommuner. Vi forutsetter at 
  korridoren kan ha ulik bredde, avhengig av andre planhensyn i området. beslutning 
  om tunnel for å unngå inngrep i bestemte områder(objekter) skal også skje gjennom 
  dette planvedtaket. 
  Vi forutsetter at det blir utarbeidet og fastsatt et «program» med betingelser/vilkår for 
  etterfølgende detaljreguleringsplanarbeid. dette kommer i tillegg til korridoravklaringen. 
  programmet kan gjelde krav til det ferdige veganlegget, som for eksempel vilkår for 
  støynivåer og avbøtende tiltak knyttet til naturmiljø, kulturmiljø og andre interesser i 
  planområdet.  programmet med betingelser for detaljregulerings-planleggingen skal 
  utarbeides i et nært samarbeid mellom Vegvesenet, fylkeskommune, berørte kom-
  muner og statlige fagmyndigheter.  Eventuelle uenigheter om korridorbredde og om 
  betingelsene/kravene til videre detaljregulering skal avklares av Miljøverndeparte-
  mentet/Samferdselsdepartementet ved vedtaket av områdereguleringsplanen. det er 
  en betingelse at områdereguleringsplanen med korridorvedtak og de fastsatte beting-  
  elsene er forpliktende for Vegvesenet, kommunen og andre berørte fagmyndigheter i 
  den videre planleggingen.

 • Vedtatt områdereguleringsplan (korridoravklaring) og fastsatt «program» med beting- 
  elser for videre planlegging danner grunnlag for å gjennomføre en kS2-lignende pro-
  sess. denne kS2-prosessen danner igjen grunnlaget for prosjektering og konkurranse-
  utsetting. Gjennom anskaffelsesprosedyren for konkurransepreget dialog vil vi da, 
  innen gitte rammer kunne utvikle hensiktsmessige deler av prosjektet i fellesskap mel-
  lom entreprenør, rådgiver og byggherre.   det sikrer også at entreprenørene som del-
  tar i konkurransen, både i dialogfasen og som senere blir kontrahert for oppdraget, 
  får til å påvirke og ta ansvar for prosjekteringen innen den korridoren som er fastsatt 
  og på de betingelsene som er stilt i planprogrammet. 
 
 • Entreprenør og byggherre utarbeider i samarbeid forslag til detaljreguleringsplan som 
  legges ut til høring og offentlig ettersyn. dette gjøres i tråd med de vanlige reglene 
  som gjelder for reguleringsplaner. detaljreguleringsplanene kan enten vedtas av kom-
  munene på vanlig måte eller vedtas som statlig plan av f. eks Samferdselsdeparte-
  mentet.  Vi mener det siste alternativet gir størst forutsigbarhet, men dersom vi har 
  en forpliktende avtale for korridor vedtaket, kan det også være aktuelt at kommune 
  fatter vedtak om detaljreguleringsplan.  beslutning om hvem som skal fatte planved-
  tak for en slik detaljreguleringsplan må gjøres i forbindelse med korridoravklaringen.
 
 • Vedtatt detaljreguleringsplan gir grunnlag for grunnerverv og bygging. 
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Planprosess

Figur 5 Områdereguleringsplan med konsekvensutredning

Med de forutsetningene som er beskrevet ovenfor, mener gruppa at forslaget vil kunne gi en 
vesentlig redusert planleggingstid sammenlignet med dagens planleggingstid. Innkortingen 
skyldes at forslaget gir økt mulighet til å gjennomføre samlet planlegging for lengre streknin-
ger. det innebærer også at det tidlig i planprosessen avklares om det er statlig politisk myn-
dighet som skal ta beslutning om alternativ. kravene til høringer og mulighetene for med-
virkning i planprosessen for myndigheter og berørte interesser vil imidlertid være de samme 
som for dagens ordinære prosesser.  

Vårt anbefalte forslag til planprosess, kvalitetssikringsprosess og kontrahering  av entreprenør 
gjelder i hovedsak strekninger der det er gjennomført konseptutvalgsutredning( kVU) og der 
det foreligger beslutning fra regjeringen i kS1-saken. på strekninger hvor planarbeidet har 
kommet langt (blant annet der reguleringsplanarbeid igangsatt) vil det antakelig være mest 
hensiktsmessig å videreføre denne prosessen.

For strekninger gjennom og nær byer og tettsteder mener vi det vil være behov for detaljert 
reguleringsplan som grunnlag for kS2 og kontrahering. derfor anser vi et opplegg mer tilsva-
rende Follobanen med konsekvensutredning og påfølgende detaljregulering som mer aktuelt. 
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3 Gjennomførings-    
 strategier
3.1 Introduksjon
I dette kapittelet omtaler vi mulige gjennomføringsstrategier for en ferjefri forbindelse for 
E39 fra kristiansand – Trondheim. Følgende tema blir belyst:
  Tidshorisont og arbeidsomfang
  Scenarioer for alternative utbyggingstempo

Valg av prosjekt- og kontraktstrategi er et stort tema. det som bestemmer strategien bør 
være hensynet til effektiv gjennomføring med særlig vekt på HMS, kvalitet, økonomi, frem-
drift og samlet ressursutnyttelse. 

det er ønskelig å kunne slå sammen mindre tiltak i større kontraktspakker. Vi ønsker også en 
utvikling mot økt strekningsvis utbygging. Strekningsvis utbygging vil også åpne for å inklu-
dere drift- og vedlikehold i utbyggingskontraktene. 

Vi må søke å utnytte mangfoldet i entrepriseformer, kontraktstyper og samarbeidsformer 
bedre enn i dag. det kontinuerlige forbedringsarbeidet som pågår må videreføres. Uttesting 
av varianter av kontraktstyper bør skje på en planmessig, systematisk måte med god doku-
mentasjon av erfaringer før slike tas i bruk i bred skala.

Rasjonell gjennomføring av store tiltak i infrastrukturen krever langsiktig og forutsigbar 
fi nansiering.

prosjektgruppa mener at en utbyggingsstrategi med forutsigbar fi nansiering vil kunne gi 
betydelige besparelser. besparelsene følger av økte muligheter til å velge riktig kontrakt-
strategi, lavere riggkostnader, stordriftsfordeler, bedre ressursutnyttelse bedre massedispo-
nering samt bruk av bedre maskinelt utstyr. I tillegg kommer forutsigbarheten for markedet, 
rådgivere og entreprenører samt raskere realisering av de samfunnsøkonomiske gevinstene 
ved utbyggingene. 

I tillegg til forutsigbar fi nansiering, er det viktig at det samlede aktivitetsnivået er forutsig-
bart, i minst 10 – 15 år framover. dette vil sikre at nødvendige markeds- og leverandørut-
vikling kan gjennomføres og at internasjonale aktører kan etablere seg i det norske marke-
det på en bærekraftig måte. 
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3.2 Tidshorisont og arbeidsomfang

Formål
Formålet med dette punktet er å skissere noen sentrale premisser for tidshorisont og 
arbeidsomfang for realisering av en ferjefri forbindelse fra kristiansand til Trondheim over 
Vestlandet.  

det er forutsatt en tidshorisont på 20 år for planlegging, prosjektering og bygging av ferjefri 
E-39 fra kristiansand til Trondheim.

det er skissert tre utbyggingsalternativer: 
  Alternativ 1. Full utbygging 
  Alternativ 2. Fjordkrysninger + utvalgte strekninger
  Alternativ 3. Fjordkrysninger 

Alternativ 1 omfatter en kombinasjon av nyanlegg og oppgradering av dagens strekninger i 
tråd med krav i vegnormalen. I utgangpunktet er det skissert en investeringsramme for alter-
nativ 1 på 140 milliarder kroner. 

Alternativ 2. Utgangspunktet for dette alternativet er en identifi sering og bygging av de 
strekninger som i dag er mest ulykkesbelastet og har dårlig fremkommelighet. Vi har føl-
gende generelle føringer for identifi sering av strekningene:
  det tas utgangspunkt i foreliggende kVU-er
  det skilles mellom nyanlegg og utbedringer
  Alle nyanlegg planlegges slik at de kan bygges ut trinnvis i takt med trafi kkutviklingen 
  Alle 2-felts parseller skal ha hyppige forbikjøringsmuligheter 
  Strekninger for nyanlegg avgrenses slik at de starter og slutter i naturlige trafi kale 
  knutepunkt med særlig tanke på trafi kk til og fra nærliggende tettsteder. 
  Mindre justeringer av linjeføring i foreliggende kVU-er må påregnes, spesielt for 
  utbedring av eksisterende anlegg
  Omstridde vegstrekninger holdes viss mulig utenfor MÅ-parsellene 
  Nyanlegg og ombygginger i bynære strøk (i hovedsak Stavanger og bergen) tas ikke 
  med i alternativ 2. 

det er i utgangspunktet skissert en kostnadsramme på 100 milliarder kr. for alternativ 2. 

Alternativ 3 omfatter kun fjordkrysningene og tilførselsveger frem til nærmeste trafi kale 
knutepunkt. det er i utgangspunktet skissert en kostnadsramme på 70 milliarder kr. for dette 
alternativet.

ANBEFALING: 
Alternativ 2 er lagt til grunn for videre drøfting, og alternativ 1 og 3 tas med som en illustra-
sjon på spennvidde i omfang og kapitalbehov. 
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VIDERE ARBEID:
Alternativene må beskrives med et detaljeringsnivå som anses tilstrekkelig for valg av tidsho-
risont og arbeidsomfang, og må dokumenteres i form av kartskisser og kostnadsoverslag.  

3.3 Scenarioer for alternative utbyggingstempo

Formål
Formålet er å skissere noen alternative scenarioer som kan belyse ulike utbyggings-
tempo for en ferjefri forbindelse fra Kristiansand til Trondheim viaVestlandet.  

Scenario 0
Referansescenarioet (Scenario 0) baserer seg på en konvensjonell fremgangsmåte der vi pri-
oriterer å bygge delstrekninger i tråd med dagens inndeling i kVU-er. det forutsettes da at 
hver strekning planlegges og gjennomføres etter en prioritering gjennom etablerte prosesser 
for NTp og årlige bevilgninger. 

E39 parsellene må her konkurrere med andre samferdselsprosjekt om de midler som blir stilt 
til rådighet år for år. dersom det velges en slik fremgangsmåte, må vi etablere en oversikt 
over når vi mener de enkelte parseller mest sannsynlig kan bli realisert og til hvilken kostnad. 
Med utgangspunkt i forslag til NTp (2014–2023) (planteknisk ramme) er det ført opp 14,7 
milliarder kroner, altså rundt 1,5 milliarder pr. år i perioden 2014–2023. Med dagens kost-
nadsoverslag for full utbygging – alternativ 1 til 140 milliarder kroner vil det ta om lag100 år 
før vi kan kjøre E39 ferjefritt fra kristiansand til Trondheim over Vestlandet dersom vi legger 
dagens plan- og utbyggingsprosesser til grunn. En planteknisk ramme +45 prosent gir 54,5 
milliarder kroner for perioden, og dermed 5,5 milliarder kroner årlig til disposisjon for E39. 
Alternativ 2 vil da kunne gjennomføres på rundt 20 år. 

det er videre skissert tre scenarioer for hvordan vi tenker oss at prosjektet utvikler seg etter 
alternativ 2, Fjordkryssinger + utvalgte vegstrekninger. 

Scenario 1, 2 og 3 er ment som illustrasjoner på idealiserte alternative utviklingsbaner. 
konkrete planer for utvikling og gjennomføring av den enkelte vegstrekning kan baseres på 
kombinasjoner av disse.

Scenario 1 - Jevn investeringstakt
Scenario 1 er basert på en jevn årlig investeringstakt for eksempel 5 milliarder kroner årlig. 
Gitt at kostnadsestimatet er riktig vil det rundt 20 år å gjennomføre byggeprogrammets 
alternativ 2 med en slik investeringstakt.   
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Scenario 2 – optimal gjennomføringstakt
Ved Scenario 2 oppfattes avgrensede strekninger av E39 som enkeltprosjekt i en prosjektpor-
tefølje. porteføljen utgjøres i dag av ni enkeltprosjekt som er defi nert av prosjektgruppa. 

Ved Scenario 2 rettes det fokus mot å fi nne en hensiktsmessig tidsramme og rekkefølge 
av enkeltprosjekt for gjennomføring av den samlede porteføljen.  Vi frigjør oss her fra den 
begrensning i Scenario 1 der det er forutsatt en årlig investeringsramme på 5 milliarder kro-
ner per år som kan skyve enkeltprosjekt ut i tid. I Scenario 2 forutsetter vi ubegrenset tilgang 
på investeringsmidler. 

Hensikten med Scenario 2 er ikke å fi nne den raskeste gjennomføringstiden. Men vi ønsker å 
fi nne den optimale gjennomføringstiden ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Scenario 3 – fjordkrysninger med tilstøtende tilkomsveger
Scenario 3 forutsetter at fjordkrysningene gjennomføres etter samme prinsipp som for Sce-
nario 1, med en årlig investeringsramme på 5 milliarder kroner. de øvrige vegstrekningene 
planlegges og bygges i henhold til dagens praksis, som skissert i Scenario 0

Anbefaling 
Vi anbefaler at det etableres et basisscenario (Scenario 0) som en referanse for et tenkt 
utbyggingstempo basert på dagens praksis. deretter utarbeides tre alternative scenarioer for 
å utrede mulighetene for en raskere realisering.

Videre arbeid         
Følgende utredningsarbeid må utføres:

a) Utforming av et basisscenario med utgangspunkt i de strekninger som er tatt inn i 
 NTp 2013-2024 og de kVU-ene som nå er behandlet eller under avklaring. Videre legges 
 til grunn en utbyggingstakt bestemt ut fra de årlige gjennomsnittsbeløp for investering i 
 veganlegg som følger av dagens NTp.
b) det etableres et Scenario 1 basert på en jevn årlig investeringstakt på 5 milliarder kroner.
c) det etableres et Scenario 2 for å belyse et optimalt utbyggingstempo og utbyggings-
 rekkefølge. 
d) det etableres et Scenario 3 basert på de samme forutsetningene som Scenario 1, men 
 hvor arbeidsomfanget er begrenset til fjordkrysninger med tilstøtende veganlegg. 
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4 Finansiering
Formål          
Formålet med dette punktet er å belyse noen alternative måter å fi nansiere realise-
ringen av en ferjefri forbindelse fra Kristiansand til Trondheim over Vestlandet.  

Som påpekt under Scenario 0 vil en framskriving av dagens arbeidsprosesser trolig konklu-
dere med at med full utbygging vil det ta 100 år å realisere den den ferjefrie strekningen. 
Gjennom Scenario 1-3 skisseres idealiserte løp hvor samlet gjennomføringstid for hele pro-
sjektporteføljen kan kortes ned til rundt 20 år. Enkeltprosjekter ferdigstilles og tas i bruk fort-
løpende i hele perioden. Skal disse scenarioene realiseres, kreves det imidlertid tilstrekkelig 
tilgang på investeringsmidler. Tilgang på kapital kan sikres på fl ere måter. Her vil vi trekke 
fram noen av dem, primært som en illustrasjon på alternative fremgangsmåter. 

4.1 Ekstraordinære bevilgninger
det synes i dag å være bred politisk enighet på nasjonalt nivå om behovet for opptrapping 
og fortgang i utbygging av infrastruktur. på regionalt nivå er kommuner og fylkeskommu-
ner, som er berørt av en ferjefri vegforbindelse over Vestlandet svært opptatt av å medvirke 
til realiseringen.  

behovet for kapital for å kunne realisere utbyggingen er imidlertid så stort at vi neppe kan 
forvente at ekstraordinære bevilgninger alene er tilstrekkelig til å fi nansiere gjennomføringen 
av den totale prosjektporteføljen med gjennomføringstid på om lag 20 år. 

Et sentralt spørsmål er om ønsket om en større satsing i praksis medfører en tilsvarende opp-
trapping i bevilgede midler. Et annet spørsmål er om vi kan forvente at dagens ønske om å 
trappe opp bevilgningene til utbygging av en infrastruktur for vegtransport holder seg uen-
dret til en komplett korridor over Vestlandet fra kristiansand til Trondheim er realisert.

Gruppa mener en fi nansieringsløsning for ferjefri E39 som alene baserer seg på ekstraordi-
nære og årlige bevilgninger er en svært usikker forutsetning. Skiftende politikk kombinert 
med årlige bevilgninger gjør dette til en lite forutsigbar fi nansieringsløsning. 

Til sammenligning disponerer Statens vegvesen årlig 18-20 milliarder kroner til utbygging, 
vedlikehold og drift. Årlige investeringer i anlegg for olje og gass i Norge er 150 milliarder 
kroner. dette øker trolig til over 200 milliarder i 2015. den totale investeringsrammen for en 
ferjefri E39 fra kristiansand til Trondheim er altså lavere enn den årlige investeringsrammen 
for oljeindustrien i Norge.
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4.2 Fond
En alternativ til ekstraordinære bevilgninger er opprettelse av et fond for investering i veg-
anlegg.  Et slikt fond kan bygges opp gjennom en kombinasjon av kapitaltilførsel fra offent-
lig og privat sektor. Fondets størrelse avhenger av investeringstakt og prosjektenes grad av 
brukerfi nansiering. Ved100 prosent brukerfi nansiering gjennom etterskuddsvis innkreving av 
bompenger, vil fondet fungere som arbeidskapital for å realisere prosjektporteføljen. Fonds-
midlene forbrukes ikke, de brukes kun til å forskuttere byggeprosessen. 
 

4.3 Lån
Opptak av lån vil i prinsippet ha samme effekt som det å opprettet fond om vi legger til 
grunn at fondsmidlene ikke skal forbrukes. Lån må imidlertid betjenes slik at lånebeløpet må 
settes høyere enn et tilsvarende fond for å kompensere for renteutgifter. kan vi oppnå rente-
frie lån fra Staten, vil  rentekostnadene falle bort. Ved et statsgarantert låneopptak vil vi 
kunne oppnå svært lave renter. Må vi derimot ut på det private lånemarkedet, vil kostnadene 
øke betydelig. I tillegg må det stilles nødvendige garantier. 

4.4 Offentlig privat samarbeid (OPS)
Ved bruk av OpS kontrakter kan man i utgangspunktet overlate til OpS-selskapet å fi nne en 
fi nansieringsløsning. I praksis betyr dette at utbyggingsprosjektet fi nansieres med midler til 
markedspris, dvs. til renter som normalt vil ligge på et høyt nivå sammenlignet med statsga-
ranterte låneopptak. 

Anbefaling
Vi anbefaler at det utformes en fi nansieringsordning som gir nødvendige forutsig-
barhet til å kunne gjennomføre ferjefri E39 i løpet av en 20 års periode som et alter-
nativ til dagens praksis med årlige bevilgninger og årsbudsjetter.

Videre arbeid
Vi foreslår å gjennomføre en inngående studie av alternative måter å utforme en fi nansier-
ingsløsning som gir den nødvendige forutsigbarhet i et 20 års perspektiv. 
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5.  Organisering 
Formål
Formålet med dette punktet er å belyse noen alternative måter å organisere plan-
legging og realisering av en ferjefri forbindelse fra Kristiansand til Trondheim over 
Vestlandet.

Ut fra de gitte forutsetninger for prosjektet, er det avgjørende at det blir etablert og lagt til 
rette for en attraktiv, effektiv, konkurransedyktig, kompetent og målrettet organisasjon med 
nødvendige fullmakter og rammebetingelser.

Gruppa har drøftet tre ulike modeller.    
 

5.1  Tradisjonell prosjektorganisering
Her tenker vi oss en egen utbyggingsenhet som innen gitte forutsetninger har det overord-
nede ansvaret for organisering og gjennomføring av hele prosjektet fra kristiansand til Trond-
heim. En slik enhet kan være organisatorisk knyttet til f.eks. Vegdirektoratet. 

I tilknytning til en slik utbyggingsenhet kan det også være hensiktsmessig å etablere en refe-
ransegruppe hvor eventuelt fylkeskommunene og regionledelsen i Statens vegvesen er repre-
sentert. Slik organisering bør kunne gi grunnlag for enhetlig opptreden, god koordinering og 
styring av prosjektet.

5.2 Egen utbyggingsenhet
Vi kan også tenke oss å opprette et eget utbyggingsselskap med ansvar for planlegging, pro-
sjektering, bygging, for en ferjefri korridor fra kristiansand til Trondheim. En slik organise-
ring vil i utgangspunktet ha de nødvendige rammebetingelser som kan sikre de nødvendige 
forutsetningene som må være til stede i organisasjonen. Organisering gjennom eget utbyg-
gingsselskap gir muligheter for å involvere berørte fylkeskommuner, kommuner og andre inn 
i organisasjonsmodellen som en del av eierstrukturen.

Anbefaling
For å sikre en organisasjon som har de nødvendige rammebetingelser, anbefaler 
gruppa å opprette en egen utbyggingsenhet for utbyggingen av ferjefri E39 fra 
Kristiansand til Trondheim. Prosjektgruppa mener at en slik modell vil oppfylle kra-
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vet til attraktivitet, effektivitet, konkurransedyktighet og til en kompetent og mål-
rettet organisasjon som har nødvendige fullmakter og rammebetingelser. Organisa-
sjonsmodellen gir også et godt grunnlag for enhetlig opptreden, ledelse og styring. 

En klar fordel med å velge en slik organisering er at en sikrer tilgang på den kompe-
tanse og de erfaringer som opparbeides i et slikt prosjekt og som vil komme etaten 
til nytte i andre prosjekter.

Videre arbeid
Vi foreslår at det gjennomføres en studie av hvilke erfaringer andre land har gjort knyttet til 
organisering av infrastrukturtiltak for transport.  
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6. Kontraktsstrategi og 
anskaffelsesprosedyrer 
Formålet med dette punktet er å belyse hensiktsmessige anskaffelsesprosedyrer og 
entrepriseformer for å gjennomføre fjordkrysninger og vegstrekninger, på en hen-
siktsmessig og effektiv måte.  

Ved en fjordkrysning er lengde på parsellen (herunder prosjektets størrelse) stort sett gitt. 
parsellen kan ikke stanse midtfjords. Videre må det bygges tilførselsveger av samme standard 
på begge sider av fjorden frem til egnede trafi kknutepunkt. Totalkostnadene for et fjord-
krysningsprosjekt blir dermed så høye at prosjektet av den grunn bør vurdere å dele det opp 
i et hensiktsmessig antall kontrakter av en størrelse hvor vi kan oppnå tilfredsstillende kon-
kurranse i markedet. dess fl ere kontrakter, dess mer krevende vil det være for byggherren å 
administrere grensesnittene mellom entreprenørene.

Tallet på grensesnitt som byggherren har ansvaret for kan reduseres ved at koordineringsan-
svaret settes ut til en av entreprenørene eller ved at entreprenørene går sammen og danner 
en ad hoc leverandørallianse (konsortium) med felles oppdragsansvar. Slike prosjektspesifi kke 
leverandørallianser («non-equity based temporary joint ventures») kan være frivillige eller 
påtvunget av byggherren. 

Flere av fjordkryssingene vil trolig kreve utvikling og bruk av ny teknologi. For å bygge slike 
nyskapinger, vil det være behov for omfattende studier av alternative byggemetoder. Utfor-
ming av en konkret byggemetode er «entreprenørens domene». Skal vi lykkes i å gjennom-
føre et slikt prosjekt, er det derfor viktig at entreprenørene bringes inn i i prosessen tidlig. 
det sikrer at de kan påvirke og foreslå løsninger. Vi kan oppnå dette ved å bruke konkurran-
sepreget dialog som anskaffelsesprosedyre, i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. 

Tilførselsvegene mellom fjord og trafi kknutepunkt byr neppe på de samme teknologiske 
utfordringene som selve fjordkrysningene. Unntaket er der en må krysse områder med spe-
sielle geotekniske eller geologiske utfordringer. Valg av gjennomføringsstrategi og oppdeling 
i enkeltkontrakter kan her gis en form og et innhold hvor nasjonale og lokale entreprenører 
anses konkurransedyktige. En slik inndeling av kontraktpakker med et innhold og av en stør-
relse tilpasset en nasjonal/regional næringsstruktur ble i sin tid valgt av Øresundsforbindelsen 
A/S for tilførselsveger til Øresundbroen på dansk side. 
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Anbefaling
Vi anbefaler at det velges kontraktstrategi og anskaffelsesprosedyre som er hen-
siktsmessig ut fra oppgavetype og mangfoldet i markedet både nasjonalt og inter-
nasjonalt. Det må sikres at ansvarlig organisasjon har eller bygger opp den bestiller-
kompetanse som er nødvendige. 

Videre arbeid
Eksempler fra andre organisasjoner på utforming og gjennomføring av effektive entreprise-
modeller for denne type oppgaver, bør undersøkes.
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7. Konkurranseforut-   
 setninger; insentiver,  
 risikofordeling     
 og prisformat
Formål
Formålet med punktet er å belyse noen effekter av insentiver, risikofordeling og 
prisformat.

7.1  Effekt av ulike konkurranseformer 
det er ønskelig å få belyst alternativer til tradisjonelle utførelsesentrepriser. Her vil det spesi-
elt være interessant å utrede fordeler ved entreprisemodeller basert på oppdragssamarbeid 
(konsortier), livsløpsorienterte modeller, OpS, etc.

dersom vi ser bort fra den fi nansielle siden av OpS og retter fokus mot de erfaringene 
Statens vegvesen har ervervet gjennom de tre OpS kontraktene som er inngått hittil, ser vi 
eksempler på at entreprenøren utfordrer både reguleringsplaner, tekniske løsninger, veg-
normaler og prosesskoder i jakten på å redusere anleggets livsløpskostnader som de er gjort 
ansvarlig for gjennom kontrakten.  

Mer generelt åpner en fremgangsmåte basert på en konkurransepreget dialog for at Statens 
vegvesen sammen med entreprenører suksessivt kan søke å fi nne frem til bedre løsninger før 
kontrakt inngås. Som en bieffekt fører en slik fremgangsmåte til en bedre og mer gjensidig 
kontraktforståelse som i vesentlig grad bidrar til å redusere det potensielle konfl iktnivået 
mellom partene. 

Innen oljeindustrien brukes fra tid til annen en «light» versjon av totalentrepriser. disse kalles 
gjerne epC kontrakter i motsetning til konvensjonelle totalentrepriser (EpC kontrakt).  Liten e 
(E for engineering) brukes her for å illustrere at man legger forholdene til rette for at entre-
prenøren skal kunne påta seg ansvaret for detaljprosjektering. Slik legges byggeprosessen 
bedre til rette for å kunne ta i bruk entreprenørens egen utstyrspark og for at entreprenør-
en kan velge en fremgangsmåte de selv har erfaring med fra tidligere prosjekt. I dette tilfelle 
ønsker man å unngå at byggherren (via en rådgivende ingeniør) forteller entreprenøren hvor-
dan han skal utføre jobben sin.
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Ukritisk bruk av fastprisformat i store entreprisekontrakter med høy usikkerhet, leder til at 
entreprenøren må legge inn en «riktig» risikopremie i tilbudsprisen. I slike tilfeller bør en vur-
dere alternative prisformat som reduserer entreprenørens risikoeksponering. Generelt bør 
entreprenørens risikoeksponering begrenses til forhold han selv kan påvirke - eksempelvis 
logistikk, produktivitet, rettidige leveranser og kvalitet. blir en entreprenør pålagt ansvar for 
forhold han ikke kan påvirke eller kan beskytte seg mot, må han «forsikre» seg mot slike 
moment. dette anses som en unødvendig merkostnad, etter som Staten generelt har tilgang 
på kapital til en lavere pris enn en entreprenør. 

7.2  Insentiver i kontrakter  
Oljeindustrien har en «eksperimentert» med ulike konsept for insentivbaserte kontraktsfor-
mat gjennom fl ere år. I sin enkleste from («target sum contracts») består disse av et kon-
traktsfestet måltall for forventet kostnadsforbruk tillagt et kalkulatorisk fortjenesteelement 
og et mindre risikotillegg. Entreprenøren honoreres for sine faktiske kostnader til materi-
alkjøp og arbeidsutførelse (ofte i form av en «all inclusive manhour rate» eller «day rate»). 
dersom de faktiske kostnadene (inklusiv kalkulatorisk fortjeneste og risikotillegg) er mindre 
enn den avtalte «target sum», deles differansen mellom kontraktspartene etter et kontrakts-
festet forholdstall. Er de faktiske kostnadene høyere enn target sum, må partene også dele 
overskridelsen. Entreprenøren blir imidlertid beskyttet mot å påta seg større tap gjennom en 
kontraktsfestet terskel («risk cap»). En slik terskelverdi settes normalt til summen av entre-
prenørens kalkulatoriske fortjeneste og risikotillegg, dvs entreprenøren har en økonomisk risi-
koeksponering som er oppad begrenset til å miste sitt overskudd på kontrakten.

det er fl ere ulemper knyttet til target sum kontrakt, spesielt om en forventer store endringer 
eller tillegg til kontraktens opprinnelige arbeidsomfang. det er derfor over tid utviklet en rekke 
varianter av og forbedringer til dette kontraktsformatet. I den senere tid er det tatt i bruk «fl er-
parameter» insentiver ofte referert til kontraktuelle kpI-er (key performance Indicators). 

Innen oljeindustrien var Mobil først ute med insentivarrangementet for bygging av Statfjord 
b plattformen (opprinnelig Target manhour incentive, senere reforhandlet til target produc-
tivity og target completion). Noe senere fulgte british petroleum (bp) opp med target sum 
kontrakter (utbygging av Hyde og Andrew). bp toppet dette med en multi-insentivkontrakt 
for utbyggingen av Cleeton. I Norge har Statoil brukt insentivarrangement på fl ere feltutbyg-
gingsprosjekt. I dag anvender Statoil insentivarrangement basert på kpI-er i sine V&M kon-
trakter (4 årige rammekontrakter for vedlikehold og modifi kasjoner).

Anbefaling
Vi anbefaler at det utformes konkurransegrunnlag som uderstøtter et prisformat 
som motiverer til samhandling, i et felles mål om å optimalisere livsløpskostnadene 
for nye veganlegg.
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Videre arbeid
Følgende utredningsarbeid må utføres:
 a) Videreføre dagens erfaringer med bruk av konkurransepreget dialog, dels for å sette 
  fokus på levetidsbetraktninger og dels for å bidra til en felles kontraktforståelse som et 
  middel til å redusere dagens konfl iktnivå. 
 b) Utrede partenes økonomiske risikoeksponering ved alternative entrepriseformer og 
  kontraktstyper og søke etter situasjonsbetinget optimale delingsmodeller for risiko 
  mellom byggherre og entreprenør. 
 c) Utvikle og tilrettelegge for bruk av kontraktuelle insentivarrangement som setter fokus 
  på livsløpsrettede prosjektmål og fremmer en vinn-vinn holdning hos kontraktspartene. 
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