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Forord 
 
Denne rapporten har studert seks store vegprosjekter som er utført eller pågår for fullt i 
Norge i dag. Rapporten fokuserer på utfordringer og positive erfaringer med ulike former for 
kontraktsstrategier og gjennomføringsmodeller for infrastrukturprosjekter i Norge og 
Norden. Denne studien er en del av et forskningsprosjekt i regi av Statens Vegvesen (SVV) 
hvor NTNU og NMBU leverer hver sin rapport.  
 
For å samle inn data og få innsikt i tematikken som belyses har vi tatt kontakt med seks 
prosjekter som har testet ut ulike gjennomføringsmodeller og med seks varianter av 
kontraktsstrategier. Dette har vi fått gjennom intervjuer og innsyn i planer, kontrakter, og 
lignende. Vi har blitt møtt med stor velvilje og engasjement fra alle prosjektene som har blitt 
kontaktet og er imponert over åpenheten og viljen man har til å dele på tvers av prosjekter i 
Norge. Vi opplever at vi har fått gode og ærlige svar både på det som har gått bra og det som 
har vært mer krevende fra alle seks prosjekt som inngår i studien. I arbeidet med rapporten 
har vi diskutert med engasjerte prosjekteiere, rådgivere og prosjektledere, både fra 
entreprenørsiden og byggherresiden på de fleste av prosjektene som omtales i studien. Vi vil 
takke alle som har stilt opp og delt erfaringer med oss i løpet av denne studien.   
 
Vi vil rette en spesiell takk til Statens Vegvesen v/ Dr. Paulos Abebe Wondimu, som har vært 
en sentral aktør når det gjelder incitering av prosjektet og som hele tiden har jobbet tett med 
oss i utviklingen av rapporten.  Vi vil også rette en takk til Karl Oscar Sandvik for at han sørget 
for at døren sto åpen til Nye Veiers prosjekter, spesielt i Trøndelag. Dette har gitt oss et godt 
grunnlag for å sammenligne de ulike gjennomføringsmodellene som er under utvikling på 
samferdselssektoren i Norge i dag.  
 
Vi håper de som har delt sine erfaringer med oss kjenner seg igjen i fremstillingen av 
prosjektene sine. Eventuelle feiltolkninger står for forfatternes egen regning.  
 
 
Tobias Onshuus Malvik      Agnar Johansen 
 
Forsker NTNU       Professor Dr. Philos 
Institutt for bygg- og miljøteknikk   Institutt for bygg- og miljøteknikk 
 
  



Sammendrag  
Denne rapporten fokuserer på erfaringer med ulike former for kontraktsstrategier og 
gjennomføringsmodeller for infrastrukturprosjekter i Norge og Norden. I de senere årene har 
man sett en stadig økning i antall relasjonelle prosjektgjennomføringsmodeller (PGM), blant 
annet fra Statens Vegvesen (SVV), Sykehusbygg og Nye Veier. Slike modeller har som formål 
å redusere konfliktnivået og øke verdiskapingen som kommer fra de prosjektene man 
igangsetter 
 

Denne studien besvarer følgende to forskningsspørsmål: 
 

1) Hvilken betydning har kontraktsform og gjennomføringsmodell for økt innovasjonsfrihet i 

gjennomføringsfasen av et prosjekt? 

2) Hvordan kan valget av gjennomføringsmodell bidra til mer effektiv prosjektgjennomføring? 

Kapittel 1 beskriver bakgrunnen og motivasjonen for studien. I rapportens kapittel 2 har vi 
oppsummert den teoretiske bakgrunnen for ulike former for gjennomføringsmodeller og ulike 
former for kontrakter som er i bruk i samferdselssektoren i Norge. Erfaringer med bruken av 
ulike relasjonelle prosjektgjennomføringsmodeller og kontraktsformer på nordisk nivå er 
oppsummert i rapportens 3 kapittel. Empiren fra seks norske prosjekt som har prøvd ut ulike 
kontrakt- og gjennomføringsmodeller er oppsummert i kapittel 4. To prosjekt fra SVV og fire 
prosjekt fra Nye Veier (NV) er studert og erfaringene oppsummert i kapittel 4 og 5. Kapittel 6 
oppsummer de viktigste funnene og rådene knyttet til gjennomføringsmodellene, grad av 
frihet i tidligfase og erfaring med å involvere rådgiver/entreprenør på tidligere stadier av 
planarbeidet i de forskjellige casene. 
 
Grad av frihet– er det egentlig noen begrensninger? Lov om offentlig anskaffelse gir føringer 
som offentlig byggherren må forholde seg til.  Studiene viser at man i utgangspunktet har 
bra med frihetsgrader under det gjeldene regelverket og ingen av prosjektene i studiene kan 
sies å ha utfordret mulighetsrommet som ligger i dagens regelverk. Studien viser at det kan 
være behov for opplæring hos byggherre slik at man blir mer trygg på hva man kan og ikke 
kan gjøre innenfor regelverket. 
 
Studien viser at det fem forhold som kan sies å ha bidratt direkte til mer effektiv 
prosjektgjennomføring på de utvalgte prosjektene som er blitt studert.  
 

• Tidlige involvering av entreprenør i reguleringsfasen og integrert samhandling- gir mulighet 

for råd om konsept og innspill til hvordan prosjektet bør legges opp fra de som skal bygge 

det  

• Muligheter for innovasjon i reguleringsfasen og integrert samhandling – bedre linjevalg og 

mer forutsigbar byggeprosess 

• Mulighet for felles prosjektutvikling – gir bedre forståelse og enighet mellom byggherre, 

entreprenør og rådgiver om løsninger og hva som bør bygges  

• Byggherre, entreprenør og rådgivers bemanning i store og komplekse vegbyggingsprosjekter 

– nok og rett bemanningen er nøkkel for effektiv gjennomføring 

• VDC – Lean byggeprosess – høyt fokus på felles digital felles samhandlingsløsninger – og 

modell basert prosjektering 

• Integrert - Drift og vedlikeholds aktører inn tidlig i utvikling av konseptet som skal bygges  



Muligheten som tidlig involvering gir for byggherren er tett og tidlig samarbeid med en 
entreprenør, slik at byggherren kan få råd og innspill om valg av trasé, linjevalg og om hva 
som er mulig og effektivt å bygge sett fra entreprenørens ståsted på et tidlig plangrunnlag. 
Byggherren kan ved en slik tilnærming utvikle planer og løsninger sammen med 
entreprenøren og hans rådgiver. Man kan få til en felles utvikling og optimalisering av 
konseptet basert på en mer iterativ utvikling frem mot en mest mulig kostnadseffektiv 
løsning. Og man kan gå ut i markedet med en kontrakt for neste fase som er mer presis på 
hva som skal leveres. Studien viser også at denne måten jobbe på ser ut til å styre 
prosjektering noe mer enn ved tradisjonell utførelsesentreprise. Prosjekteringskostnadene, 
selv med omregulering inkludert, ligger på mellom 4-6 % av inngått kontraktsum på flere av 
prosjektene som inngår i denne studien. 
 
En mulig fallgruve med en slik strategi er at man gir ikke like muligheter for de ulike 
entreprenørene som skal konkurrere om kontraktene i byggefasen. Den entreprenøren som 
blir brukt som «rådgiver» til byggherren i reguleringsfasen sitter inne med mye mer 
detaljkunnskap om hva byggherren trenger, hva byggherrene mener skal bygges, hvilke 
risikoforhold som må styres og som det bør tas høyde for i tilbudet for den byggefasen man 
skal inn i.  
 
Entreprenøren som blir engasjert som rådgiver i reguleringsfasen har derfor et stort fortrinn 
fremfor de entreprenørene som ikke har vært med på dette arbeidet sammen med 
byggherren i reguleringsfasen. Det er derfor et spørsmål om man reelt sett konkurrerer på 
like vilkår når kontrakten utlyses i den neste runden. Det er derfor en fare for at man ikke får 
en rettferdig konkurranse og at det er kun entreprenører med store nok staber og med 
kunnskap om reguleringsprosesser som vil vinne frem i konkurranser på de store prosjektene 
i fremtiden hvis man ikke gjør dette på en ryddig måte.  
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1 Introduksjon – tidlig involvering og samhandling med entreprenør 
De senere årene har man sett en stadig økning i antallet relasjonelle prosjektgjennomførings-
modeller (PGM), blant annet fra Statens Vegvesen (SVV), Sykehusbygg og Nye Veier. Slike modeller 
har som formål å redusere konfliktnivået og øke verdiskapingen i prosjekter. Dette oppnås blant 
annet ved å legge til rette for tettere og bedre samarbeid mellom de viktigste prosjektaktørene. 
En hypotese er at samarbeid hvor man involverer entreprenører og rådgivere på et tidlig tidspunkt 
i prosjektlivssyklusen, vil kunne bidra til økte muligheter for innovasjon. Det er derfor ønskelig å 
undersøke hvilken betydning PGM har hatt for å legge til rette for et økt mulighetsrom og 
innovasjon i gjennomføringen av store vegprosjekter i Norge. 
 
Effektmålene som ligger til grunn er at rapporten skal bidra til å få mer nytte og erfaring med 
bruken av konseptet «Konkurransepreget dialog» og å få høstet av de erfaringene som finnes med 
bruk av nye kontrakts- og samarbeidsformer i Norge. Dette for å sikre at man velger den 
gjennomføringsmodellen og kontraktsstrategien som gir best mulig vegprosjekt for de midlene 
man får tildelt. Rapporten ble skrevet med et formål om å understøtte følgende samfunnsmål: 
 
«Statens vegvesen blir en mer profesjonell etat på prosjekt- og kostnadsstyring av store prosjekter» 
 
Gjennom seks case-studier vil denne rapporten presentere erfaringer fra bransjen, basert på 
følgende forskningsspørsmål: 
 

1) Hvilken betydning har kontraktsform og gjennomføringsmodell for økt innovasjonsfrihet i 

gjennomføringsfasen av et prosjekt? 

2) Hvordan kan valget av gjennomføringsmodell bidra til mer effektiv prosjektgjennomføring? 

Denne rapporten fokuserer på valget av kontraktsstrategi og gjennomføringsmodell for 
infrastrukturprosjekter i infrastrukturprosjekter. Håndbok R760 – Styring av vegprosjekt (SVV, 
2019) har to sentrale figurer hvor kontraktsstrategi og gjennomføringsmodell settes inn i en 
sammenheng. Figur 1 viser sammenhengen mellom de sentrale politiske dokumentene som 
etatene må forholde seg til. 
 

 
Figur 1: Sammenheng mellom politiske styringsdokumenter og vegprosjektfaser (R760, s. 9) 

«Den øverste linjen i figur 1 viser hvilke faser, politiske vedtak og ekstern kvalitetssikring (KS1 og 
KS2) et vegprosjekt kan gå gjennom. Konseptvalgutredning (KVU) gjennomføres etter bestilling fra 
Samferdselsdepartementet for nærmere angitte prosjekter, for å foreta konseptuelle valg før 
planlegging kan igangsettes. Den nederste linjen i figuren viser de politiske styringsdokumentene 
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NTP, handlingsprogrammet, statsbudsjettet og fylkesvegbudsjettet, og hvordan disse henger 
sammen med de ulike fasene i et vegprosjekt.» 
 
En annen figur i samme håndbok gir en overordnet beskrivelse av aktivitetene som inngår i hvert 
trinn i en 4-trinnsmodell for prosjektstyring (se figur 2). 
 

 
Figur 2: 4-trinns prosjektstyringsmodell med tilhørende aktiviteter (R760, s. 21) 

Når et vegprosjekt skal styres benyttes disse fire trinnene, men de de er også del av en foreslått 
inndeling av de ulike fasene som inngår i figur 1 (se figur 3). 

 
Figur 3: Tradisjonell definering av store vegprosjekter. Hver enkelt fase gjennomføres som et prosjekt (R760, s. 22) 

 
Denne logikken har to hovedbegrunnelser: 1) hver fase strekker seg normalt over flere år og man 
ønsker at hver fase skal ledes som et prosjekt, 2) modellen legger opp til at man kan avslutte etter 
hver fase ved at det er formell godkjenning som må til for å gå videre til neste fase. 
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I tabell 2 er temaet kontraktsstrategi beskrevet i trinn 1 – prosjektidentifisering – og trinn 2 – 
prosjektplanlegging – under temaet gjennomføringsstrategi. Under gjennomføringsstrategien 
vektlegges det at man skal «påse at det utarbeides en kontraktsstrategi forankret i prosjektets mål 
og usikkerhetsbilde, og at denne er begrunnet». Videre skal man «påse at kontraktsstrategien 
beskriver og begrunner fordelingen mellom interne og eksterne oppdrag». Det siste nevnte 
poenget handler om fordeling av ansvar i det videre utviklingsarbeidet – hva skal SVV selv lede og 
styre (internt perspektiv) og hva er det fornuftig at rådgivere, entreprenør eller OPS-leverandør 
bør ta ansvar for (eksternt perspektiv). 
 

1.1 Bakgrunn for rapporten 

Ferjefri E39 (Rogfast, Kryssing av Bjørnafjorden, Sognefjorden m.fl.), E18 Vestkorridoren ut av Oslo, 
E6 Helgeland Sør/Nord og OPS-prosjektene (Rv. 3/25 Løten-Elverum, Sotrasambandet, 
Hålogalandsvegen), er eksempler på store samferdselsprosjekt som er eller har vært under 
utvikling og utbygging i Norge den siste tiden. Felles for disse prosjektene er at de svært store og 
langvarige, og at de representerer enorme investeringer for AS Norge i de kommende 10 årene. Et 
annet særtrekk med disse prosjektene er at de så store og komplekse at de utløser behov for ny 
tenkning rundt valg av gjennomføringsmodell, kontraktsstrategi og kontraktsform. Trenden med 
å gå fra tradisjonell utførelsesentreprise, som har vært dominerende i SVV, til andre 
gjennomføringsmodeller og andre kontraktsformater, startet på midten av 2000-tallet. Man ser 
prosjekter som kombinerer klassisk utførelsesentreprise med konkurransepreget dialog sammen 
med totalentreprise på deler av strekket (Rogfast). Andre prosjekter har testet andre 
kontraktsformater, som totalentreprise med løsningsforslag, totalentreprise med opsjon 
(Helgeland Sør), totalentreprise med konkurransepreget dialog, og totalentreprise, konkurranse 
med forhandling kombinert med OPS som finansieringsform (Rv. 3/25 Løten – Elverum). 
 
Felles for disse modellene, med ulike grader og varianter av tidlig involvering av entreprenør, er at 
man forsøker å få til et bedre og tidligere samspill med entreprenøren. På den måten unngår man 
at man påfører entreprenøren unødig risiko og man får ned antallet unødvendige tvister. Men det 
er også et håp om at økt grad av tidlig involvering og økt grad av samspill skal bidra til mer 
innovasjon og at man får frem bedre og mer kostnadsoptimale løsninger. I motsetning til den 
transaksjonsbaserte tilnærmingen som tradisjonelt har blitt brukt i infrastrukturprosjekter, er 
mange av de nye prosjektgjennomføringsmodellene basert på et relasjonelt samarbeid. Her legges 
det mer vekt på felles forståelse av mål og risiko, samt en integrert og dels samlokalisert 
prosjektorganisasjon, hvor tett dialog mellom bestiller og de utførene som igjen skal gi mindre 
konflikter i gjennomføringsfasen. 
 
Kontrakter for lange og kostbare strekninger skal underskrives i forbindelse med utbyggingen av 
E39. Dette har ført til at man har tre valg: Enten kjøre prosjektene med tre til fem store kontrakter 
på 3-5 milliarder, splitte opp i flere mindre kontrakter som kan håndteres av mellomstore og store 
norske grupperinger eller enkeltfirmaer, eller lyse ut enorme kontrakter som tiltrekker seg store 
norske og internasjonale firmagrupperinger. Allerede nå ser man at det er begrenset marked, 
spesielt blant nasjonale aktører, for enkelte av kontraktene som lyses ut på de store prosjektene 
(ref. Rogfast og Sotrasambandet). Det er derfor ønskelig og helt nødvendig å se på om det er noe 
som kan gjøres med valg av kontrakts- og samarbeidsformer som kan håndtere disse 
utfordringene, som f.eks. at prisen i forslaget fra tilbyderne langt overgår maksprisen som er satt, 
eller at man får svært få tilbydere. Et eksempel er Rogfast sin første konkurranse hvor det ble 
prekvalifisert tre tilbydere, men man endte opp med å måtte forkaste to. Det førte til at man til 
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slutt sto igjen med kun ett tilbud, som lå 20% over prisen som var estimert som makspris for 
kontrakten. SVV ønsker å få økt erfaring med nye prosjektgjennomføringsmodeller (PGM) for å få 
avklart om det bidrar positivt til å sikre det ønskede spillerommet for innovasjon i tidligfase, 
samtidig som utviklingsprosessen gjennomføres innenfor de rammene som er satt av regelverket 
for offentlige anskaffelser. 
 
Det finnes flere ulike PGM som har som utgangspunkt at de skal bidra til større frihet for 
innovasjon i prosjekter som derfor kan være interessante for SVV og studere. Dette inkluderer 
blant annet Nye Veiers tilnærming til bruken av «Integrert Samhandling» og «Integrert 
prosjektleveranse» (IPL), samt SVVs bruk av Offentlig-Privat Samarbeid (OPS) på Rv. 3/25 Løten-
Elverum og «Vegutviklingskontrakten» på E6 Helgeland nord. 

 

1.2 Metodisk tilnærming i denne rapporten  

Denne rapporten tar for seg noen av de erfaringer man har fått ved forskjellige tilnærminger til 
samarbeid gjennom involvering av entreprenør/rådgiver i tidligere faser enn hva som er normalt i 
klassiske utførelsesentrepriser i norske vegprosjekter. Erfaringene stammer hovedsakelig fra 
Statens Vegvesens og Nye Veiers portefølje.  
 
Kort om studien 
I denne studien har 6 prosjekter blitt gransket 2 fra SVV og 4 fra NV (tabell 1).  
 
Tabell 1: Oversikt over prosjekter i studien 

Prosjektet Gjennomføringsmodell Kort om prosjektet 

E6 Helgeland nord (SVV) Konkurransepreget dialog 
Vegutviklingskontrakt 
basert på Totalentreprise  

Driftsfase 
62 kilometer ny E6. E6 – 2 felt (90 km)– Byggetid 
ca. 4 år åpnet 31/10/2019 
Sluttkostnad ca. 2,7 mrd. 

Rv. 3/25 Løten-Elverum 
(SVV) 

Konkurranse med 
forhandling OPS 

Byggefase 
16 km 4 felts – 9 km 2 felt – Åpnes nov 2020 
Investering inkl. Drift ca. 5,5 mrd. 

E18 Rugtvedt-Dørdal 
(NV) 

BVP og totalentreprise 
med reguleringsfase 

Driftsfase 
16,3 km 4 felts.  
Byggetid ca. 2,5 år (Mai2017-2/12/2019) 
Kostnad Ca. 1,8 mrd. eks. mva. (kontrakt)  

E6 Kvithammar-Åsen 
(NV) 

BVP og integrert 
samhandling med 
målpris/fastpris 
Totalentreprise 

Byggefase 
Ca. 19 km 4 felt m/lang tunnel 
Byggetid ca. 5 -6år (2020 – 2025/25 
Kostnad: 3,5 mrd. eks mva. (Kontrakt) 

E39 Mandal øst-Mandal 
by (NV) 

BVP og integrert 
samhandling med 
målpris/fastpris 
Totalentreprise 

Byggefase 
7 km 4 felt- 6 km 2 felt 90/km         
Byggetid 1/10/2019- Medio 2022 – ca. 2,5 år 
Kostnad: 1,75 mrd. eks. mva. (Kontrakt) 

E6 Kvål-Melhus (NV) BVP og integrert 
prosjektleveranse:  
 
Egenutviklet IPL-kontrakt 
 

Byggefase  
ca. 7 km 4 felt  
Byggetid: ca. 2- 2½ år Juni 2019, ferdigstilles i 
løpet av 2022 
Kostnad er ca. 0,75 mrd. eks. mva. og 
vedlikehold 
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Ingen av prosjektene i studien er plukket ut fordi de var spesielt billig eller spesielt raske.  De ble 
valgt fordi de hadde testet ut ulike gjennomføringsmodeller og ulike kontrakter og vi ønsket å lære 
av de erfaringene de har fått underveis i sin uttesting. At noen har gått bra og andre ting har vært 
mer krevende er derfor som forventet i denne studien. Det store bildet er at disse store 
prosjektene har gått bra eller meget bra og at det er noe å lære fra dem alle.    
 
To av prosjektene er nominert til pris for beste anleggsprosjekt i 2019 (E6 Helgeland nord og E18 
Rugtvedt-Dørdal.  OPS-prosjektet Rv3/25 har vunnet prisen for «Beste OPS prosjekt i Europa», har 
bygd svært fort og ligger an til å åpne 3 måneder før det som var planlagt i kontrakten.   
 
Ut fra det kan man konkludere at dette er mulighet for at det en viss bias i funnene i denne studien. 
Studerer man «suksessprosjekter» finner man andre ting enn om man studere «gjennomsnittlige 
prosjekter» 
 
Datainnsamlingen har blitt gjort primært på to måter, semistrukturerte intervjuer med en 
forhåndsdefinert intervjuguide og dokumentgransking. 
 

• Det er gjennomført 4-6 intervjuer i de ulike casene – Byggherrens prosjektledere, ledere fra 

rådgivergruppene, entreprenørenes prosjektsjefer/prosjektledere og OPS-selskapets leder er blitt 

intervjuet. Varighetene på intervjuene varierer mellom 1-2 timer. Det ble gjort lydopptak under de 

fleste av intervjuene, referatene ble delt mellom forskerne i etterkant av hvert intervju.  

• Sekundærdata har blitt samlet inn fra alle seks prosjektene – herunder kontrakter, planer, 

oppsummering av prosjektene på hjemmesidene til SVV, NV og ulike presentasjoner som 

prosjektene selv har utviklet og som de har delt med oss i etterkant av intervjuene. 

 
Det er også gjort en oppsummering av nordisk forskning på temaet kontrakt- og 
gjennomføringsmodeller. Her er det også brukt to tilnærminger. 
 

• Det er gjort et litteratursøk med fokus på kontrakt- og gjennomføringsmodeller, tidliginvolvering, 

partnering og bruk av alliansemodeller.  

• I tillegg er det oppsummert erfaringer fra en nordisk workshop hvor temaet var «Erfaringer med 

relasjonsbaserte kontrakter og gjennomføringsmodeller i Norden». Et bidrag som presentert på 

NETLIPSE, en workshop for erfaringer med infrastrukturprosjekter i Europa, er også benyttet 

knyttet til erfaringer med bruken av Design-Build-develop-kontrakter fra Finland. 

Denne rapporten avgrenser seg til case innen vegbygging. Alle casene er fra Norge, men det er 
også hentet erfaringer studier og samarbeidet med forskere fra de andre nordiske landene. 
Rapporten er skrevet sett fra et byggherrens perspektiv, men rådgivere og entreprenører er også 
blitt intervjuet i forbindelse med casene som er blitt studert. Rapporten ønsker å bruke erfaringen 
fra casene og studier fra de nordiske landene til å kunne svare på følgende to problemstillinger: 
 

1) Hva kan vi lære av erfaringene fra de norske uttestingene? 

2) Hva er de viktigste forskjellene mellom de nordiske landene? 
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1.3 Fasemodeller: Kontraktsstandarder og entreprenør- og rådgiverinvolvering 

I de neste kapitlene vil det bli forklart forskjellige teoretiske gjennomføringsmodeller og vi vil 
fremstille dem sett i sammenheng med SVVs fasemodell (se figur 1). Senere vil også de ulike 
casene bli plassert inn i denne samme modellen. Vår modell er noe forenklet variant av SVVs 
fasemodell som er tilpasset vårt formål. Modellen er vist skjematisk i figur 4. For å forenkle 
forståelsen av de kommende modellene kommer det her en beskrivelse av de forskjellige 
fargekodene som er brukt for å beskrive modellene som brukes i denne rapporten.  

 
 

Figur 4: Skjematisk modell basert på Statens Vegvesens fasemodell 

Figur 4 består av to deler. Den mørkegrå og lysegrå øverste delen av figuren viser stegene i SVVs 
fasemodell og er derfor konstant i alle fremstillingene. Den nedre delen av figuren viser 
gjennomføringsmodellen som er brukt i teorien og casene, og vil derfor variere fra prosjekt til 
prosjekt. Den viser når og hvordan rådgiver og entreprenør kommer inn i prosjektforløpet på de 
ulike prosjektene i studien og hvilke anskaffelsesmetoder og avtaler som er brukt. I tillegg forklarer 
figuren hvilken betalingsmetode som er benyttet og lengden av garantiperioden. 
 
De mørkegrå rutene representerer hver fase i SVVs fasemodell, mens den lyseblå linjen viser 
mulige tidspunkt for anskaffelse av entreprenør. Ettersom anskaffelse av entreprenør ofte skjer 
etter gjennomføringen av KS2, er det lagt inn et ekstra opphold bak KS2 for å gi rom til å illustrere 
anskaffelsen. «Konseptvalgutredning» er markert med en lysegrå boks, ettersom den ikke inngår i 
det omfanget som er satt for denne rapporten og derfor er ikke er kommentert videre.  
 
Den øverste raden i den nedre delen av figuren vil inneholde mørkeblå og lyseblå bokser. De 
mørkeblå boksene representerer de typiske kontraktene eller avtalene som blir brukt i den 
bestemte delen av prosjektet i den gitte PGM. De lyseblå boksene representerer anskaffelsen og 
forklarer hvilken anskaffelsesprosedyre som er brukt i det gitte prosjektet. I de teoretiske 
modellene vil valget av anskaffelsesprosedyre variere og de er derfor kun beskrevet med 
betegnelsen «anskaffelse». De lyseblå boksene kan kun komme innenfor området som er markert 
som mulige tidspunkt for anskaffelse av entreprenør. 
 
Den andre raden i den nedre delen av figuren inneholder gule og røde bokser. De gule boksene 
forklarer hvilken aktør byggherre har kontrakt med i den aktuelle fasen. Dette kan være en eller 
flere rådgivere, en entreprenør, et OPS-selskap eller en gruppe bestående av entreprenør og 
rådgiver. De røde boksene kommer under anskaffelse og forklarer at det er flere entreprenører i 
konkurranse. 
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Den tredje raden inneholder grønne eller røde bokser. Denne raden viser at aktøren som har 
kontrakt med byggherre også kan ha kontrakt med egne rådgivere eller underentreprenører (UE). 
De grønne boksene gjelder kontrakter før og etter anskaffelse. De røde boksene kommer under 
anskaffelse og forklarer at det er et flertall av rådgivere, under kontrakt med entreprenørene som 
er i konkurranse. I noen tilfeller kan det komme flere nivå med underentreprenører/rådgivere. 
Dette er typisk tilfelle i OPS-prosjekter, hvor byggherre har kontrakt med et OPS-selskap som 
videre har kontrakt med både entreprenør og rådgiver. 
 
 

 

Figur 5: Forklaringer på de forskjellige fargekodene i modellene. 

 
Som figur 5 viser, kan noen av boksene være avtakende (eller voksende). Dette forklarer at den 
bestemte aktøren har en økende eller synkende grad av involvering i den aktuelle fasen. Et typisk 
eksempel på dette er en rådgiver som prosjekterer, og som vil ha mindre og mindre involvering i 
byggefasene etter hvert som prosjektet nærmer seg ferdigstilles.  
 
I tillegg til boksene er det også lagt inn noen sentrale beslutnings- og milepælpunkter i modellen. 
Den røde diamanten symboliserer fullført KS1 og KS2. Den svarte trekanten forklarer viktige 
punkter for kostnadsbestemmelser og sluttoppgjør. Her beskrives også hvilken kostnadsmodell 
det aktuelle prosjektet har gått for (f.eks. fastpris eller målpris). Den svarte pilen illustrerer 
garantiperioden. Lengden på pilen vil variere, avhengig av hvor lang garantiperiode det aktuelle 
prosjektet opererer med. 
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2 Prosjektgjennomføringsmodeller (PGM) – teoretisk bakgrunn 
 
I følge Morris (2002) er alle prosjekter, uansett hvor kompleks, gjennom den noenlunde samme 
livssyklusen. Han definerer prosjektets livssyklus som «en sekvens av faser som prosjektet vil 
utvikles gjennom». Det varierer hvordan fasene i prosjektets livssyklus er definert. Statens 
Vegvesen opererer med fasemodellen som er beskrevet i håndbok R760 (figur 1). Denne 
prosjektmodellen er mønsteret for «alle» prosjektene i organisasjonen, mens hvert enkelt prosjekt 
har sin spesifikke prosjektgjennomføringsmodell (PGM). Avhengig av et prosjekts natur, velger 
man en PGM som er best egnet til det prosjektet man skal gjennomføre. En PGM må være 
konstruert på en måte som gjør at man gjennomfører fasene så effektivt som mulig. Fasene 
varierer i f.eks. ressursbehov, usikkerhet, tidsbruk og kostnader. Målet for et prosjekt bør være å 
legge opp en PGM med optimal balanse på fordelingen av viktige aspekter som risiko mellom 
partene, forholdet mellom ansvar/innsats og betaling. En slik god balanse sørger for effektiv 
gjennomføring av prosjektet som en helhet. 
 
Thomsen, Darrington, Dunne og Lichtig (2009) sier at alle prosjektgjennomføringsmodeller består 
av tre grunnleggende elementer: prosjektorganisasjonen, kontraktsvilkårene og utførelsen av 
prosjektet (produksjon). Disse tre elementene former det såkalte Lean Construction-triangelet (LC-
triangelet). De tre elementene må være balanserte og håndteres helhetlig, ikke separat. Dette 
betyr at hvordan prosjektet er organisert (f.eks. grad av samarbeid) og kontraktsvilkår (f.eks. 
risikofordeling, finansiering, etc.) vil påvirke hvor effektiv produksjonen vil være. Produksjon i 
prosjektet handler om effektiviteten i gjennomføringsfasen av prosjektet, herunder valg/bruk av 
digitalisering, konsepter, verktøy, etc., samt oppfølging av prinsippene. Oppsummert kan det sies 
at LC-triangelet setter et utgangspunkt for hvordan man kan studere hvordan 
prosjektgjennomføringsmodeller bør være arrangert i vegprosjekter for å oppnå maksimal effekt. 
 

 
Figur 6: Lean Construction-triangelet 

Ifølge Klakegg (2020) er begrepene kontraktstrategi og valg entrepriseform tett knyttet til begrepet 
gjennomføringsmodell, men de dekker ikke hele innholdet i en PGM. Kontraktsstrategien er 
avgrenset til å omhandle anskaffelsen, mens entreprisestandardene er verktøy for å sette en 
kontraktstrategi ut i livet. 
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I SVVs Håndbok 771 - Veiledning knyttet til valg av kontraktstrategi (SVV, 2017) må følgende 
punkter vektlegges når det skal fastsettes en målrettet og helhetlig kontraktstrategi for et prosjekt: 

- Inndeling i kontrakter 

- Valg av anskaffelsesprosedyre 

- Valg av entrepriseform 

- Valg av kvalifikasjons- og tildelingskriterier 

- Valg av kontraktstype 

  
Difi (2018) definerer kontraktstrategi som «En kontraktstrategi er en helhetlig plan for hvordan en 
konkret anskaffelse skal gjennomføres og evalueres». 
 
Et prosjekt bør starte med at prosjekteieren konstaterer hva man ønsker å oppnå ved å uttrykke 
hvilken nytte og gevinst man ønsker at investeringen skal ha på lang sikt. Etter dette må man velge 
en ønsket strategi for å oppnå det uttalte målet. Dette handler om å avklare hva som er mulig og 
lovlig, og velge det opplegget man har størst tro på i den aktuelle situasjonen. Situasjonen 
avhenger av alt som må tas hensyn til, som økonomisk evne, sosiale forhold, markedet, interne 
normer, eksterne regelverk, osv. Gjennomføringsstrategien kan deles inn i to: 
 

- Prosjektkultur – handler om hvordan man stimulerer og utvikler den uformelle siden av et prosjekt 

- Gjennomføringsmodell – handler om den formelle siden av hvordan eieren rigger prosjektet 

Figur 7 illustrerer hvordan dette henger sammen, fra det overordnede prosjektstyringsnivået og 
ned til det prosjektspesifikke nivået. 
 

 
Figur 7: Hovedelementer som inngår i prosjektgjennomføringsmodellen (Klakegg, 2020) 

Ifølge Klakegg (2017) er det ni hovedelementer i en PGM, som sammen skaper en integrert helhet. 
Kunsten er å sette de sammen på en måte som skaper optimale forhold for prosjektsuksess. De ni 
elementene er: 
 

1) Organisasjonsform – hvordan prinsipielle strukturer bør være designet for å sikre effektiv 

beslutningstaking og prosjektstyring. 

2) Spesifikasjonsform – hvordan leveranser bør bli beskrevet som grunnlag for anskaffelse og hvordan 

ytelsen skal bli definert og målt. 

3) «Organization Breakdown Structure» – organisasjonen delt ned i håndterbare enheter for å få 

bedre kontroll. 
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4) Kontraktstruktur – hvordan omfanget er delt inn i arbeidspakker som er tilpasset kontrakten. 

5) Innkjøpsprosedyre – hvordan man rekrutterer de beste ressursene til prosjektet og sikrer at man 

får de riktige leverandørene som kan møte prosjektbehovet. 

6) Kontraktformat – hvilket kontraktformat man skal bruke i prosjektet, f.eks. om det skal brukes en 

standardisert kontrakt eller kontrakt som er spesielt tilpasset det enkelte prosjektet. 

7) Konfliktløsning – sikre effektive konfliktløsning i situasjoner hvor partene er uenige. 

8) Risikofordeling – hvordan kontrakten er designet for å håndtere deling av risiko og muligheter 

9) Prisformat – hvilken avtale har man på innbetalinger, dvs. gjennom fastpris, enhetspris, 

delingsmodeller, etc. 

 
Tabell 2 viser hvordan man kan plassere de ni PGM-elementene inn i LC-triangelet, samt noen 
punkter som påvirker produksjonseffektiviteten. De ni elementene må organiseres og defineres 
på en måte som sørger for at prosjektet oppnår optimal produksjon. Et viktig poeng i LC-triangelet 
er at prosjektsuksess oppnås kun dersom prosjektorganisasjonen og kontraktsbetingelsene blir 
konstruert på en balansert og holistisk måte. Det hjelper ikke å legge til rette for samarbeid i 
prosjektorganiseringen dersom kontraktsbetingelsene ikke legger til rette for samarbeid. Det er 
heller ikke nødvendig å bruke mye tid og ressurser på å legge til rette for samarbeid i 
prosjektorganiseringen og kontraktsbetingelsene dersom dette ikke blir fulgt opp i 
produksjonsdelen. Hvordan det legges til rette for effektiv produksjon i selve gjennomføringen av 
prosjektet avhenger av prosjektkulturen. Prosektkulturen er vesentlig for hvordan uformelle 
relasjoner og normer vil utvikle seg i prosjektorganisasjonen, samt hvordan den formelle 
gjennomføringsmodellen vil se ut. Prosjektkulturen og gjennomføringsmodellen må støtte og 
utfylle hverandre.  
 
Tabell 2: Elementer i LC-triangelet 

Prosjektorganisering Kontraktsbetingelser Produksjon 

Organisasjonsform Kontraktstruktur Grad av eierinvolvering 
Spesifikasjonsform Innkjøpsprosedyre Digitaliseringsgrad 
Organization Breakdown 
Structure (OBS) 

Kontraktformat Prosjektstyringskonsepter 

 Konfliktløsning Oppfølging av prinsipper 
 Risikofordeling Bruk av egne eller innleide 

ressurser 
 Prisformat Skape nye eller bruke kjente 

løsninger 
  Klar arbeidsdeling eller tett 

integrasjon 

 

2.1 Tidlig involvering av entreprenør (TIE)  
I tradisjonelle vegutbyggingskontrakter med utførelsesentreprise kontraherer byggherren først 
rådgivere til å hjelpe med prosjektering av arbeidet. Deretter kontraheres den entreprenøren som 
har det beste økonomiske tilbudet til å utføre bygningsarbeidet, basert på et sett med 
tildelingskriterier. Dette gjør arbeidet «oppstykket» og entreprenøren som har ansvar for 
byggeprosessen har lite rom til å påvirke designe og byggbarheten på det arbeidet som er 
prosjektert når de kommer inn i prosjektet. Slike transaksjonsbaserte kontrakter skiller seg fra 
relasjonsbaserte kontrakter. I relasjonsbaserte kontrakter er samarbeidet mellom to eller flere av 
prosjektaktørene og verdien av sluttproduktet viet mer oppmerksomhet. En av de sentrale 
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elementene man ser i relasjonelle PGM er tidlig involvering av entreprenør. Ved tidlig involvering 
av entreprenør (TIE), kjent som «Early Contractor Involvement» (ECI) i den internasjonale 
faglitteraturen, får entreprenøren anledning til å påvirke designe arbeidet allerede i 
kommunedelplanen, etter KS1 er godkjent. På den måten kan de bidra med sin ekspertise og sørge 
for løsninger som for eksempel er mer kostnadseffektive eller har bedre byggbarhet (Wondimu, 
2019). Hvis man tar utgangspunkt i Statens Vegvesens fasemodell (figur 1) kan man si at TIE foregår 
gjennom ulik grad av samhandling mellom beslutningspunktene KS1 og KS2.  
 
I Storbritannia og Sverige forbinder man TIE med en standardisert to-stegs innkjøpsprosess. Steg 
1 i denne prosessen handler om anskaffelse av entreprenør til designprosessen, mens steg 2 
handler om å anskaffe entreprenør til bygningsarbeidet. I Norge er man derimot ikke like opptatt 
av at nettopp denne prosessen må følges for å kunne kalle handlingen TIE. Så lenge entreprenøren 
er involvert i tidligfasen av et prosjekt, karakteriseres det som TIE. Hvordan og hvor mye et prosjekt 
ønsker å involvere entreprenørene kan variere. Hensikten med TIE er å integrere kunnskap fra 
utførelsesfasen i planlegging- og prosjekteringsfasen ved å la entreprenøren arbeide i team med 
byggherren og rådgivere (Wondimu, Hosseini, Lohne & Lædre, 2018). Wondimu (2018) har 
identifisert 13 ulike tilnærminger til TIE: 
 

• Indirekte tilnærminger 

• Informasjonsmøter 

• Samspillsprosesser i tidligfase 

• Annonsering av prosjektet med en alternativ teknisk løsning 

• Totalentrepriser 

• Direkte kontakt med eksperter i tidligfase 

• Idékonkurranse 

• Entreprenører selger sine ideer til prosjekteier i tidligfase 

• Konkurranse med forhandlinger 

• Åpning for alternative tilbudskonkurranser 

• Konkurransepreget dialog 

• Prosjektpartnering 

• Prosjektallianser 

 

Wondimu, Hosseini, Lohne, Hailemichael og Lædre (2016) peker på seks suksessfaktorer for TIE: 
1. Rettidig involvering av entreprenøren. Det er viktig å involvere entreprenøren tidlig nok til at de 

har en reell mulighet til å påvirke prosjektet, men samtidig vil en for tidlig involvering innebære 

mer byråkrati og økte prosjektkostnader. Det optimale tidspunktet for involvering av 

entreprenøren avhenger derfor av prosjektets 

2. Å overføre en håndterlig risiko til entreprenøren. I starten av prosjektet vil det være lite 

informasjon og stor usikkerhet, og en i teorien antas det at en rettferdig risikofordeling bidrar til å 

redusere antall konflikter senere i utførelsesfasen. Risikoen bør håndteres av den parten som kan 

håndtere den godt, og en urettferdig fordeling av risikoen vil føre til unødvendige kostnader for 

byggherren. Det kan benyttes tre ulike tilnærminger for å redusere risikoen i prosjektet: dele 

prosjektet i mindre og mer håndterlige kontrakter, ha et kompensasjonsformat som svarer til 

risikonivået eller å redusere risikoen ved en detaljert risikostudie før tilbudet gis. 

3. Byggherrens kompetanse. Kompetansen bør ikke være begrenset til kontraheringen, men også 

inkludere teknisk kompetanse. Selv om TIE innebærer en stor overføring av usikkerhet og ansvar 

over på entreprenøren, må byggherren fortsatt vite hva de har bestilt og hva de kan forvente av 



 

 12 PROSJEKTNR. 
xxxxxxxxxxxxxxx 

RAPPORTNR: 
xxxxxxxxxxxxxx 
 

VERSJON 
xxxxxxxxxxxxxx 

entreprenøren. Det er videre viktig å bruke en anskaffelsesmetode som passer prosjektet, og at 

anskaffelsen gjennomføres som en transparent prosess der informasjonen i etterkant gjøres 

tilgjengelig for alle deltakerne. 

4. En passende kompensasjon for entreprenørens bidrag. Entreprenørens mål er å sitte igjen med et 

overskudd fra prosjektet, og byggherren må derfor kompensere entreprenørene rettferdig ut fra 

deres bidrag i prosjektet. For å skape en vinn-vinn-situasjon er det viktig å oppmuntre til at 

entreprenøren deler mest mulig av sin kompetanse. 

5. Entreprenøren må være kvalifisert for prosjektet. Entreprenørens prestasjon i tidligere, liknende 

prosjekter bør derfor vurderes, og TIE bør kombineres med andre tildelingskriterier enn laveste 

pris. Eksempelvis prekvalifisering og økonomisk mest fordelaktige tilbud (MEAT). 

6. Tillit mellom byggherre og entreprenør. Ingen entreprenør ønsker å dele sin kunnskap og erfaring 

med konkurrenter, og det må derfor være en gjensidig tillit mellom de to partene. Snippert, 

Witteveen, Boes og Voordijk (2015) definerer tillit som forventninger til en annen part uten 

dominant informasjon, data eller beregninger som støtter forventningene. Denne typen tillit kan 

beskrives som relasjonsbasert tillit, og behøves bare i et lukket og ikke-transparent prosjektmiljø. 

Jo høyere relasjonsbasert tillit det er mellom partene, jo større åpenhet og involvering oppnås fra 

entreprenøren. Herunder spiller også rettidig involvering av entreprenøren i prosjektet en viktig 

rolle. 

Tillit er viktig i samspillsprosjekter. Ifølge Laan, Voordijk, Noorderhaven og Dewulf (2012) vil et 
tillitsforhold føre til at kommunikasjon rundt risiko og potensielle rettsmidler blir mer åpen, 
styringen av denne risikoen vil være mer effektiv og prosjektresultatene mer gunstige. Dersom 
tilliten mellom partene forblir svak vil det være vanskelig å realisere de positive effektene 
forespeilet med samspill. Tillit henger tett sammen med kontroll i et byggeprosjekt, og tillit og 
kontroll kan beskrives som omvendt relaterte. Med det menes at mer kontroll vil føre til mindre 
tillit, og omvendt. Tillit er også relatert til interorganisatoriske forhold og deres prestasjon. Kontroll 
og tillit vil ikke bare påvirke hvordan disse forholdene presterer, men formes også av disse 
underveis i prosjektet. Når forhold utvikles over tid vil organisasjonens tillitsnivå oppdateres, og 
kontrollformen endres. 
 
Teorien vi har presentert ovenfor har vist at samspill er en samarbeidsform som kjennetegnes ved 
tidlig involvering, åpenhet, dialog og tillit. 

 

2.2 Eksempler på prosjektgjennomføringsmodeller 
Denne rapporten tar for seg prosjekter som har benyttet seg av prosjektgjennomføringsmodeller 
som er basert på de teoretiske modellene samspill i totalentreprise, samspill med incitament og 
OPS. I tillegg vil flerpartsmodellen, integrert prosjektleveranse (IPL), og tradisjonelle entreprise- og 
kontraktsmodeller bli beskrevet. 
 
Frem til i dag har utførelsesentreprise, hvor byggherren detaljprosjekterer, vært den mest vanlige 
entrepriseformen med en andel på omtrent 95% av omsetningen per år for SVV. Totalentreprise, 
hvor entreprenøren detaljprosjekterer, har dermed stått for en begrenset andel av SVV sin 
prosjekt- og oppgaveportefølje (Lædre, Austeng, Haugen & Klakegg, 2006). Gjeldende 
byggherrestrategi for Statens Vegvesen angir at andelen totalentrepriser bør økes betydelig og 
målet er at den skal utgjøre 15–20% av årlig omsetning innen 2020. 
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2.2.1 «Klassiske» entreprisemodeller 
Innenfor bygg- og anleggsvirksomhet er det vanlig å operere med fire «klassiske» entrepriseformer 
(Lædre, 2012). 
 

- Delt entreprise 

- Hovedentreprise 

- Generalentreprise 

- Totalentreprise 

 
Figur 8: Klassiske entrepriseformer (Rolstadås, Johansen, Olsson & Langlo, 2020) 

I de «klassiske» kontraktsmodellene skiller man gjerne mellom de entreprenørene som utfører 
bygningsarbeidene og de som utfører prosjektering, konsulenttjenester, prosjektledelse, 
byggeledelse, etc. 
 
I en delt entreprise deles arbeidet opp på mange sidestilte entreprenører som hver har kontrakt 
med byggherren. Byggherren styrer og samordner det hele. Det kan være svært mange sidestilte 
entrepriser i denne modellen. Man refererer gjerne til entrepriseformen som byggherrestyrte 
sideentrepriser. Fordelen med denne modellen er muligheten for å utnytte markedsmekanismen 
ved konkurranse mellom entreprenørene. Man får også tilgang til et bredere kompetansegrunnlag 
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for prosjektet gjennom mange entreprenører, og man har mulighet til å inngå kontraktene etter 
hvert som prosjektet utvikler seg. Sistnevnte gir også fleksibilitet til å påvirke eller endre 
etterfølgende arbeid. Modellen krever en god og profesjonell organisasjon hos byggherren. Det 
kan lett bli «hull» mellom kontraktene, og det kan bli vanskelig for byggherren å bevise årsak til 
feil eller mangler i byggefasene. 
 
I en klassisk hovedentreprise kalles den entreprenøren som utfører de bygningsmessige 
arbeidene, for hovedentreprenør. De andre entreprenørene (grunnarbeider, elektroinstallasjon, 
VVS, etc.) kalles for sideentreprenører. I denne modellen inngår byggherren vanligvis kontrakt med 
et begrenset antall entreprenører, i tillegg styrer og leder byggherren prosjekteringen. 
Hovedentreprenøren får et utvidet ansvar og påtar seg en del oppgaver for hele prosjektet, for 
eksempel rigging og drift. Hovedentreprenøren kan også få ansvar for samordning av fremdriften 
med de andre entreprenørene. I slike tilfeller vil han være en administrerende sideentreprenør. 
En hovedentreprise gir byggherren betydelig fleksibilitet og styringsmulighet. Byggherren styrer 
prosjektering som han vil og kontrahere de leverandørene de finner mest hensiktsmessig. 
Ulempen er at det krever omfattende ressurser på byggherrens hånd, og at byggherren selv sitter 
med ansvar for alt som faller utenfor kontraktene. 
 
I en generalentreprise inngår byggherren kontrakt med bare én entreprenør for byggearbeidene 
og de beholder ansvar for ledelse og koordinering av prosjektering. Alle andre entreprenører er 
underentreprenører til generalentreprenøren. Fordelen med denne entrepriseformen er at 
byggherren kan forholde seg til kun én bygge-entreprenør. Det er ingen udekkede ansvarsområder 
sett fra byggherrens side. En ulempe er at det kanskje kan være et begrenset antall entreprenører 
som kan ta slike oppdrag. Det kan også være et problem hvis det blir uoverenskomster mellom 
generalentreprenør og byggherre. 
 
I en totalentreprise plasserer byggherren kun én kontrakt som gjelder både byggearbeider og alle 
andre arbeider (prosjektering, konsulenttjenester, byggeledelse, etc.). Forskjellen fra en 
generalentreprise er at generalentreprenøren kun har selve byggearbeidene. Fordelen med en 
totalentreprise er først og fremst at alt ansvar er plassert ett sted, og at byggherrens innsats er 
liten knyttet til koordinering og oppfølging. En mulig ulempe kan være at siden entreprenøren 
konkurrerer om oppdraget, kan det oppleves et sterkt prispress som igjen kan medføre at man ser 
at det blir kompromisser på kvaliteten i byggefasen. Det er i utgangspunktet også færre muligheter 
for byggherren til å påvirke byggearbeidene underveis i denne modellen. 
 

2.2.2 Utførelsesentreprise 
I en utførelsesentreprise (byggherrestyrt delentreprise) – som tradisjonelt har vært SVVs 
foretrukne modell, styrer byggherren alt arbeidet knyttet til regulering og de styrer prosjektering 
frem til byggefase. Entreprenører kommer inn i prosjektet før byggefasen, basert på en 
anbudskonkurranse hvor det konkurreres på pris, kvalitet og kapasitet. 
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Figur 9: Utførelsesentreprise 

Som det fremgår i figur 9 består en utførelsesentreprise vanligvis av at byggherre etter KS1 inngår 
en rådgivningsavtale med rådgivere, enten NS8401 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
prosjekteringsoppdrag eller NS8402 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag 
honorert etter medgått tid. Etter KS2 har man fastsatt en fast enhetspris, og den totale sluttprisen 
vil være påvirket av regulerbare mengder. Etter KS2 kommer anskaffelsesprosedyren. Åpen 
tilbudskonkurranse er ofte brukt, men dette kan variere. Når entreprenør er valgt tegnes en 
kontrakt etter NS8405 – Norsk bygge- og anleggskontrakt eller NS8406 – Forenklet norsk bygge- 
og anleggskontrakt med vinneren av tilbudskonkurransen. Rådgiverne har en avtagende grad av 
involvering i prosjektet, jo nærmere man nærmer seg ferdigstilling. Etter byggefasen er over 
kommer det et sluttoppgjør og en garantiperiode. Et sluttoppgjør er teoretisk sett ikke nødvendig 
i en kontraktsmodell som baseres på regulerbare mengder, men erfaringene er at det alltid er 
nødvendig med et lite sluttoppgjør. Garantiperioden er standard og strekker seg normalt over 3 -
5 år.   

2.2.3 Samspillskontrakter 
En samspillskontrakt er en samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som kjennetegnes ved 
tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. Hensikten med samspill er ifølge Hosseini, 
Wondimu, Klakegg, Andersen og Laedre (2018) å gi økt effektivitet, økt kvalitet, mer innovasjon, 
færre rettstvister, økt kundetilfredshet, bedre kommunikasjon, samt redusert risiko og økt 
sikkerhet i prosjektet. Prosjektene gjennomføres med felles målsetninger og økonomiske 
interesser. Grunntanken er at en tidlig involvering av de sentrale aktørene i utviklingsfasen av 
prosjektet gir større muligheter for besparelser, verdiskapning og optimalisering av prosjektet. 
 
I en samspillskontrakt starter samarbeidet mellom partene allerede på utviklingsstadiet av 
prosjektet. Det er i utgangspunktet tre måter å organisere samspillsprosjekter på, ifølge Difi 
(2018): 
 

• Samspill til totalentreprise: byggherre, brukere, prosjekterende, entreprenører og eventuelt 

forvaltere samarbeider i utvikling av prosjektet fra programmeringsfasen, til et forprosjekt med 

målpris. Her overtar samspillsgruppen ansvaret og det skrives en totalentreprisekontrakt. 

• Samspill med incitament: byggherre, brukere, prosjekterende, entreprenører og eventuelt 

forvaltere samarbeider i utvikling av prosjektet fra programmeringsfasen, til et forprosjekt med 

målpris. Deretter utføres arbeidene videre som regningsarbeid med avtalt fordeling av over-

/underskridelse av målpris. 

• Offentlig-privat samarbeid: et OPS-selskap bidrar med eierskap og/eller drift i en periode, i 

tillegg til prosjektering og utførelse. 

I det følgende vil de teoretiske modellene for de tre forskjellige samspillskontraktene bli beskrevet 
med utgangspunkt i SVVs fasemodell. Se figur 10,11 og 12. 
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I samspill til totalentreprise kan entreprenør involveres fra KS1 til og med like etter KS2. Formålet 
med modellen er å involvere entreprenøren i et samspill for å bli enige om en fastpris før det 
skrives en totalentreprisekontrakt. Anskaffelsesprosedyren kan variere, men optimalt sett burde 
det velges en prosedyre som legger til rette for god samhandling mellom byggherre, entreprenør 
og rådgivere i samspillsperioden. NS8401 benyttes gjerne til i samspill til totalentreprise, da den 
er rettet mot prosjekter hvor man benytter fastpris. Avtalene som benyttes før byggefasen kan 
dog variere, og noen prosjekter tilpasser utformer egne retningslinjer som legger grunnlaget for 
avtalene som signeres. Etter at det er blitt enighet om en fastpris, signeres en totalentrepriseavtale 
etter NS8407 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Til slutt har man et 
sluttoppgjør og en standard garantiperiode.  
 

 
 

Figur 10: Samspill til totalentreprise 

I samspill med incitament kan entreprenør anskaffes i tidligfase på et tidspunkt mellom KS1 og 
KS2. Formålet med samspillet er å komme fram til en målpris, der byggherre og entreprenør blir 
enige om en fordeling av overskridelse og bonus, som man ofte velger å dele 50/50, men det er 
opptil partene å bli enig om dette som en del av kontraktsforhandlingene. Det finnes så langt ingen 
norsk standard (NS) for denne samspillsperioden (et fremlegg er ute på høring), så det er vanlig at 
det blir utformet nye avtaler og retningslinjer, tilpasset prosjektene. Etter at det har blitt enighet 
om en målpris, inngås en samspillskontrakt for byggefasen. Disse avtalene er også ofte utformet 
av prosjektet, men de er vanligvis regulert av NS8407. Etter byggefasen har man et sluttoppgjør 
og en standard garantiperiode.  

 
Figur 11: Samspill med incitament 

 
Det kan være forvirrende bruk av begrepene samspill, samhandling og samarbeid i prosjekter. I 
Håndbok V772 – Samhandling har Statens Vegvesen definert samhandling som «en måte å 
etablere et samarbeid på, som skal legge til rette for effektiv gjennomføring av kontraktsarbeidet». 
Codex (2019) definerer samspillskontrakter som «Formålet med samspillsentreprisemodeller er å 
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etablere samarbeid mellom byggherre, entreprenør og leverandører i tidligfase». Basert på dette, 
vil vi i denne rapporten støtte oss på SVV sin definisjon på begrepene: 
 

- Samspillskontrakt brukes om de prosjektmodellene som tilrettelegger for samarbeid allerede fra 

den tidlige fasen av et prosjekt og videre inn i de senere fasene. 

- Samhandling brukes om selve aktiviteten med å samarbeide i tidligfase. 

- Samarbeid er effekten man oppnår ved å bruke samspillskontrakter eller å gjennomføre en 

samhandlingsprosess. 

Bruken av disse begrepene varierer innen bransjen og SVV sin definisjon, som vi her har tatt til 
følge, er ikke nødvendigvis i samsvar med Nye Veier sin definisjon av begrepene. I Nye Veier brukes 
ikke begrepene «samspill» og «samarbeid» i noen kontraktuell sammenheng, selv om begrepene 
kan brukes i generelle tekster. Nye Veier bruker begrepet «samhandling» i generell tekster, men 
også som begrep for optimaliseringsprosessen fra totalentreprenøren blir kontrahert og fram til 
underskrivelse av gjennomføringsavtale. Etter dette blir mesteparten av det de gjør sammen med 
andre aktører kalt samhandling, men da mer som et generisk begrep.  
 
Nye Veier Trøndelag har også bidratt til at integrert samhandling også har blitt introdusert som et 
begrep. Begrepet brukes i alle Nye Veiers prosjekter i Trøndelag frem til utførelsesfasen. For IPL-
prosjektet på Kvål-Melhus heter det «integrert samhandling 1» frem til utførelsesfase og 
«integrert samhandling 2» i utførelsesfasen. På mange vis kan man si at integrert samhandling er 
et forsøk på å tilnærme seg IPL-metodikk så mye som mulig uten at kontrakten går over i å bli en 
IPL-kontrakt. Her forsøker man å pleie relasjonsforholdet mellom deltakerne så langt at alle 
opplever at de arbeider sammen i ett prosjekt uten at de formelt sett eier prosjektet sammen.  
 
Det ovennevnte om integrert samhandling er betraktninger og ikke et offisielt utsagn fra Nye Veier. 
Nye Veier er nå i gang med en prosess med å standardisere sine kontrakter og en offisiell definisjon 
av begrepet kan komme som følge av den prosessen.  
 
Ness (2014) har diskutert begrepene samarbeid og samhandling som en del av 
forskningsprosjektet «Equal Footing: «Samhandlende praksiser innen psykisk helse og rus som 
mangfoldige partnerskap». Begrepene «samarbeid og samhandling» brukes om hverandre, og 
betyr i daglig talen tilnærmet det samme; begge brukes om «å arbeide sammen» eller å «handle 
sammen» for å oppnå et mål, gjøre et prosjekt sammen. Opphavet til begrepene hevder Ness 
kommer fra latin: 
 

• Samarbeidsbegrepet henger sammen med det engelske begrepet «cooperation». Cooperation 

stammer fra det latinske ordet «cooperari», og betyr: å arbeide sammen med. 

• Samhandlingsbegrepet kan knyttes til det engelske begrepet «collaboration». Collaboration 

stammer fra de latinske ordene: Col (sammen) og Laborare (arbeid). Dette betyr også å arbeide 

sammen med. 

Selv om disse definisjonene er rimelig like, gjennom at begge handler om å «arbeide sammen 
med», så har de likevel noen ulike meninger ved seg. Det som skiller dem handler om graden av 
forpliktelse og deltakelse mellom de ulike personene, deltakerne som samarbeider og samhandler. 
 
Samarbeid handler om å arbeide sammen for å løse en konkret oppgave, der for eksempel 
arbeidsoppgavene blir fordelt mellom deltakerne, og der hver person blir «forpliktet og ansvarlig» 



 

 18 PROSJEKTNR. 
xxxxxxxxxxxxxxx 

RAPPORTNR: 
xxxxxxxxxxxxxx 
 

VERSJON 
xxxxxxxxxxxxxx 

for sin del av oppgaven for å oppnå et felles mål. Samhandling handler mer om den gjensidige 
relasjonelle deltakelsen og engasjementet i den kontinuerlige dialogen mellom personene som 
arbeider sammen for å oppnå et felles mål.  
 
Personer kan samarbeide, men det trenger ikke å være noe samhandling involvert av den grunn. 
For eksempel kan man samarbeide med andre tjenester og fagpersoner, uten at man handler 
sammen. En aktør kan informerer en annen aktør som man samarbeider med om beslutninger 
som er fattet, og så tar den andre aktøren over. Når man samarbeider lager og inngår man avtaler, 
men man gjør arbeidet hver for seg. En kan har partnerskaps-, eller samarbeidsavtaler med andre 
tjenester, men man gjør ikke noe aktiv sammen med parten man samarbeidet med. Samarbeid 
kan derfor foregå hver for seg og på tur, hver vår gang, mens samhandling krever en aktiv felles 
deltakelse mellom parter som mens en arbeider sammen (Ness, 2014). 
 
Samhandling betyr derfor at man har en intensjon om å løse oppgaver i fellesskap, gjerne ved å 
diskutere og forhandle seg frem til beslutninger sammen. Samhandling bygger på likeverdige 
relasjoner mellom personene og aktører som samhandler. Samhandling handler om at man jobber 
«skulder ved skulder» sammen, for å nå felles mål, og at man samhandler om å løse problemer og 
finne frem til løsninger sammen. Samhandling skjer derfor ikke på en armlengdes avstand, man 
jobber sammen for å finne de best løsningene og levere prosjekts mål.  
 
Fordi det er blitt et større fokus på livssykluskostnader, bærekraft og lignende, har man innsett at 
det må tys til tettere samarbeid for å løse store og komplekse prosjekter. Samhandling og 
samspillskontrakter kan sies å være et følge av dette. Det foretas mange valg i tidligfasen som får 
betydning for kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av det ferdige bygget. TIE en 
viktig for å skaffe kunnskap og informasjon om livssykluskostnader og andre komplekse avveiinger, 
noe som igjen gir et bedre beslutningsgrunnlag for byggherren. Den bidrar videre til tettere dialog 
mellom partene, noe som kan gi bedre mulighet for å avdekke og håndtere risiko. En mer effektiv 
risikofordeling kan igjen medføre en mer forutsigbar fremdrift og lavere kostnader i prosjektet. 
Groven (2019) hevder at resultatet blir færre konflikter, økt produktivitet, mer innovasjon, høyere 
kostnadseffektivitet, økt fleksibilitet, bedre arbeidsmiljø og kontinuerlig kvalitet i resultater og 
tjenester. 
 
Samspillskontrakter benytter «åpen bok»-prinsippet. Det innebærer at alle parter har fullt innsyn 
i prosjektets økonomi til enhver tid og en målpris eller fastpris utarbeides i fellesskap med alle 
faktorer er åpne. En slik åpen økonomi er viktig for å skape tillit og motvirke spekulasjoner. 
Resultatet er større budsjettsikkerhet, og økt mulighet for gjensidig kostnadskontroll og 
forutsigbarhet i prosjektet. TIE gjør det mulig å gjennomføre et prosjekt med mer effektiv bruk av 
kompetanse og ressurser, og gir mer effektive byggeplasser. Tanken er at rett kompetanse til rett 
tid, en større kunnskap om prosjektet i sin helhet og større involvering vil bidra til bedre flyt i 
prosjektet. En større grad av tverrfaglig samarbeid og planlegging kan dessuten gi raskere 
avklaringer, bedre valg, økt respekt for personer og fag, økt verdiskapning og en smidigere 
byggeprosess. 
 

2.2.4 Offentlig-Privat Samarbeid (OPS) 
OPS innen vegutbygging er på Statens Vegvesens egne nettsider definert på denne måten: «OPS 
innebærer at et privat selskap har totalansvar for en vegstrekning i 20-30 år. Selskapet står for 
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finansiering, prosjektering, utbygging, drift- og vedlikehold. Selskapets oppgave er å sørge for 
vegen er åpen og tilgjengelig og holder en avtalt standard» (Statens Vegvesen, 2020) 
 
I et offentlig-privat samarbeid (OPS) vil byggherren stå ansvarlig for planlegging til og med 
utarbeidelse av reguleringsplan. Etter endt kontraktsperiode tilfaller vegen det offentlige. I selve 
kontrakten styres prisformatet, som gjerne inkluderer en årlig sum som skal betales til OPS-
selskapet, samt trekk- og bonusordninger knyttet til veiens tilstand og nedetid. 

 
Figur 12: Offentlig-Privat Samarbeid 

 
Modellen i Offentlig-Privat Samarbeid skiller seg fra samspill til totalentreprise og samspill med 
incitament, ved at entreprenør ikke nødvendigvis involveres på et tidligere tidspunkt. I en OPS er 
oppmerksomheten rettet mot å forbedre samarbeidet gjennom å involvere entreprenør i 
driftsfasen. Formålet med samspillet er å gi entreprenør insentiver til å produsere en robust veg 
med høy standard i flere år etter ferdigstillelse. Som man kan se av figuren, så skjer vanligvis 
anskaffelsen etter KS2. Man kan si at tre aktører er delaktige i anskaffelsen: OPS-selskap, 
entreprenører og rådgivere. Erfaringene så langt tilsier at anskaffelsesprosedyren skjer i 
konkurranse mellom entreprenører og tilhørende rådgivere, mens den vinnende entreprenøren 
oppretter et OPS-selskap dedikert til det spesifikke prosjektet. OPS-selskapet står videre ansvarlig 
for prosjektet frem til driftsfasen er over. Driftsfasen i et OPS-prosjekt varer normalt i 20-25 år. 
Det vil si at entreprenørene i OPS-prosjekter har et fullverdig ansvar for driften og vedlikeholdet i 
hele denne perioden. Dette strekker seg langt både langt utover en standard garantiperiode på 3-
5 år med hensyn til både ansvar og tid. Avtalen som benyttes i bygge- og driftsfasen varierer, men 
erfaringene viser at det som gjerne benyttes er egenutviklede avtaler, som er tydelig basert på 
totalentreprisestandarden NS8407. Etter anskaffelsen blir det en enighet om fastpris. OPS-
selskapet er den finansierende part og først når prosjektet er ferdigstilt mottar entreprenør/OPS-
selskap den første betalingen fra prosjekteier. Denne betalingen omtales som en milepælsbetaling 
for ferdig vei og består normalt av 50-60% av den totale summen (men dette kan variere). Etter 
milepælbetalingen mottar entreprenøren/OPS-selskapet et månedlig vederlag, basert på veiens 
oppetid og driftsstandard.  
 
Regjeringen anerkjenner fordelene med OPS og Samferdselsdepartementet har bedt Statens 
Vegvesen om å gjennomføre flere OPS-prosjekter. Regjeringen oppfatter det som fordelaktig at 
utbygger er ansvarlig for både utbygging og vedlikehold, da det er noe som kan utløse innovasjon 
gjennom bruk av nye tekniske løsninger og byggemetoder som er kostnadseffektive for 
entreprenør i et tidsperspektiv som går utover utførelsesfasen. Regjeringen anser det også som 
positivt at man ved en OPS kan kontraktsfeste at kvaliteten på vegen er fast gjennom hele 
kontraktsperioden. Regjeringens mål med bruk av OPS er at det skal være en utbyggingsstrategi i 
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transportsektoren som skal utnytte utbyggerens kompetanse på prosjekthåndtering, innovasjon 
og prosjektfinansiering (Samferdselsdepartementet, 2020). 
 

2.2.5 Integrert prosjektleveranse (IPL) 
Integrert prosjektleveranse (IPL) (Integrated Project Delivery (IPD) på engelsk) er en 
gjennomføringsmodell som er uprøvd i norske infrastrukturprosjekter. Med unntak av noen få 
byggprosjekt, er dette en gjennomføringsmodell som det er få studier fra Norge å vise til. I disse 
dager gjennomfører Nye Veier vegsektorens første fullverdige IPL-kontrakt på strekningen Kvål-
Melhus i Trøndelag. I tillegg har Nye Veier flere andre prosjekter som benytter seg av elementer 
fra IPL. Det er Nye Veier som har innført begrepet «Integrert prosjektleveranse» i Norge. 
Sykehusbygget i Tønsberg brukte de samme prinsippene, men da med det engelske begrepet 
Integrated Project Delivery. På Tønsberg-prosjektet oversatte de mer eller mindre en amerikansk 
kontraktsmodell, mens Nye Veier har tatt et steg videre og utviklet en egen avtale på norsk.  
 
IPL er en gjennomføringsmodell som setter samhandling i fokus. I en IPL-kontrakt er både 
byggherre, entreprenør og rådgiver inne som likeverdige partnere, i en såkalt flerpartskontrakt. 
Modellen er basert på tillit, åpen bok-prinsippet og fortløpende problemløsing. I et bilag A2 til Nye 
Veiers prosjekt på E6 Kvål-Melhus blir følgende elementer beskrevet som de viktigste i en IPL:  
 

• Integrert organisasjon 

• Integrerte arbeidsprosesser 

• Integrert informasjonsutveksling 

• Bruk av Lean-metodikk 

• Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt 

• Tidlig involvering av IPL-partnerne som sikrer økt kompetanse og innflytelse 

• Økt motivasjon og tillit mellom partene for å kunne arbeide mot et felles prosjektmål 

• Åpen bok-prinsippet mellom IPL-partnerne og nødvendige kontraktsmedhjelpere 

• Skape sikkerhet for oppnåelse av de overordnede prosjektmålene 

• Sikre en effektiv styring mot avtalt tid, kvalitet og kostnad 

 

  
Figur 13: Integrert prosjektleveranse 

Som figur 13 viser, skal anskaffelsen i en IPL skje tidlig i prosjektforløpet for å få maksimal 
utnyttelse av å involvere både rådgivere og entreprenører i tidligfasen. Hvilken 
anskaffelsesprosedyre som brukes varierer. Nye Veier har valgt å bruke åpen anskaffelse og BVP 
på Kvål-Melhus, men bruken av BVP gjelder for alle Nye Veiers prosjekter og det er derfor ikke 
valgt å bruke BVP med spesielt hensyn til IPL-kontrakter. Før samhandlingen har byggherre satt en 
budsjettpris for prosjektet. I løpet av den første integrerte samhandlingen skal byggherre, 
entreprenør og rådgiver samhandle som likeverdige parter og komme frem til den mest optimale 
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måten å gjennomføre prosjektet på. Ut fra denne samhandlingen skal de komme til en målpris, 
som blir gjeldende i byggefasen. Når man er enige om en målpris som er innenfor byggherres 
budsjettpris etter den første integrerte samhandlingen er gjennomført, skriver man en ny kontrakt 
for byggefasen. I likhet med i «integrert samhandling 1», har man en flerpartskontrakt for 
byggefasen, som vi har valgt å kalle «integrert samhandling 2». Det vil si at byggherre, rådgiver og 
entreprenør er likeverdige parter gjennom hele prosjektet i en IPL-kontrakt. Etter byggefasen har 
man et sluttoppgjør, hvor bonus/malus blir fordelt mellom partene. Deretter følger en 
garantiperiode, som kan variere fra prosjekt til prosjekt.  
 
I 2019 ble det gjennomført en større litteraturstudie på temaet IPL i regi av BAE-programmet i 
Prosjekt Norge (Bygballe, Klovning & Paulsen, 2019). Studien hadde til hensikt å belyse 
forskningsfronten på IPL. De neste avsnittene er utdrag fra studien.  
 
IPL er en gjennomføringsmodell for bygg- og anleggsprosjekter (BA), som setter samhandling og 
integrasjon mellom aktørene i et prosjekt på agendaen (Kalsaas, Nwajei & Bydall, 2018). På norsk 
omtales modellen gjerne som Integrert prosjektleveranse (IPL). I dag mangler det en omforent 
definisjon av IPL, men mange henviser til The American Institute of Architects (AIA, 2007) sin 
definisjon: 
 
“IPD is a project delivery approach that integrates people, systems, business structures and 
practices into a process that collaboratively harnesses the talents and insights of all participants to 
optimize project results, increase value to the owner, reduce waste, and maximize efficiency 
through all phases of design, fabrication, and construction.” 
 
Bygballe et al. (2019) peker på at misnøyen med den eksisterende kulturen og praksisen i BA-
næringen, spesielt knyttet til fragmentering og følgende konfliktnivå mellom de ulike disiplinene, 
er en sterk driver for utvikling av nye gjennomføringsmodeller, som IPL, både internasjonalt og i 
Norge. Utvikling av IPL kan historisk spores tilbake til starten av 2000-tallet, og i litteraturen peker 
man tilbake på Lean Construction Institute (LCI) miljøet i USA, men også til større uttesting av ulike 
samarbeidsformer som ble gjort i Nordsjøen i regi av BP og Statoil i den samme tidsperioden. 
 
IPL er en relasjonsbasert kontrakt. Lichtig (2005) beskrev hvordan Sutter Health, en tilbyder av 
helse og sykehustjenester i Sacramento, California, utviklet en kontraktsmodell for å støtte opp 
om sin gjennomøringsmodell, som var basert på lean construction-prinsipper. Lichtig brukte ikke 
betegnelsen IPL i denne artikkelen, men i en senere, mer populærvitenskapelig artikkel om Sutter 
Health, bruker også Lichtig betegnelsen IPL på denne modellen. To ulike varianter av IPL 
presenteres i amerikanske studier fra midten av 2000-tallet: 
 

1. En konstellasjon av bedrifter som inngår en fler-parts kontrakt, men der det bare er én kontrakt 

med byggherre (Westbrook-modellen) 

2. En konstellasjon av partnere, inkludert byggherren, som inngår en fler-parts kontrakt (Sutter 

Health-modellen) 

Ser vi på den øvrige IPL-litteraturen, omfatter den først og fremst studier på IPL der også 
byggherren, eller det som i den amerikanske litteraturen ofte refereres til som prosjekteier eller 
representant for prosjekteier, er en del av fler-parts kontrakten, altså variant to. Det er denne 
varianten Nye Veier har brukt i sitt prosjekt på Kvål-Melhus. 
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De amerikanske studiene fra midten av 2000-tallet refereres ofte til som startskuddet for 
utviklingen av IPL, både i praksis og på forskningssiden. Resultatene og ideene beskrevet i disse 
artiklene ble fanget opp og senere formalisert til kontrakter av AIA i 2007. I tillegg til LCI, har AIA 
vært toneangivende i utviklingen og bruken av IPL i USA. Ideer og erfaringer med tett samhandling 
har gått via Australia, og derfra til USA. IPL deler derfor i stor grad de samme prinsippene som 
prosjektallianser, som ble den gjennomgående gjennomføringsmodellen i infrastrukturprosjekter 
i Australia på 90-tallet (Ross, 2003). Utviklingen og likhetstrekkene mellom ulike modeller er også 
grundig beskrevet av , som sammenlikner IPL, prosjektpartnering og prosjektallianser, og det 
refereres til som «relational project delivery arrangements». Disse studiene viser at modellene i 
stor grad har påvirket hverandre, men at de har fått sin egenart i de miljøene de har blitt adoptert, 
og dermed også fått ulike benevnelser og uttrykk. Finland er det landet i Norden som har mest 
erfaring med denne typen modeller. I likhet med Australia, bruker de betegnelsen allianser, 
«allianssi» på finsk.  
 

2.3 Anskaffelsesprosedyrer 
Det er flere mulige anskaffelsesprosedyrer som kan velge for de ulike 
prosjektgjennomføringsmodellene. I Håndbok V771 - Veiledning knyttet til valg av kontraktstrategi 
beskriver SVV ulike prosedyrer for anskaffelse. SVV og NV er som offentlige foretak bundet av Lov 
om offentlig anskaffelse og EUs innkjøpsdirektiv.  
 

2.3.1 Lov om offentlig anskaffelse 
SVV er, som alle statlig foretak, pålagt å følge Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende 
forskrifter. Og for alle anskaffelsesprosedyrene betyr det at man er bunnet av § 5.Grunnleggende 
krav i Lov om offentlig anskaffelse hvor det står: 
 
Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard 
i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom 
leverandører. 
 

• En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. 

• Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet 

ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. 

Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier. 
 
Oppdragsgiver skal ikke: 
a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet 
b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse 

eller 
c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 

lov kommer til anvendelse. 
 

En anskaffelsesprosedyre beskriver hvordan avtalen mellom byggherre og entreprenør kan inngås. 
Lov om offentlig anskaffelse angir hvilke ulike anskaffelsesprosedyrer som er tillatte avhengig av 
om anskaffelsen er under eller over EØS-terskelverdiene i tillegg angir den hvilke vilkår som gjelder 
for bruk av de ulike anskaffelsesprosedyrene 
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• Under terskelverdiene er det tillatt med åpen eller begrenset tilbudskonkurranse. 

• Over terskelverdi kan man velge mellom åpen eller begrenset anbudskonkurranse, konkurranse 

med forhandling og konkurransepreget dialog 

I tillegg er også konkurranse om innovasjonspartnerskap for å utvikle og anskaffe innovative varer, 
tjenester eller bygge og anleggsarbeider og anskaffelse uten konkurranse tillatte 
anskaffelsesprosedyrer over terskelverdi.» 
 
Tilbudskonkurranse er det samme som anbudskonkurranse, men forskriften benytter forskjellige 
navn på anskaffelsesformen henholdsvis under og over terskelverdi. 
 

2.3.2 Klassisk anbudskonkurranse 
SVV skiller mellom åpen og begrenset anbudskonkurranse i håndbok V771. 
 

• Åpen anbudskonkurranse vil si at alle tilbydere kan gi tilbud uten noen forutgående 

prekvalifisering. Kvalifikasjonsvurderingen gjennomføres da som regel som en del av 

tilbudsevalueringen. 

• Begrenset anbudskonkurranse innebærer at kun tilbydere som er invitert og dermed kvalifisert 

kan levere tilbud. Det må gjøres en prekvalifisering, altså en forhåndsvurdering av potensielle 

leverandørers kvalifikasjoner. 

Oppdragsgiver foretar en utvelgelse av tilbyderne ut fra hvor godt de oppfyller kvalifikasjonskrav 
satt i konkurransegrunnlaget. Prekvalifisering begrenser antallet konkurrerende leverandører, 
men kan være aktuelt og hensiktsmessig ved store ressurskrevende anbudskonkurranser, spesielt 
i de tilfeller anbudskonkurransen omfatter prosjektering. Konkurransegrunnlaget skal være 
komplett ved utlysning av konkurransen. 
 
I begrensede anbudskonkurranser har man testet ut konseptet med «looser’s fee», som innebærer 
at de pre- kvalifiserte tilbyderne som ikke når opp i konkurranse er sikret et avtalt minimumsbeløp, 
som dekker deler av utgiftene de har med å svare på konkurransen. 
 
Dette virkemiddelet er aktuell å ta i bruk på særlig store kontrakter, og det benyttes for å sikre at 
man får inn tilstrekkelig mange tilbud på store og kostnadskrevende anbud. 

2.3.3 Prisformater 

Statens vegvesen bruker hovedsakelig enhetspris, men også fikssum og regningsarbeid blir 
benyttet som kompensasjonsformater. 
 
Ifølge veileder V771 er enhetspris det mest brukte kompensasjonsformatet i vegvesenets 
kontrakter. Når enhetspris benyttes er kontraktssummen fastlåst (fikssum), siden mengdene er 
regulerbare. Kontraktstypen egner seg for de fleste arbeider og det er byggherren som tar risikoen 
for mengder – noe som gir usikkerhet knyttet til sluttkostnad. 
 
Ved fikssum er sluttsummen i utgangspunktet bundet og gjelder som fullt oppgjør til 
entreprenøren, selv om omfanget av arbeidene og/eller andre forutsetninger endres. Med dette 
kompensasjonsformatet overføres risiko til entreprenøren, noe som må forventes å gi utslag med 
høyere priser som inkluderer et risikopåslag for å håndtere usikkerheten knyttet til mengde og 
omfanget. 
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Det siste kompensasjonsformatet er «regningsarbeid», hvor vederlaget beregnes med 
utgangspunkt i utført timepådrag og dokumenterte kostnader, med påslag til dekning av risiko og 
fortjeneste. Normalt brukes fastsatte timepriser, mens andre timefaktorer gjøres opp med 
utgangspunkt i pådratte kostnader med tillegg av påslag. Formatet er egnet når det er stor 
usikkerhet knyttet til omfanget og hva som reelt sett skal leveres i løpet av prosjektperioden. 
 
«Regningsarbeid» gir normalt mindre grunnlag for tvister og endringskrav, sidene arbeidet dekkes 
etter medgått tid, men det gir også større usikkerhet knyttet til sluttkostnad og risiko knyttet til 
størrelsen på sluttvederlaget ligger hos byggherren. 
 

2.3.4 Konkurransepreget dialog (KPD) 

Konkurransepreget dialog (KPD) er anskaffelsesprosedyre som kan benyttes når; 
 

• det ikke finnes allerede tilgjengelige løsninger i markedet 

• når anskaffelsen inkluderer design eller innovative løsninger som ikke kan sies å være standard i 

markedet 

• anskaffelsens karakter, kompleksitet, rettslige og finansielle sammensetning eller tilknyttede 

risikoer gjør det nødvendig å forhandle for å få inn tilbud fra marked 

Det spesielle med KPD er at man i mye større grad enn ved klassisk anbudskonkurranse åpner opp 
for å benytte tilbydernes egne løsningsforslag i forkant av selve anbudskonkurransen. I en 
konkurransepreget dialog foreslår tilbyderne hvordan oppdraget kan løses og deltakerne har 
dermed mulighet til å bidra med utvikling og innovasjon knyttet til tekniske løsninger og 
prosjektgjennomføring, basert på egne erfaringer. Under dialogen kan alle aspekter ved en 
eventuell kontrakt drøftes med de utvalgte tilbyderne, og det skal være fortrolighet mellom 
oppdragsgiver og deltagerne som er invitert med i konkurranse. 
 
Denne anskaffelsesprosedyren benyttes som regel i kombinasjon med begrenset 
anbudskonkurranse og prekvalifisering av de aktuelle tilbyderne som inviteres til å gi tilbud. 
Prosedyren er en ressurskrevende for både byggherre og tilbyderen som deltar, men den har et 
stort potensial for å finne gode og hensiktsmessige løsninger. 
 
I Statens Vegvesens eget bakgrunnsdokument om konkurransepreget dialog (KPD) står det at KPD 
handler om å involvere leverandørene til utformingen av konkurransebetingelsene, spesielt 
kravspesifikasjonen og kontraktsvilkårene, innenfor de rammene som er satt av oppdragsgiver på 
forhånd. 
 
Typiske temaer under dialogen er måter å tilfredsstille oppdragsgiverens behov og tilpasning av 
kontraktsvilkår. Dialogens funksjon er at oppdragsgiver får en anledning til å nyttiggjøre seg av 
leverandørens kompetanse og erfaring i utarbeidelsen av rammene for konkurransen og 
oppdraget. 
 
Konkurransepreget dialog er en omfattende prosedyre som stiller store krav til byggherre og 
leverandør og det kreves derfor grundige vurderinger for beslutningen om å gjennomføre 
prosedyren. KPD skal ikke brukes som en enkel løsning i tilfeller hvor byggherre har mangel på tid 
og ressurser til å selv fastsette egnede spesifikasjoner og kontraktsvilkår. Vilkårene i FOA § 13-2 
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forskrift om offentlige anskaffelser, må være oppfylt for å kunne gjennomføre en 
konkurransepreget dialog. Følgende vilkår må være oppfylt (Anskaffelsesforskriften, 2016): 
 

a) oppdragsgiverens behov ikke kan oppfylles uten at det foretas tilpasninger i allerede tilgjengelige 

løsninger; 

b) anskaffelsen inkluderer design eller innovative løsninger; 

c) anskaffelsens karakter, kompleksitet, rettslige eller finansielle sammensetning eller tilknyttede 

risiko gjør det nødvendig å forhandle; 

d) oppdragsgiveren ikke kan utforme kravspesifikasjonene tilstrekkelig presist ved henvisning til en 

standard, europeisk teknisk bedømmelse, felles teknisk spesifikasjon eller teknisk referanse; 

e) oppdragsgiveren i en forutgående åpen anbudskonkurranse eller begrenset anbudskonkurranse 

bare mottok uakseptable tilbud 

En konkurransepreget dialog deles inn i to faser, som igjen består av 7 trinn (se figur 14): 
 

- Kvalifiseringsfasen – her kunngjøres konkurransen og interesserte leverandører søker om å få 

delta. Gjennom prekvalifisering og eventuelt utvelgelse avgjøres det hvem som får delta i 

konkurransen. 

- Konkurransefasen – her gjøres først en dialog med et formål om å utvikle og fastsette 

konkurransebetingelsene. Deretter leverer leverandørene tilbud, basert konkurransegrunnlaget 

som ble utarbeidet i dialogen. Det gjennomføres ikke ordinære forhandlinger i konkurransepreget 

dialog. 

 
I SVVs bakgrunnsdokument om konkurransepreget dialog (KPD) beskrive de stegene i en 
konkurransepreget dialog som illustrert i figur 14. Etter pre-kvalifikasjon får de kvalifiserte 
entreprenørene sjansen til å utarbeide et tilbud, som gir grunnlaget for dialogen i dialogtrinnet. 
Etter dialogtrinnet gir entreprenørene et nytt og (antageligvis) forbedret tilbud, som så blir 
evaluert og brukt som grunnlag for tildeling.  
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Figur 14: Stegene i en konkurransepreget dialog (hentet fra SVVs eget bakgrunnsdokument) 

 
En mer utfyllende forklaring på hvordan Statens Vegvesen beskriver konkurransepreget dialog kan 
finnes i SVVs bakgrunnsdokument for konkurransepreget dialog, som per mars 2020 er under 
utvikling. 
 
I følge Wondimu, Lohne og Lædre (2018) ble konkurransepreget dialog (KPD) introdusert av 
Europaparlamentet i 2004 for å adressere spesielt komplekse offentlige kontrakter spesielt hensyn 
på å tilby en forbedret måte å tildele slike kontrakter på. Introduksjonen kan ansees som et tegn 
på at offentlige byggherrer ønsker å legge til rette for mer samarbeid. Den er tiltenkt prosjekter 
som er særlig avhengig av møysommelige undersøkelser og utvikling av løsninger for å adressere 
byggherrenes behov. Det er også en fleksibel metodikk som sikrer konkurranse og dialog. 
 
En revidert utgave av det europeiske direktivet om offentlige anskaffelser kom i 2014 og utvidet 
rommet for å benytte seg av KPD. Det er dermed ikke lenger begrenset til spesielt komplekse 
prosjekter. Det har istedenfor blitt spesifisert fem tilfeller hvor den kan benyttes, på lik linje med 
tilbud med forhandlinger. Den reviderte utgaven er tydeligere og gjør det følgelig enklere å forstå 
når man kan benytte seg av KPD. 
 
I KPD kan alle leverandører som er interessert delta i prosjektet og bistå med bedriftsinformasjon. 
I neste fase, etter pre-kvalifiseringen og nomineringen basert på avgitt informasjon fra 
leverandørene, inviterer byggherre et begrenset antall leverandører til å delta i en dialogfase. Etter 
dialogfasen ser byggherre på de mottatte tilbudene og vurderer dem etter kriteriene som er 
gjengitt i kontrakts utlysningen og velger på den bakgrunn det tilbudet som er økonomisk mest 
fordelaktig (MEAT). MEAT er den vektede summen av flere faktorer, basert på hva som tilfører 
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prosjektet mest i verdi. Den sørger for at man vurderer andre tildelingskriterier enn pris alene, 
spesielt ved å ta inn kvalitative miljømessige og sosiale aspekter. En MEAT-evaluering gir en verdi 
på den løsningen som gir det mest optimale forholdet mellom verdi og kostnad. 
 
KPD kommer fra at man ønsket en måte å fasilitere anskaffelser av komplekse prosjekter hvor 
fokus er basert på fritt tilgjengelige krav for at man kan gi rom til innovasjon hos den enkelte 
bedrift, for eksempel gjennom tidlig involvering av entreprenør og ved å gi leverandører om til å 
fremme egne løsninger. I tillegg så er det en anskaffelsesmetode som skal underbygge dialog, 
konkurranse og tillit i anskaffelsesprosessen av komplekse prosjekter skisserte at KPD sammen 
med Offentlig-Privat-Samarbeid bidrar til å skape en sammenheng i prosjektet og minimerer 
livsløpskostnader. Løsningene som endte opp å bli benyttet i prosjektet var også mer 
kostnadseffektive og lå nærmere hva byggherren ønsket seg. Fleksibiliteten denne metoden gir i 
tilbudsfasen og før kontraktsinngåelse gjør at leverandørene må være mer proaktive. KPD spiller 
en sentral rolle i dannelsen av integrerte lag. Den har også bidratt til å styrke en gjensidig forståelse 
mellom partene. KPD er en anskaffelsesmetode som åpner for dialog mellom prosjekteieren og 
opptil flere potensielle leverandører allerede før kontraktsinngåelse. Internasjonale studier viser 
at deltakere i prosjekter som har benyttet KPD setter pris på dens potensiale. 
 
Dialog 
EU-direktiver regulerer ikke hvordan dialogen skal gjennomføres eller hvilke faser som inngår i 
konkurransepreget dialog. Som følge blir KPD praktisert på forskjellige måter. For eksempel: 
Sundaraj og Eaton (2013) foreslår at KPD har tre faser; pre-dialog, dialog og post-dialog. Ifølge 
Burnett (2009) så varierer antall dialogmøter. Det ble og, i denne studien, observert en variasjon 
av hva målene for dialogfasen skulle være, hvordan de forskjellige under-dialog-fasene ble 
gjennomført, tiden tildelt dialog-fasen og informasjonen som ble forespurt fra tilbyderne. Det ble 
også funnet variasjoner i hvorvidt løsninger skulle utelukkes ved avslutning av dialog-fasen, og 
tilstanden prosjekteieren bør befinne seg i ved dialog-fasens slutt. 
 
Dialogen er en innblandings-fase (mellom-fase) mellom tilbudsutlysningen og innlevering av 
endelige tilbud. KPD består av flere runder med lukkede en-til-en dialogmøter mellom prosjekteier 
og potensielle leverandører. Gjennom dialog-fasen kan alle aspekter ved tilbudet bli diskutert 
åpent/fritt. Prosjekteieren kan forsikre seg at langsiktige perspektiver er ivaretatt siden KPD gjør 
det mulig for å partene å diskutere tematikk som mål for levedyktighet og bruk av fornybar energi. 
De gjeldende metodene for å gjennomføre en dialogfase med KPD kan oppsummeres som følger: 
1) sammenslåing av løsninger, 2) løsningsskisser, 3) påfølgende møter, 4) rådførende og 5) 
suksessiv fasetilnærming. 
 
I 1) sammenslåing av løsninger tilnærmingen, så inviterer prosjekteier forskjellige løsninger forså 
å snevre inn forskjellene mellom den til én sammenslått løsning før endelig bud avgis. Dette gjør 
det lettere for prosjekteier å sammenligne budene. I 2) løsningsskisser, så ber prosjekteier først 
tilbydere til å komme med skisser for så å levere mer detaljerte løsninger etter hvert. I 3) 
påfølgende møter, så deles dialogmøtene opp i teknisk/operasjonelle og finansielle aspekter. 
Dialogmøtene gjennomføres suksessivt og fokuserer på en tematikk av gangen, første møtet 
fokuserer typisk på de tekniske aspektene, forså å bevege seg mot finansielle delene senere. I 4) 
Rådførende tilnærming, så gjennomføres dialogen på bakgrunn av en foreløpig foretrukket løsning 
av prosjekteieren. Deretter inviterer prosjekteier leverandører til å foreslå tillegg og å komme med 
kommentarer på denne løsningen og utvikler dermed en løsning basert på den påfølgende 
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dialogen. I 5) suksessiv fasetilnærming, så gjennomføres dialogen som regel over flere faser for å 
redusere antall løsninger som diskuteres og antall tilbydere som er involvert. Siden EU-direktivet 
ikke regulerer hvordan dialog-fasen skal gjennomføres så praktiseres den på forskjellige måte i 
forskjellige land. 
 
Figur 15 viser forskjellige måter å gjennomføre en konkurransepreget dialog på, med variert grad 
av bruken og lengden av dialogfasen, totalentreprise, drift og designkontrakt. 
 

 
Figur 15: Forskjellige modeller for bruk av konkurransepreget dialog (Wondimu, Lohne, et al., 2018) 

 
Implementering av KPD 
Vegstudien identifisert fem faser av KPD. Forberedelsesfasen, prekvalifiseringsfasen, dialogfasen, 
evalueringsfasen og utførelsesfasen. I forberedelsesfasen er det første steget å tiltrekke seg så 
mange kvalifiserte tilbydere som mulig. I neste fase, prekvalifiseringsfasen, skal prosjekteier 
rangere, nominere og invitere et optimalt antall av de best kvalifiserte tilbydere til dialog basert 
på kriteriene som ligger til rette for prekvalifiseringen. I dialogfasen er hovedaktiviteten å utvikle 
løsninger for prosjektet som oppfyller tildelingskriteriene og prosjektets mål. I dialogfasen 
håndteres tilbyderne individuelt. Hver av dem presenterer deres løsning gjennom individuelle 
dialogmøter og får tilbakemeldinger fra prosjekteieren på deres foreslåtte løsning. Mot slutten av 
dialogfasen vil prosjekteier dele de endelige tilbudsdokumentene og en invitasjon til endelig 
tilbudsrunde. I evalueringsfasen tildeler prosjekteieren kontrakten til den tilbyderen som har gitt 
det beste tilbudet basert på evalueringskriteriene/tildelingskriteriene. Tabell 3 presenterer de 
sentrale aktivitetene i KPD, oppdelt i fem faser etter tilbyders form for involvering av leverandør 
(Wondimu, Lohne, et al., 2018). 
 
Tabell 3: Fem faser av KPD 

Fase Aktivitet Involvering av 
leverandør 

Forberedelse - Forberedelse av tilbudsdokument 
- Forberedelse for planlegging av dialog 
- Vurdering av og kommunikasjon med leverandør-markedet 

Før involvering av 
leverandør 

Prekvalifisering - Prosjekteier utlyser prosjektet med invitasjon til å delta 
- Leverandører leverer inn prekvalifiseringsdokumenter 
- Evaluering av prekvalifiseringsdokumenter 
- Prekvalifisering og nominering 

Enhver leverandør 
som har uttrykt 
ønske å om å bli 
vurdert 
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Dialog - Invitere leverandører til dialog og deling av skissetilbudet 
- Leverandører utvikler og leverer skisseforslag 
- Dialogmøter og tilbakemeldinger på leverandørens løsning 

(individuelle møter for hver leverandør) 

Nominerte 
leverandører (≥3) 

Overlevering 
av tilbud og 
evaluering 

- Prosjekteier deler ut endelig tilbudsdokument og invitasjon 
til konkurranseutsatt tilbud 

- Leverandører forbereder og leverer tilbud 
- Evaluering av tilbud 
- Tildeling av kontrakt 

 

Utførelse - Kontraktsignering Én leverandør 

 
 

2.3.5 Konkurranse med forhandling (KMF) 
Konkurranse med forhandling er anskaffelsesprosedyre som kan benyttes når; 
 

• konkurransepreget dialog er tillatt anskaffelsesprosedyre. 

• byggherren kan begrense antall tilbydere gjennom prekvalifisering eller kvalitativ utvelgelse 

Konkurranse med forhandling gir byggherre muligheten til å forhandle med tilbyderne om alle 
sider ved tilbudene - for eksempel om løsningsvalg, pris, forretningsmessige vilkår og tekniske 
spesifikasjoner - før man underskriver kontrakt (veiledning knyttet til valg av kontraktsstrategi, 
håndbok V771). 
 
Konkurranse med forhandling er en fleksibel anskaffelsesprosedyre hvor både byggherre og 
entreprenør har mulighet til å påvirke endelige løsninger. Man ønsker i utgangspunktet minst 3 
tilbud ved konkurransens start, for så å redusere antall tilbud underveis i prosessen, slik at kun de 
beste tilbudene står igjen til slutt. Anskaffelsesprosessen er tids- og kostnads krevende for 
byggherre og tilbydere. KMF benyttes derfor først og fremst på store og krevende prosjekter for å 
sikre at man får inn rett tilbydere med rett kapasitet og kompetanse. 
 
I Statens Vegvesens eget bakgrunnsdokument om konkurranse med forhandling en 
anskaffelsesprosedyre som tillater oppdragsgiveren å forhandle om tilbudene. Formålet er å gjøre 
tilbudene så gode som mulig for å utnytte markedspotensialet maksimalt. 
 
Konkurranser med forhandling skal etter forskrift om offentlige anskaffelser del III gjøres som en 
totrinns prosedyre. 
 

1. Prekvalifikasjon og eventuelt utvelgelse (basert på fastsatte utvelgelseskriterier, hvis det er for 

mange kvalifiserte leverandører) av leverandør. De kvalifiserte (eventuelt utvalgte) 

leverandørene blir invitert til å gi tilbud. 

2. Når byggherren har mottatt leverandørenes opprinnelige tilbud må disse gjennomgås og 

byggherren må foreta en foreløpig evaluering, basert på en bedømmelse av tilbudene opp mot 

tildelingskriteriene. Dette danner grunnlaget for tilbakemeldingene som leverandørene får i de 

respektive forhandlingsmøtene. Byggherren skal så gjennomføre reelle forhandlinger med 

leverandørene. Selv om det kalles «forhandlinger» vil møtet bære preg av at byggherren gir 

tilbakemeldinger, vurderinger og innspill til leverandørene. Målet er ikke å komme til enighet, 

men at byggherren synliggjør sine forventninger til tilbudet. 
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På et generelt plan skal byggherren bruke forhandlingene til å fremforhandle leverandørenes 
beste tilbud. Veiledningsplikten innebærer at byggherren skal gjøre leverandørene kjent med 
forhold som vil bli tillagt vesentlig eller avgjørende betydning i den etterfølgende 
tilbudsevalueringen og valg av tilbud. Den informasjonen som gis, må også være korrekt. 
Veiledningsplikten er naturligvis brutt hvis veiledningen er villedende fordi leverandørene gis 
informasjon som gir feil incentiver til forbedring. Byggherrens tilbakemeldinger må gis på en måte 
som ivaretar taushetsplikten for forretningshemmeligheter. Dersom byggherre får spørsmål om 
muligheter for konkrete forhandlinger av tilbudet, må det tas stilling til uten at taushetsplikten 
brytes. 
 
Konkurranse med forhandling er en omfattende prosedyre som stiller store krav til byggherre og 
leverandør og det kreves derfor grundige vurderinger for beslutningen om å gjennomføre 
prosedyren. Konkurranse med forhandling skal ikke brukes som en enkel løsning i tilfeller hvor 
byggherre har mangel på tid og ressurser til å selv fastsette egnede spesifikasjoner og 
kontraktsvilkår. Vilkårene i FOA § 13-2 forskrift om offentlige anskaffelser, må være oppfylt for å 
kunne gjennomføre en konkurranse med forhandling.  
 
Følgende vilkår må være oppfylt: 
 

a) oppdragsgiverens behov kan ikke oppfylles uten at det foretas tilpasninger i allerede tilgjengelige 

løsninger; 

b) anskaffelsen inkluderer design eller innovative løsninger; 

c) anskaffelsens karakter, kompleksitet, rettslige eller finansielle sammensetning eller tilknyttede 

risiko gjør det nødvendig å forhandle; 

d) oppdragsgiveren ikke kan utforme kravspesifikasjonene tilstrekkelig presist ved henvisning til en 

standard, europeisk teknisk bedømmelse, felles teknisk spesifikasjon eller teknisk referanse; 

e) oppdragsgiveren i en forutgående åpen anbudskonkurranse eller begrenset anbudskonkurranse 

bare mottok uakseptable tilbud 

I SVVs bakgrunnsdokument om konkurranse med forhandling (KMF) beskriver de stegene i en 
konkurranse med forhandling som illustrert i figur 16. Etter pre-kvalifikasjon får de kvalifiserte 
entreprenørene sjansen til å utarbeide et tilbud, som gir grunnlaget for forhandlingen i 
forhandlingsfasen. I forhandlingsfasen får byggherre og tilbydere muligheten til å diskutere 
eventuelle uklarheter og entreprenørene blir derfor bedre rustet til både å forstå prosjektet og å 
kunne gi et bedre tilbud. Etter forhandlingsfasen gir entreprenørene et nytt og (antageligvis) 
forbedret tilbud, som så blir evaluert og brukt som grunnlag for tildeling.  
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Figur 16: Stegene i konkurranse med forhandling (hentet fra SVVs eget bakgrunnsdokument) 

En mer utfyllende forklaring på hvordan Statens Vegvesen beskriver konkurranse med forhandling 
kan finnes i SVVs bakgrunnsdokument for konkurranse med forhandling, som per mars 2020 er 
under utvikling. 
 

2.4 Best Value Procurement (BVP) 

Best Value Procurement inngår som en del av Best Value Approach. BVA består av en 
anskaffelsesmetode, en metode for risikostyring og en metode for prosjektstyring. Modellen ble 
introdusert i 1991 av Dean Kashiwagi og The Performance Based Studies Research Group (PBSRG) 
ved Arizona State University i USA, da med navnet Performance Based Procurement System (PBPS) 
(Kashiwagi, 2016). Navnet ble senere endret til Performance Information Procurement System 
(PIPS) for å skille seg fra andre anskaffelsesmetoder med fokus på «best value». PIPS er ofte 
referert til som Best Value Procurement eller BVP. På norsk er metoden gitt oversettelsen 
prestasjonsinnkjøp. Prestasjonsinnkjøp representerer en europeisk versjon av Best Value 
Procurement, og er en modifisert form for offentlige byggherrer som følge av de offentlige 
anskaffelsesreglene (Högnason, Wondimu & Lædre, 2018). 
 
Ramstad, Welde, Flyen, Finn og Andersen (2020) ga nylig ut en rapport hvor man studerte det nylig 
gjennomførte planprosjektet E18 Dørdal-Grimstad, hvor BVP-metodikken for første gang ble testet 
ut i Norge.  
 
Best Value Procurement er en metode for innkjøp, prosjektstyring og samarbeid mellom kunder 
og leverandør, hvor grunntanken i metoden er at leverandøren er eksperten. Det betyr at 
leverandøren tar fullt ansvar for sine fagområder i et prosjekt, og at oppdragsgiver dermed ikke 
skal kontrollere leverandøren. En slik forutsetning er ikke uvanlig dersom bestillingen er entydig 
spesifisert og all kontroll kan skje ved sammenlikning av sluttleveransen mot spesifikasjonen, men 
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en slik entydig spesifikasjon er typisk bare mulig ved bestilling av enkle varer og ikke ved bestilling 
av komplekse tjenester. Metode som ble utviklet av Universitetet i Arizona, er nå tatt i bruk over 
hele verden. Metoden er ny i Norge og så langt er det bare Nye Veier som har tatt i bruk metoden 
på samferdselsprosjekter. Kashiwagi (2016) hevder det er fire hovedformål med BVP: 
 

1. Redusere kostnad og øke fortjeneste gjennom effektivitet 

2. Minimere sløsing av ressurser ved å levere tjenester eller produkter med færrest mulig 

transaksjoner mellom oppdragsgiver og leverandør 

3. Minimere beslutningstaking og kommunikasjon mellom partene 

4. Oppdragsgiver skal utnytte ekspertise fremfor å styre, lede og kontrollere leverandøren. 

 
Sentralt i metoden er forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør. Selve innkjøpsprosessen 
gjøres i de to første fasene, mens fase tre består av risiko- og prosjektstyringsmodell, i fase 4 pågår 
selve utførelsen eller byggingen av anlegget se figur 17. I BVP overlater oppdragsgiver kontrollen 
og styringen av prosjektet til ekspertleverandøren og det er derfor avgjørende at oppdragsvier 
gjennom innkjøpsprosessen identifiserer den beste leverandøren. Dette skjer gjennom en 
vurdering basert på fem kriterier: prestasjoner, risikovurdering, tilleggsverdi, intervjuer og pris. 
Kriteriene vektlegger kvalitet, ekspertise og pris. Leverandøren må kunne vise til målbare og 
dokumenterbare prestasjoner og tydeliggjøre kompetanse hos til nøkkelpersoner som 
oppdragsgivere intervjuer som del av prosessen. I konkretiseringsfasen spesifiserer leverandøren 
tilbudet før kontrakt signeres. For oppdragsgiver er det sentralt i metoden at man innehar bestiller 
kompetanse og at man evner å finne den rette leverandøren til jobben som skal utføres. I 
utførelsesfasen er det leverandøren som har ansvar for prosjektstyring og kontroll, og det skal ikke 
være behov for høy grad av prosjektledelse eller en stor stab til dette fra oppdragsgivers side. 
Modellen inkluderer samtidig et system for risikostyring med ukentlige risikorapporter, hvor det 
er leverandørens ansvar å rapportere for å oppdage avvik fra prosjektplan og prosjektkostnader. 
Hovedformålet med risikorapporteringen er å skape åpenhet rundt avvik og en proaktiv holdning 
for å ta bort eller redusere risikoen så tidlig som mulig. Risikorapportene skal i tillegg bidra til å 
begrense byråkrati i prosjektet (Van de Rijt, Santema & Soilammi, 2016). 
 
Prestasjonsinnkjøp er en metode der oppdragsgiveren finner en leverandør som har dokumentert 
at han har målbare verdier som kan tilføye noe positivt til prosjektleveransen. Målet er å skape en 
vinn-vinn-situasjon for både leverandør og byggherre, med høyere verdi for en lavere kostnad, 
mindre behov for prosjektstyring, samt å gi leverandøren muligheten til å vise sin ekspertise 
(Horstman & Witteveen, 2013). Prestasjonsinnkjøp skal også «legge til rette for en effektiv og 
målrettet konkurranse som får leverandøren til å levere på byggherrens prosjektmål, bidrar til å 
redusere byggherrens risiko og ikke minst reduserer partenes ressursbruk til 
konkurransegjennomføring» (Difi, 2018b). Det oppnås ved å gjøre leverandøren ansvarlig og la 
ham utføre arbeidet med minimal kontroll og inspeksjon fra oppdragsgiveren. Et viktig prinsipp i 
prestasjonsinnkjøp er derfor å underbygge prestasjoner med kontrollerbar dokumentasjon (van 
de Rijt et al. 2016, s. 16). Metoden for prestasjonsinnkjøp er delt inn i fire faser. Se Figur 17 
 

 
Figur 17: Fasene i BVP. Fritt etter van de Rijt et al. (2016) 
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Den første fasen er forberedelsesfasen der prosjektet forberedes og utvikles. Neste fase er 
vurderingsfasen der de ulike leverandørenes tilbud blir vurdert. Målet er å velge den leverandøren 
som er best egnet til å gjennomføre prosjektet. Den valgte leverandøren blir deretter invitert 
videre til konkretiseringsfasen hvor prosjektet utarbeides i detalj. Målet er å bli best mulig 
forberedt på den siste av de fire fasene: utførelsesfasen. 
 
Forberedelsesfasen 
Forberedelsesfasen er den fasen i prosjektet der oppdragsgiveren forbereder den faktiske 
innkjøpsprosessen (van de Rijt et al. 2016, s. 23). Målet for fasen er å identifisere leverandøren 
med høyest ekspertise til den laveste prisen. Disse forberedelsene består av en rekke trinn. 
 
Den første aktiviteten i forberedelsesfasen er at oppdragsgiveren velger en egen ansvarlig sponsor 
innad i organisasjonen. Den første prosjektspesifikke oppgaven er å utarbeide og sette opp en 
strategisk ramme for prosjektet. Her beskrives det i hvilken retning organisasjonen ønsker å 
gjennomføre prosjektet, samt hvilke målsetninger prosjektet sikter mot.  
 
Neste steg er å etablere og lære opp en kjernegruppe innad i organisasjonen som skal stå for 
prestasjonsinnkjøp i organisasjonen. Når kjernegruppen er etablert setter disse i gang med å velge 
et prosjekt ut fra hvilket prosjektomfang som passer organisasjonen best, og hvilken gevinst de 
ønsker av metoden. Når det er valgt et prosjekt utarbeider gruppen ulike målsetninger som 
prosjektet måles mot ved ferdigstillelse. 
 
Et av målene for forberedelsesfasen å «utarbeide en tidsplan som prosjektet passer inn i», og 
kjernegruppen utarbeider derfor en den første tidsplan der det fordeles tidsbruk per aktivitet. For 
å velge den beste leverandøren med det beste tilbudet må det defineres ulike 
vektleggingsfaktorer. Spesielt for prestasjonsinnkjøp er at pris ikke vektlegges mest i utvelgelsen. 
Intervju som gjennomføres med de ulike leverandørenes nøkkelpersonell tillegges stor vekt i den 
første fasen av BVP. Hensikten med intervjuene et å få vurdert leverandørens forståelse av 
prosjektet. Van de Rijt et al. (2016) viser til følgende vektleggingsfaktorer, som representerer en 
typisk fordeling i prestasjonsinnkjøp: 
 

• Pris: 25% 

• Kvalitet: 75% 

o Prestasjonsbegrunnelse: 15% 

o Risikovurdering: 20% 

o Tilleggsverdi: 10% 

o Intervjuer: 30% 

 
Det er viktig å vektlegge intervjuene tungt, da disse er gir den beste indikasjonen på om 
leverandøren har forstått og kan forutse hendelser i det aktuelle prosjektet.  
 
På bakgrunn av alt dette utarbeides det et styringsdokument, eller en deltakelsesveiledning til de 
eventuelle tilbyderne i prosjektet. Dokumentet består av prosjektmålsetningene, 
oppdragsgiverens beskrivelse av prosjektomfanget, tidsplan og vektleggingsfaktorene for 
tilbudene. En viktig del av styringsdokumentet er at oppdragsgiveren synliggjør sin makspris for 
prosjektet. Neste steg er å velge hvilken leverandør og anbudsprosedyre som skal benyttes. Bruk 
av prekvalifisering er et element i prestasjonsinnkjøp, men er ifølge Kashiwagi (2016, s. 9-10) 
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valgfritt. Risikoen med bruk av prekvalifisering er at potensielle leverandører utestenges fra 
prosjektet. Fordelen er at tilbudsmengden blir mindre og mer oversiktlig. 
 
Den siste aktiviteten i forberedelsesfasen er å gjennomføre et opplæringsmøte for alle 
leverandørene. Målet med møtet er å informere potensielle leverandører om metodikken for 
prestasjonsinnkjøp (van de Rijt et al. 2016, s. 32). Møtet skal fremholde fokuset på 
prestasjonsmålinger, ansvarlighet og reduksjon av risikofaktorer i prosjektet, samt at prosjektet er 
transparent. Det gis informasjon om prosessen, hva leverandørene blir vurdert på og hvordan 
anbudet tildeles. Leverandøren blir også informert om maksbeløpet for prosjektet, 
tildelingskriteriene, samt tidsplanen for prosjektet. Etter møtet må leverandørene svare på om de 
ønsker å delta i prosessen eller ikke. 
 
Vurderingsfasen 
I vurderingsfasen begynner selve innkjøpsprosessen, der målet er å finne den best egnede 
leverandøren. Leverandørene sender inn sitt skriftlige tilbud etter forberedelsesfasen og 
dokumentasjonen består av prestasjonsbegrunnelse, risikovurdering, tilleggsverdivurdering og 
pris. 
 
I prestasjonsunderbyggelsen skal leverandøren argumentere for hvorfor de er egnet til å utføre 
prosjektet på en tilfredsstillende måte og hvordan de skal realisere målsetningene for prosjektet. 
Argumentasjonen er bygget opp av et antall påstander som underbygges med objektive 
prestasjonsfakta. Det er viktig at prestasjonsinformasjonen er objektiv og entydig. Det innebærer 
at informasjonen må være verifiserbar, nøyaktig og relevant for det nåværende prosjektet. 
Risikovurderingen skal identifisere risikofaktorene som faller utenfor leverandørens 
innflytelsesområde, og leverandøren skal argumentere for hvilke tiltak som kan begrense disse 
risikofaktorene. Hensikten med risikovurderingen er å avdekke i hvilken grad leverandøren tar 
ansvar og kontroll over prosjektet, og alle påstander må underbygges med verifiserbar 
prestasjonsinformasjon. Det er viktig å fremheve at leverandøren ikke overtar risikoen (van de Rijt 
et al. 2016, s. 39). En av hensiktene med prestasjonsinnkjøp er å identifisere og redusere 
risikofaktorer som man ikke har innflytelse på uten å gjøre prosjektomfanget større. Om 
leverandøren hadde hatt mulighet til å redusere risikoen ville den vært en del av det opprinnelige 
tilbudet. I tilleggsverdivurderingen kan leverandøren tilby eventuelle ekstra ytelser som skal tilføye 
prosjektet noe «ekstra». Tilleggsverdien innebærer at leverandøren går utover minimumskravene 
til prosjektet som er satt av oppdragsgiveren (van de Rijt et al. 2016, s. 41). Tilleggsverdiene er ikke 
en del av prisen, men er ekstratjenester som oppdragsgiveren kan velge å kjøpe etter tildelingen. 
Oppdragsgiveren har tre ulike tilnærminger til tilleggsverdiene som tilbys av leverandørene: 
 

• Tilleggsverdiene skal ikke koste noe ekstra 

• Tilleggsverdiene kan koste ekstra, men totalbeløpet skal ikke overstige maksbeløpet 

• Grunnomfanget til leverandøren må være under maksbeløpet, men det settes ingen grense 

for tilleggsverdiene 

Når tilbudsdokumentene er innsendt samles disse inn av den kontraktsansvarlige hos 
oppdragsgiveren. De anonyme dokumentene vurderes så individuelt av medlemmene i 
vurderingsgruppen. På dette tidspunktet er prisen ukjent og dokumentene anonyme. 
Gruppemedlemmene gir hvert dokument et poeng og sender disse til den kontraktansvarlige som 
tilvirker en oversikt. Til slutt blir det gitt et sluttpoeng på grunnlag av en diskusjon blant alle 
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medlemmene (van de Rijt et al. 2016, s. 43). I vurderingen kan det i noen tilfeller også benyttes 
flere uavhengige vurderingsgrupper. 
 
På bakgrunn av poengvurderingen blir de beste leverandørene invitert med videre til 
intervjurundene. Intervjuene gjennomføres med nøkkelpersonell hos leverandørene, og utgjør en 
viktig del av vurderingsprosessen i prestasjonsinnkjøp (van de Rijt et al. 2016, s. 51). Hensikten 
med intervjuene er å snakke med de faktiske personene som skal utføre prosjektet, og finne ut 
hvem av de som er best egnet til å utføre prosjektet. Nøkkelpersonene må derfor vise at de kan 
forutse hele prosjektet, at de tar ansvar og de må kunne identifisere risikofaktorene i prosjektet. 
De må også vise at de forstår det de har tilbudt i prosjektet. Intervjuene er ikke ment å undersøke 
kvaliteten til den intervjuede personen generelt sett, men hensikten er å utdype og forklare 
nærmere hva som inngår i tilbudet. De må også vise at de forstår oppdragsgiverens overordnede 
målsetninger for prosjektet. Intervjuene vurderes individuelt av alle gruppemedlemmene, og etter 
gjennomføringen leverer alle sin poengvurdering til den kontraktsansvarlige som tilvirker en 
oversikt. 
 
Etter vurdering av tilbudsdokumentene og intervjuene, tas prisen med i evalueringen. Prisen har 
til nå vært ukjent for gruppemedlemmene, og ikke vært en del av vurderingen. Basert på den totale 
poengscoren blir leverandørene prioritert og rangert fra best til dårligst. Det best rangerte tilbudet 
tilsvarer det økonomisk mest fordelaktige tilbudet (van de Rijt et al. 2016, s. 58), og leverandøren 
har vist at han er i best stand til å nå målene til oppdragsgiveren. Denne leverandøren inviteres 
deretter videre til konkretiseringsfasen. 
 
Konkretiseringsfasen 
Konkretiseringsfasen kalles også for tydeliggjøringsfasen eller utdypelsesfasen, og er den fasen der 
leverandøren får tid til å planlegge prosjektet fra start til slutt. Leverandøren viser hvordan tilbudet 
ser ut i detalj, og beviser at risikoen er minimal for oppdragsgiveren. Målet med 
konkretiseringsfasen er ifølge van de Rijt et al. (2016, s. 62) å: 
 

• Konkretisere/utdype tilbudet til den presumtive leverandøren 

• Identifisere om tilbudet er akseptabelt for oppdragsgiveren 

• Tydeliggjøre forventningene og hvordan risikofaktorene i prosjektet skal reduseres 

• Tydeliggjøre prestasjonsindikatorer og optimalisere målingen 

• Komme til en overensstemmelse mellom oppdragsgiveren og den presumtive 

leverandøren 

 
Innholdet i tilbudet kan ikke endres i denne fasen, og den presumtive leverandøren kan kun 
tydeliggjøre og underbygge det opprinnelige tilbudet sitt. Forhandlinger er derfor forbudt i denne 
fasen. Oppdragsgiveren skal heller ikke komme med forslag til løsninger eller påvirke den endelige 
løsningen. 
 
Konkretiseringsfasen består ifølge van de Rijt et al. (2016, s. 64) av tre deler: et kick-off-møte, selve 
konkretiseringsfasen og tildelingsmøtet. Kick-off eller oppstartsmøte er det første som finner sted 
i konkretiseringsfasen, og det varer ofte over en eller to dager. Her er både gruppen til 
oppdragsgiveren og gruppen til leverandøren tilstede. I kick-off-samlingen går leverandøren inn 
på hva som inngår og hva som ikke inngår i tilbudet, hvilke antakelser som er gjort, hvilke 
risikofaktorer som er de viktigste og hvordan disse reduseres. De presenterer også sine 
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forventninger til oppdragsgiveren, hvordan de vil måle sine egne og oppdragsgiverens 
prestasjoner og presenterer en tidsplan for gjennomføringen. Selve konkretiseringsfasen varer 
vanligvis 4-6 uker, og i denne perioden utarbeides planen i detalj og prosjektarbeidet forberedes. 
Det besluttes også hvilke av de tilbudte tilleggsverdiene oppdragsgiveren ønsker å benytte. 
 
En viktig del av denne perioden er å utvikle videre de prestasjonsindikatorene som skal måles 
under gjennomføringen. Indikatorene skal kobles opp mot prosjektmålsetningene og 
risikofaktorene, og hensikten er å gi entydig informasjon om prosjektet som underbygger at 
leverandøren er eksperten. Siden eksperten ikke har risiko til eget arbeid vil indikatorene ta sikte 
på å måle risikoen og prestasjonen til andre i prosjektet, og på den måten skape åpenhet og ansvar 
for de største risikofaktorene (van de Rijt et al. 2016).  
 
Avslutningsvis i konkretiseringsfasen er leverandøren pålagt å legge frem en liste over de aktuelle 
prestasjonsindikatorene som skal benyttes videre i prosjektets utførelsesfase. 
 
Som en del av konkretiseringsfasen setter leverandøren også opp en risikostyringsplan for 
prosjektet. Planen inneholder alle risikofaktorene og hvordan de skal håndteres, slik leverandøren 
også har beskrevet i sin risikovurdering og intervjuet. Risikostyringsplanen er et levende dokument 
og skal rapporteres på i den ukentlige risikorapporten. Risikovurderingen er i utgangspunktet ikke-
teknisk (van de Rijt et al. 2016, s. 66-70). 
 
Den siste delen av konkretiseringsfasen er tildelingsmøtet. Møtet handler om hvorvidt alle 
problemer er løst, alle risikofaktorer – både de man har og ikke har innflytelse på – er identifisert 
og gjort målbare i form av prestasjonsindikatorer, samt at alle tilleggsverdier som ønskes er drøftet 
og bestemt. Noen av målene for tildelingsmøtet er ifølge van de Rijt et al. (2016, s. 71): 
 

• en detaljert beskrivelse av tilbudet og hva som er mulig/ikke mulig 

• bestemme prestasjonsindikatorene 

• et detaljert økonomisk sammendrag av prosjektet 

• en detaljert prosjektplan 

• en liste med alle antakelser 

• et sammendrag av de aksepterte og avviste tilleggsverdiene 

• en fullstendig liste med alle identifiserte risikofaktorer 

Dersom man er enig om disse punktene kan kontrakten underskrives. Alle punktene blir da en del 
av kontrakten. Tildelingsmøtet er dermed den formelle avslutningen av konkretiseringsfasen, og 
prosjektet går videre i utførelsesfasen. 
 
Utførelsesfasen 
Ved oppstart av utførelsesfasen er prosjektet planlagt fra start til slutt, risikofaktorene er 
beskrevet med kontrolltiltak – både preventive og korrigerende – og det er skrevet 
prestasjonsindikatorer for å oppnå leverandørens prestasjon og oppdragsgiverens prosjektmål. 
Forventningene til hver av partene er tydelige, og det er klart hvem som er ansvarlig for de ulike 
risikoene i prosjektet. Eksperten har bevist at han skiller seg fra de andre – nå skal han utføre det 
han har lovet. 
 
I gjennomføringen sørger risikostyringsplanen og den ukentlige rapporteringen for at 
leverandøren jobber mot prosjektmålene, gir innsikt i sine prestasjoner og arbeider for å 
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minimalisere oppdragsgiverens risiko. Målet er ifølge van de Rijt et al. (2016, s. 75) å minimalisere 
effekten av de inntrufne risikofaktorene, at leverandøren har kontrollen over prosjektet, beskytte 
leverandøren mot dårlig prestasjon fra oppdragsgiveren, identifisere og behandle avvik, samt å 
realisere KPI-er for prosjektet (prestasjonsindikatorer). Alle risikoer blir dokumentert i den 
ukentlige risikorapporten. Her rapporter leverandøren alle negative hendelser som har innflytelse 
på tid og kostnader. Det finnes ifølge van de Rijt et al. (2016, s. 76) tre typer negative hendelser: 
 

• Risikofaktorer fra risikovurderingen som leverandøren ikke behersker tilstrekkelig. 

Kontrolltiltakene bestemt i kontraheringsfasen var ikke gode nok. 

• Uønskede hendelser man ikke har forutsett i risikovurderingen, og som ikke skyldes 

leverandøren. 

• Ønskede/positive hendelser, omfangsendringer innført av oppdragsgiveren. Selv om de er 

positive er de fortsatt et avvik fra det avtalt i konkretiseringsfasen. 

Hensikten med den ukentlige rapporten er å gi oppdragsgiveren enkel og entydig informasjon om 
status i prosjektet. Hvilke hendelser truer prosjektmålsetningene, tid og budsjett? Hva gjøres for å 
minimere effekten? Hva skyldes forsinkelsen? Dersom det benyttes ukentlige rapporter for flere 
prosjekter innen den samme organisasjonen til oppdragsgiveren kan informasjonen samles i en 
direktørrapport. Hensikten er å gi ledelsen hos oppdragsgiveren en enkel innsikt i prestasjonene 
til de ulike prosjektene. Rapportene utgjør en ufiltrert kilde til informasjon og situasjonen i hver av 
prosjektene (van de Rijt et al. 2016, s. 80). Rapportene skal utformes og oversendes ukentlig, hver 
torsdag ettermiddag; 
 

• uansett hvor bra det går i prosjektet; 

• uansett om det er forsinkelser, merarbeid eller risikofaktorer eller ikke; 

• uansett om det ikke er noen endringer i forhold til uken før. 

Noen mener denne praksisen er unødvendig og veldig byråkratisk, men ifølge van de Rijt et al. 
(2016, s. 76) er det først og fremst lite arbeid å fylle den ut. Den gjelder kun avvik eller 
omfangsendringer som har skjedd som følge av uforutsette risikofaktorer. Dersom det ikke har 
oppstått noen risikofaktorer, er rapporten tom. De administrative handlingene er dermed veldig 
begrenset. Videre gir den også oppdragsgiveren en aktuell oversikt over utviklingen av prosjektet 
på et øyeblikk. Til slutt viser erfaringen at det kun er en ukentlig frekvens som gir god styring. 
Dersom frekvensen blir lavere, da vil en rapport bli mer beskrivende om det som har skjedd for 
lenge siden. 
I Tabell 4 er alle elementene som inngår i de fire fasene av prestasjonsinnkjøp oppsummert. 
Tabellen er gjengitt og bearbeidet fra Storteboom et al. (2017) sin artikkel om Best Value 
Procurement og den praktiske tilnærmingen til metoden i Nederland. Elementene spiller en viktig 
rolle videre i oppgaven, og er benyttet til å identifisere hvordan prestasjonsinnkjøp praktiseres i 
prosjektene. Konsekvensene av prestasjonsinnkjøp er knyttet til enkelte av disse elementene og 
vil avhenge av hvordan elementene er praktisert.  
 
Tabell 4: Identifiserte elementer i prestasjonsinnkjøp (Stoorteboom et al. 2017) 

Element i prestasjonsinnkjøp Anbefalt av metoden 

Forberedelsesfasen 

Sponsor Ja 

Kjernegruppe Ja 

Innleid prestasjonsinnkjøpsekspert Ja 
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Element i prestasjonsinnkjøp Anbefalt av metoden 

Prekvalifisering Valgfritt 

Bruk av alle fire fasene Ja 

Oppdragsgiver opplæres i prestasjonsinnkjøp Ja 

Styringsdokument Ja 

Åpent budsjett Byggherrens makspris 

Opplæringsmøte leverandør Ja 

Vurderingsfasen 

Tildelingskriterier: 
- Prestasjonsbegrunnelse 
- Risikovurdering 
- Tilleggsverdi 
- Intervju 
- Pris 

 
15% 
20% 
10% 
30% 
25% 

Tidsplan Ja 

Prioritering før intervjuene Ja 

To eller flere uavhengige vurderingsgrupper Ja 

Dominant informasjonssjekk Ja 

Konkretiseringsfasen 

Kick-off-møte Ja 

Risikostyringsplan Ja 

Omfangsdokument Ja 

Utdyping av potensielt kritiske underleverandører Ja 

Prestasjonsindikatorer Ja 

Ugjenkallelig tilbud (intensjonsavtale) Ja 

Tildelingsmøte Ja 

Leverandør deltar i utforming av kontrakten Ja 

Oppdragsgiver økonomisk ansvarlig for all ukontrollerbar risiko Ja 

Risikofond Ja 

Utførelsesfasen 

Ukentlig risikorapport Ja 

Prestasjonsvurdering Ja 

Direktørrapport Hvis flere prosjekter 

 

2.5 Økonomisk mest fordelaktige tilbud 
Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet er en vektet sum av forskjellige aspekter i et produkt 
eller en service. Det sikrer at andre seleksjonskriterier enn pris vil bli vurdert, ved å også vurdere 
ting som kvalitet, miljø, sosiale aspekter, HMS, etc. (Wondimu, 2019). Ifølge regjeringens 
veiledning til offentlige anskaffelser benyttes begrepet «det økonomisk mest fordelaktige» til som 
et overordnet kriterium for tildeling av kontrakt. Ifølge veiledningen kan man tildele kontrakt på 
grunnlag av ett av tre alternativer: 
 

- Laveste pris – Evalueringen er utelukkende basert på den tilbudte prisen. 

- Laveste kostnad – Evaluering basert på pris og andre kostnader ved anskaffelsen i sin helhet. Dette 

gjelder f.eks. driftskostnader, vedlikeholdskostnader og avfallshåndteringskostnader. 

- Beste forhold mellom laveste pris eller kostnad og kvalitet – I hovedsak en videreføring av 

begrepet «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet». Evalueringen baseres på sammenligning 

mellom pris/kostnad på den ene siden og en kvalitativ, ikke-økonomisk vurdering på den andre. 
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Basert på casene som er undersøkt i denne rapporten virker det som stadig flere prosjekter baserer 
seg på en tildeling som er basert på beste forhold mellom pris/kostnad og kvalitet, mens det i 
større grad varierer hvordan prosjektene har valgt å vektlegge tildelingskriteriene. Noen velger å 
legge mest vekt på pris/kostnad, mens andre ønsker å fokusere på økt kvalitet eller egnethet for 
oppgaven som skal gjennomføres. 
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3 Erfaringer med relasjonsbaserte kontrakter i Norden 
 
Under et nettverksmøte i januar 2020, med forskere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island 
representert, ble begrepene og erfaringene knyttet til relasjonsbaserte kontrakter i bygg- og 
infrastrukturprosjekter diskutert1. I de nordiske landene har man forskjellige oppfatninger av 
begreper. Dette kan gi begrepene tvetydig betydning og kan videre bidra til misforståelser. 
Et eksempel er at i norsk forskning handler tidlig involvering av entreprenør (TIE) hovedsakelig om 
handlingen med å involvere entreprenørene på et tidlig tidspunkt i prosjektlivssyklusen. I andre 
land har derimot TIE en annen betydning. I Sverige omtales tidlig involvering av entreprenør med 
den engelske betegnelsen «Early Contractor Involvement» (ECI). ECI er i svensk sammenheng 
ansett som en egen prosjektgjennomføringsmodell. I det følgende kapittelet vil erfaringer og 
trender fra de nordiske landene bli oppsummert og diskutert. Erfaringene og trendene er 
hovedsakelig hentet fra det nordiske nettverksmøtet, samt støttedokumentene for hvert land, 
som ble utarbeidet på forhånd av deltakerne i de respektive landene.  
 

3.1 Erfaringer fra Sverige 

Det svenske dokumentet til nettverksmøtet ble utarbeidet av Anna Kadefors, Per-Erik Eriksson, 
Malena Havenvid, Lilly Rosander, Jan Bröchner og Johan Larsson. Representert på nettverksmøtet 
var Kadefors, Rosander, Eriksson, Havenvid, Larsson, Petra Bosch og Anna Hällström.  
 
Bygg- og anlegg/Generelt 
På 2000-tallet engasjerte Byggherrene advokater til å utvikle en kontraktsmodell som har hatt stor 
innvirkning på defineringen av relasjonsbaserte kontrakter i Sverige. Modellen er en to-
stegskontrakt som bygger på TIE, slik det er definert i Storbritannia. Kompetanse og 
samarbeidsevner er vektlagt i valget av entreprenør, gjerne med en prosentvis avgift for overhead, 
risiko og profitt som priskomponent. I dette steget blir entreprenører og rådgivere betalt for de 
faktiske kostnadene og kontrakten kan være en konsulentkontrakt eller en totalentreprise. Hvis 
kostnadene er innenfor byggherrens budsjett signeres en byggekontrakt for steg 2. Denne 
kontrakten inkluderer ofte en fast kostnad for å dekke indirekte kostnader og profitt og er basert 
på det tilbydde prosentvise beløpet multiplisert med budsjettet. Det kan være en målkostnad-
ordning med painshare/gainshare. Hvis ikke er det fortsatt insentiver for entreprenøren for holde 
kostnadene nede ettersom økte kostnader vil føre til lavere profitt fra prosjektet. 
 
Tidligere ble målkostnader brukt, men det har vist seg at disse er komplekse og har generert 
spekulative tankesett og vanskelige forhandlinger, som ikke har gitt merverdi og har kunnet true 
forholdet mellom aktørene. På grunn av dette blir ofte enklere modeller stadig mer brukt. 
Gjennomsiktighet gjennom bruken av åpen bok er sentral i begge alternativene, og det er ofte lagt 
inn ekstra bonuser for samhandling, innovasjon, tidsytelse og oppbevaring av nøkkelpersoner. 
Kontraktene er for øvrig ikke toparts, ikke flerparts, og kontraktsvilkårene for rådgivere og 

 
1 Nettverksmøtet «Nordic Meeting on Collaborative Construction Contracting» ble arrangert i Stockholm 12-13. 
Januar 2020 og besto av representanter fra Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Før nettverksmøtet ble hvert 
land bedt om å levere et dokument som forklarte de viktigste funnene innen bygg- og infrastruktur i eget land. Dette 
kapittelet er basert på disse dokumentene, samt erfaringer fra selve nettverksmøtet. Representanten fra Island stilte 
kun for å høste erfaringer og er følgelig ikke tatt med i denne rapporten. 18 personer deltok på nettverksmøtet, men 
flere bidro på støttedokumentene.  
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underleverandører varierer. Synet på de grunnleggende kontraktene er variert; noen ser på dem 
som roten til mistro, mens andre mener de er velkjente og utviklet av partene i fellesskap. 
 
Infrastruktur 
Interessen for relasjonsbaserte kontrakter i Sverige kom på slutten av 1990-tallet, som følge av 
bruken av tradisjonelle prosedyrer for kontrakter hadde ført til flere kostnadsoverskridelser, store 
søksmål og følgelig lav interesse fra entreprenører for å by på svenske infrastrukturkontrakter. 
Etter initiativ fra generaldirektørene i Vägverket og Banverket endringsorganisasjonen Förnyelse i 
Aläggingsbranschen (FIA) grunnlagt i 2003. Denne organisasjonen besto også av tekniske rådgivere 
og entreprenører. Innenfor dette rammeverket ble grunnleggende retningslinjer for samhandling 
utviklet under merkenavnet «Utökad samverkan», for å omgå konseptet med partnering. 
Retningslinjene besto av lignende partneringaktiviteter som i byggebransjen. Til tross for dette 
forholdt de fleste kontraktene seg til det tradisjonelle, og samhandling var forhandlet etter 
kontraktstildeling og var valgfritt for entreprenørene. 
I 2010 ble Banverket og Vägverket slått sammen til Trafikverket. Praksisen som vokste fram som 
følge av politiske endringer fokuserte på å gi insentiver til innovasjon i privat sektor, først og fremst 
ved bruk av totalentrepriser. Et «produktivitetskontor» ble etablert for å håndtere 
endringsprosessen som fulgte av disse politiske endringene. Trafikverket materialiserte bruken av 
totalentrepriser ved å sette et mål om å ha 50% totalentreprisekontrakter innen 2018 og 
rådgiverkontrakter med engangssummer. 
FIA-initiativet ble formelt avsluttet i 2012, men Trafikverket beholdt retningslinjene for samarbeid 
på sine nettsider, og noen prosjekter fortsatte å benytte seg av praksisen. I 2015 lukket 
Trafikverket produktivitetskontoret og initierte en ny anskaffelsesprosedyre, «affärsstrategi». 
Dette førte til at relasjonsbaserte kontrakter nok en gang havnet på agendaen og nye retningslinjer 
ble utviklet. En for grunnleggende samhandling, denne minnet om FIA-modellen, og en for høy 
samhandling. I sistnevnte kunne man benytte andre kontrakter og anskaffelsesprosedyrer enn de 
tradisjonelle. 
 
I 2015 ble det første prosjektet Trafikverket benyttet seg av en samarbeidskontrakt satt i gang. 
Dette var imidlertid initiert før retningslinjene var utstedt. Samarbeidskontraktene ble benyttet på 
to sub-prosjekter i det store West Link togtunnelprosjektet i Göteborg. En modell for tidlig 
involvering av entreprenør ble brukt, inspirert av to-stegsmodellen som blir brukt i byggebransjen. 
Til tross for at de to Trafikverket-prosjektene ble ansett som viktige «gamechangers», har de ikke 
vært helt suksessfulle. Årsakene som det blir pekt på er mangel på holdninger for samarbeid og 
kompetanse på begge sider, samt mangel på erfaring i kontraktdesignet (Rosander & Kadefors, 
2019) Siden dette har fem andre store prosjekter benyttet forskjellige tilpasninger av TIE-modellen 
fra West Link. Tilpasningene har dog vært basert på kontakt mellom prosjektledere, og har ikke 
hatt en formell oppfølging og analyse. Som et resultat av dette har praksisen variert kraftig mellom 
prosjektene, avhengig av preferansene til de individuelle prosjektlederne og kontraktsansvarlige. 
I 2019 har Trafikverket fortsatt tildelt få interne ressurser til å utvikle, implementere og følge opp 
relasjonsbaserte kontrakter. Fokuset har vært på å utvikle retningslinjer. Til tross for dette anser 
Trafikverket relasjonsbaserte kontrakter som viktig for fremtiden, også for rådgiver- og 
vedlikeholdskontrakter. De har derfor nylig opprettet en dedikert støttefunksjon for å følge opp 
dette mer. 
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3.1.1 Et samarbeid på tvers av Sverige og Nederland 
I en studie fra svenske og nederlandske forskere trekkes det frem fire viktige relasjonelle 
prosjektgjennomføringsmodeller (Eriksson et al., 2019): 1) design-build (DB), 2) early contractor 
involvement (ECI), 3) design-build-maintain (DBM), 4) design-build-finance-maintain (DBFM). 
 
I studien har de sett på 10 case som brukte en av de forskjellige prosjektgjennomføringsmodellene 
som er nevnt ovenfor. I et av DBFM-casene valgte entreprenøren å ikke endre til LED-lys. Dette var 
noe byggherren ønsket på grunn av miljøhensyn, men entreprenøren hadde ikke nok finansielle 
insentiver til å gjennomføre dette. I et annet eksempel valgte entreprenøren og gjøre det 
motsatte, å endre til LED-lys, fordi det var finansielle insentiver til å bruke den nye teknologien på 
grunn av vedlikeholdsperioden. Dette er to eksempler som viser at entreprenør fortsatt handler 
etter finansielle hensyn og egen gevinst, men samtidig at de også velger å betale mer for bedre 
teknologi dersom de har ansvar for vedlikeholdet. 
 
Den svensk-nederlandske studien konkluderer med at varigheten av samhandling er fundamental 
når grensene for innovasjon settes. Tidlig involvering og langsiktig vedlikehold styrker potensiale 
for mer innovasjon. Samtidig trekkes det fram at det er viktig at innkjøpseksperter, prosjektledere 
og kontraktsansvarlige er kjent med de juridiske og organisatoriske alternativene, som ofte er 
bestemt på et tidlig stadium i prosjekter. Barrierer som trekkes frem er at entreprenører gjerne 
holder seg til de eksisterende løsningene dersom den finansielle risikoen og tidspresset er for stort. 
 
Figur 18 er hentet fra studien. Figuren sier at innkjøpsstrategien legger til rette for et godt 
samarbeid, som igjen sikrer god prosjektytelse. Parallelt vil prosjektspesifikke og kontekstuelle 
karakteristikker som kompleksitet, usikker og frekvens, også påvirke prosjektet gjennomgående.  
 

 
Figur 18: Analytisk rammeverk for samarbeidende innkjøpsstrategier (Eriksson et al., 2019) 

 
3.2 Erfaringer fra Finland 

Det finske dokumentet til nettverksmøtet ble utarbeidet Kirsi Aaltonen, Tuomas Ahola, Jaakko 
Kujala og Pertti Lahdenperä. Representert på nettverksmøtet var Aaltonen, Ahola og Kujala.  
 
Allianser 
I Finland er det, siden det etablerte seg i 2010, prosjektallianser (PA) som utpeker seg som mest 
brukt blant relasjonsbaserte kontrakter. Prosjektallianser er et velkjent fenomen både for 
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industrien og samfunnet generelt. Dette er hovedsakelig fordi metoden er benyttet i store 
infrastrukturprosjekter, og derfor vært gjenstand for diskusjon i den offentlige pressen. PA blir 
benyttet i all slags bygge- og infrastrukturprosjekter, men hovedsakelig i offentlige prosjekter. Det 
mest kjente PA-prosjektet i Finland er Tampere-tunnelen. 
 
Design-Build-develop (DBd)  
På nettverksmøtet NETLIPSE 20192, presenterte finske Pertti Lahdenperä «Design-Build-develop» 
(DBd), en prosjektgjennomføringsmodell som er et resultat av det finske prosjektet PETOKE 
(forkortelsen er oversatt til engelsk «Development of traditional project delivery models»). Den 
finske forvaltningsmyndigheten for veg, bane og vannveisystemer, Väylävirasto (eller bare Väylä) 
har satt i gang fire vegprosjekter som benytter an annen ny modell for prosjektgjennomføring. DBd 
er basert på grunnprinsippene i en totalentreprise (finnene bruker gjerne begrepet Design-Build 
når det snakkes om totalentreprise), men har også inkludert en kontraktutviklingsfase. DBd-
prosessen krever ikke en designløsning i prosjektforslaget, noe som er forskjellig fra hva de anser 
som vanlig praksis i totalentrepriser. Eieren sørger for at designløsningen til entreprenøren møter 
de kravene som er satt i løpet av kontraktutviklingsfasen. I utviklingsfasen fortsetter utviklingen 
av prosjektløsningen i samarbeid, med hensyn til prinsippet om å dele fordelene. Utviklingsfasen 
er over når eieren tar en beslutning om å utøve sin opsjon på implementeringsfasen, som så følges 
av vanlig DB-praksis. 
 

 
Figur 19: Finsk modell DBd presentert på Netlipse mai 2019, fra VTT (Lahdenperä, 2017) 

Generelle erfaringer 
Dårlige resultat og erfaringer fra store prosjekter og et uttalt behov for endring av prosjektkulturen 
(hovedsakelig fra offentlige innkjøpere) er en av hovedårsakene til at relasjonelle 
kontraktsmodeller er stadig mer utbredt i Finland. Forventede positive effekter og positiv 
promotering fra konsulenter og nøkkelpersoner har bidratt til fremgangen. I tillegg har viktige 
prosjekter, som Tampere-tunellen, sørget for mer oppmerksomhet. En annen viktig årsak er at 
viktige aktører konkurrerer om å få erfaringer og kompetanse om prosjektallianser. Dette vises 

 
2 NETLIPSE er forkortelse for “NETwork for the dissemination of knowledge on the management and organisation of 
Large Infrastructure ProjectS in Europe”. Nettverksmøtet arrangeres to ganger årlig, og har som mål å bidra til 
økonomisk bærekraftige og effektive infrastrukturprosjekter i Europa. Dette skal oppnås gjennom å dele erfaringer 
på tvers av de europeiske landene. NETLIPSE har deltakere fra hele Europa og har følgende partnere: svenske 
Trafikverket, danske Vejdirektoratet, finske Väylä og nederlandske Rijkswaterstaat.  
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gjennom årlige rapporter, hvor det skrives mye om relasjonelle gjennomføringsmodeller, til tross 
for at det kun står for en liten andel av omsetningen. 
 
Finland har hovedsakelig hentet sin inspirasjon til PA fra Australia. De første prosjektene som 
brukte alliansemodellen brukte mer eller mindre direkte oversatte dokumenter fra Australia. De 
seneste årene har det imidlertid vært nasjonale dokumenter under utvikling. Disse har vært under 
utvikling en stund, men er ennå ikke blitt publisert. Planen er at ni sammenhengende dokumenter 
med retningslinjer skal bli publisert. 
 
I tillegg er det et Lean Construction-miljø som er aktivt, hvor man har hentet inspirasjon til blant 
annet IPL-modellen fra USA. Det er også hentet noe inspirasjon fra Storbritannia med Terminal 5-
bygget på London Heathrow og to-stegsmodellen, som er mye benyttet i Sverige. Men til syvende 
og sist er det prosjektallianser som har befestet seg som den klare eneren blant relasjonelle 
prosjektgjennomføringsmodeller i Finland. 
 
Det er generelt positive erfaringer fra prosjektene, og fordelene med relasjonsbaserte modeller 
har også blitt fremhevet i media. Til tross for stort sett gode erfaringer med denne type prosjekter 
hersker det en skepsis blant mindre og mellomstore prosjekter. En ledende IPL-konsulent, Vison, 
leder et nettverk av offentlige eiere hvor de betalende medlemmene kan dele erfaringer om 
relasjonelle kontrakter, mens konsulenten tilbyr opplæring til deltakerne. 

 
3.3 Erfaringer fra Danmark 

Det danske dokumentet til nettverksmøtet ble utarbeidet av Per Anker Jensen, Stefan Gottlieb, 
Jakob Brinkø Berg og Cristian Thuesen. Representert på nettverksmøtet var Anker Jensen og 
Gottlieb.  
 
Generelle erfaringer 
Erfaringene i Danmark kommer hovedsakelig fra byggeprosjekter. I motsetning til Sverige, med to-
stegsmodellen, og Finland, med allianser, er det ingen relasjonsbasert modell som skiller seg 
spesielt ut i Danmark. Bruken av relasjonsbaserte kontrakter kom i tre bølger. 
 
Den første bølgen kom på 60-tallet, med introduksjonen av blant annet Design-Build i 
byggeprosjekter og konsortier av tekniske rådgivere for design av store infrastrukturprosjekter, og 
konsortier av entreprenører for konstruering av slike prosjekter. 
 
Den andre bølgen startet i begynnelsen av 2000-tallet, og inkluderte blant annet rammeavtaler, 
partnering med fokus på designprosessen i store byggeprosjekter, OPS og Lean Construction med 
fokus på konstruksjonsprosessen i store bygningsprosjekter.  
 
Den tredje og hittil siste bølgen startet rundt år 2015, og inkluderer strategiske partnerskap og IPL. 
På grunn av en rekke dårlige resultater i prosjekter som benyttet seg av prosjektpartnering, er det 
lite brukt i dag. Men Lean Construction i dansk kontekst er nært knyttet til partnering-prinsipper 
og prinsippene lever også videre i strategiske partnerskap. I motsetning til partnering har ikke 
bruken av Lean Construction vært regulert eller støttet fra Staten. Lean Construction er dermed et 
«bottom-up»-konsept, som har blitt initiert av enkeltbedrifter med sin egen utviklingsagenda. 
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Det tok nesten et tiår fra de mislykkede partneringsprosjektene på midten av 2000-tallet, før 
partnering ble gjeninnført i form av strategiske partnerskap da det etablerte seg gjennom 
byggherreorganisasjonen Byggeri København i 2016. Strategiske partnerskap er inneholder to 
rammeavtaler, som er direkte inspirert av kommunale innkjøpsstrategier funnet i Sverige. Selv om 
ingen av de strategiske partnerskapene har kommet gjennom alle fasene, noen har så vidt begynt, 
har partnerskap blitt nøye studert. Resultatene fra disse studiene viser at det er viktig med en 
felles finansiell modell med kostnadskalkuleringer, en sammenhengende informasjonsstruktur og 
en genuin og involverende deltakelse fra toppledelsen fra alle partene. Effektene på 
byggeprosessen er lignende de som er funnet i svenske og britiske studier. Dette inkluderer 
redusert tid fra idéfase til byggefase og en evne til å reagere på uforutsette hendelser uten å 
overgå tidspunktet for leveranse, samt en generell økning i ansattes tilfredshet. 
Når det gjelder OPS-prosjekter, så ble det satt i gang som et politisk initiativ på starten av 2000-
tallet. Danskenes OPS var inspirert av Storbritannias Private Finance Initiative (PFI). Privat 
finansiering var dog ikke hovedmotivasjonen for OPS i Danmark. Privatisering av ansvaret for å 
bygge og drifte offentlige bygninger var hovedmotivasjonen. Siden de offentlige institusjonene kan 
låne penger med lavere rente enn private bedrifter i Danmark, er det generelt ikke lov å øke 
budsjettet sitt gjennom privat finansiering. Det har blitt brukt flere varianter av OPS i Danmark, 
blant annet «Design, Build, Own, Operate» (DBOO) og «Design-Builde-Operate» (DBO/PPP light). 
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4 Erfaringer med uttesting av nye samarbeidsmodeller og 

kontraktsformer i Norge 
 
I dette kapitlet har vi oppsummert erfaringene fra seks ulike prosjekter, som alle har testet ut ulike 
varianter av tidlig involvering av entreprenør og/eller rådgiver. To prosjekter fra Statens Vegvesen 
og fire prosjekter fra Nye Veier er blitt analysert. Prosjektene i studien har kommet på ulike stadier 
i prosjektløpet. Man kan derfor ikke sammenligne dem innbyrdes eller trekke endelige 
konklusjoner knyttet til om prosjektene vil levere raskere eller billigere enn de ville gjort om de 
hadde blitt gjennomført med mer «tradisjonelle» gjennomføringsmodeller. 
 

4.1 Erfaringer fra Statens Vegvesen 
Det er studert to prosjekter fra Statens Vegvesen som del av dette studiet. E6 Helgeland nord, hvor 
man testet ut konkurransepreget dialog og vegutviklingskontrakt med 15 års driftsansvar, og Rv. 
3/25 Løten-Elverum, hvor det ble benyttet konkurranse med forhandling i kombinasjon med OPS.  
 
I tillegg har Asmamaw T. Shiferaw, Fredrik F. Ellingsen og Tor Kristian Stevik ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU) utført en studie av driften av riksvegferjesambandet 
Hjelmeland-Nesvik-Skipavik og E16 Fagernes-Øylo (se egen rapport).  
 

4.1.1 Konkurransepreget dialog og vegutviklingskontrakt (VUK): E6 Helgeland Nord 
E6 Helgeland nord er den første av i alt tre delprosjekter i utbyggingspakken E6 Helgeland. 
Prosjektet strekker seg over en vegstrekning på 125 kilometer, fra Korgen til Bolna, hvor det skal 
bygges 62 kilometer ny E6. E6 Helgeland nord ble vedtatt i Stortinget den 3. juni 2014, og arbeidet 
startet 3. september 2015. Hovedentreprenør er Hæhre Entreprenør AS (da prosjektet startet var 
de BetonmastHæhre) og utbyggingen skjer gjennom en såkalt «vegutviklingskontrakt» (VUK). 
Kontrakten gir entreprenøren ansvar for både prosjektering og bygging av vegen, samt drift etter 
ferdigstillelse. Kontrakten har en varighet på 15 år, inklusive byggetiden på 4 år. Med en slik 
kontrakt sikrer man en kontinuerlig, sammenhengende og forutsigbar utbygging av en lang 
strekning. Kontraktsformen var både Statens Vegvesen og Hæhre sin første vegutviklingskontrakt 
da den ble signert. E6 Helgeland nord ble ferdig bygget og hadde åpning i oktober 2019. Det er 
beregnet at hele utbyggingen hadde en prislapp på totalt 2,7 mrd. kroner (prisen er ca. 8 mrd. for 
hele Helgelandpakken). Hovedkontrakten mellom Hæhre og Statens vegvesen baserte seg på en 
vanlig 8407 totalentreprisekontrakt og en S2-kontrakt med fartsgrense 80 km/t. Etter 
prosjekteringen ble det bestemt at det skulle skrives en tilleggsavtale for prosjektering og bygging 
av en veg med fartsgrense 90 km/t. 
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Figur 20: Kart over utbygging E6 Helgeland nord 

Vegutviklingskontrakten på E6 Helgeland nord er gjennomført med prekvalifisering og deretter en 
konkurransepreget dialog som endte i en kontraktsignering. Den som hadde best kontraktsum ble 
tildelt kontrakten, som var basert på en totalentreprise. VUK minner om den teoretiske modellen 
samspill til totalentreprise, men den lange driftsavtalen gjør at den også har elementer man ser i 
en OPS-modell. I figur 21 har vi brukt samspill til totalentreprise som sammenligningsgrunnlag.  
 
Både i samspill til totalentreprise og VUK har man rom for en rådgivningsavtale hvor man til slutt 
ender opp med en fastpris. I begge modellene ønsker man å involvere entreprenør tidlig i 
prosjektet. Det er imidlertid noen forskjeller. SVV valgt å ikke involvere rådgivere i noen særlig 
grad, annet enn en juridisk rådgiver på timeavtale. Den juridiske rådgivere fungerte som en 
«djevelens advokat», som skulle sikre at de holdt seg innenfor det juridiske regelverket. En annen 
viktig forskjell er at man på grunn av bygningsmodellen SVV følger, måtte vente helt til KS2 var 
gjennomført før man kunne gjennomføre anskaffelsen på Helgeland nord. Dette gjorde det 
utfordrende å involvere entreprenør på et enda tidligere tidspunkt. Anskaffelsesprosedyren som 
ble valgt var konkurransepreget dialog. Her kom det frem flere fornuftige løsninger, men 
istedenfor at disse løsningene ble diskutert i den opprinnelige reguleringen, måtte man altså vente 
til etter KS2. Etter at Hæhre ble kontrahert som entreprenør gjorde de omreguleringer som ble 
ansett som gunstige for prosjektet. Det ble dermed gjort regulering både før og etter KS2, noe som 
kanskje kunne vært unngått med en litt mer fleksibel ordning i bygningsmodellen knyttet til KS2. 
En positiv side er at anskaffelsesprosedyren med konkurransepreget dialog gjorde at Hæhre fikk 
såpass god forståelse av hva som skulle leveres, at det bidro til at de fant løsninger som var mer 
optimale enn hva som først var planlagt. En annen viktig faktor i VUK er at kontrakten inneholder 
et driftsansvar med varighet på 15 år, fra byggestart. Det vil si at modellen har også tilnærminger 
som kan minne om OPS. Dette har også ført til at driftsentreprenør har vært involvert i prosjektet 
allerede fra byggestart.  
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Figur 21: "Vegutviklingskontrakt" brukt på Helgeland nord sammenlignet med "samspill til totalentreprise" 

 
Hvordan la prosjektet opp til tidlig involvering og samhandling med rådgiver/entreprenør? 
Prosjektet benyttet seg av anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog (KPD). Den første 
runden som ble utlyst ga en ufullstendig konkurranse og den ble derfor avlyst av SVV. I den andre 
runden inviterte SVV til tre bransjemøter i Oslo. Her ble bransjen invitert inn for å komme med råd 
om størrelsesoppdeling, drift- og vedlikehold, og mer. SVV ba om råd fra bransjen siden det var 
første gangen de la opp til denne kontraktsformen. I tillegg til disse tre møtene hadde man 
individuelle møter med de som ønsket det (sju møter ble avhold med ulike firmaer). I disse møtene 
kunne man presentere sine ideer til løsning, gi innspill til oppdeling, faseforskyvning av 
delprosjekter, størrelsen på «looser’s fee», osv. Signalene fra bransjen var blant at man ønsket to 
kontrakter, lengre strekning med drift og høyere «looser’s fee». Disse forholdene ble oppsummert 
i et eget notat på 6 sider, og brukt som utgangspunkt for prekvalifiseringen (se figur 22).  
  
 

 
Figur 22: Helgelandsmodellen – vegutviklingskontrakt 

Tre entreprenører var med i dialogfasen. Her leverte de løsninger basert på fire tildelingskriterier: 
tekniske løsninger, trafikkavvikling, HMS og byggetid. I denne perioden hadde entreprenørene 
kontinuerlig dialog med SVV. Etter dialogmøtene ble Hæhre til slutt valgt som entreprenør og 
prosjekteringen kunne starte.  
 
Det forelå rammer for konkurransen da de startet, men det var ikke utarbeidet et ferdig 
konkurransegrunnlag. Dette ble først utarbeidet når dialogen var avsluttet. Aktørene priset sine 
forslag til løsninger og ga et endelig tilbud ved endt dialogfase helt uavhengig av hverandre. 
 
 
Det ble sagt i de tidlige møtene at man la opp til en prekvalifisering og at man kom til å invitere de 
fire beste fra prekvalifiseringen med inn i dialogfasen. På Helgeland nord var det tre grupperinger 
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som ble prekvalifisert og som dermed ble invitert videre med til dialogfasen. Dialogfasen varte i 
ca. 7 måneder. Entreprenør, rådgiver og driftsentreprenør fra hver gruppering var med i dialogen 
med SVV. Det ble kjørt separate møteserier med alle de tre grupperingene som deltok gjennom 
hele i dialogfasen. Dialogfasen ble avsluttet med tre fullverdige konsepter som kunne evalueres 
der det konseptet som skåret høyeste på tildelingskriteriene ble tildelt kontrakten. Denne 
prosessen har bidratt til at man fikk belyst prosjektet grundig sammen med flinke folk fra bransjen 
og man fikk frem gode løsninger for hele konseptet. Ikke minst hadde det høye fokuset på 
driftsvennlige løsninger fra starten av vært viktig for sluttproduktet. En god KPD-fase vil normalt 
bidra til et godt samarbeid i utførelsesfasen siden partene får brukt tid sammen og man får avklart 
løsninger, byggemetoder, linjevalg før kontrakten signeres. Bruken av KPD på E6 Helgeland nord 
hadde positiv betydning for samarbeidet i prosjektet, siden byggherren og entreprenøren ble mye 
bedre kjent med hva som skulle bygges i prosjektet, og hvordan det skulle bygges. SVV opplever 
at man hadde en åpen og god dialog i dialogfasen. Det ble brukt tid på å jobbe tett sammen i 
dialogfasen og det ble utviklet felles spilleregler for samarbeidet. 
 
Spillereglene i KPD 
Dialogfasen bidro til «alle» visste hva som skulle bygges. SVV hadde en fastpris med entreprenør 
for det som skulle leveres basert på en felles forståelse av funksjonsbeskrivelsen som alle var enige 
om. Prosessen var lagt opp på følgende måte:  
 

• Deltakerne skulle først utarbeide et skissetilbud som beskriver leverandørens forslag til løsninger. 

• Dialogen innledes med at de enkelte deltagere presenterer sine løsningsforslag.  

• SVV ga tilbakemelding og sin vurdering av løsningsforslagene tilbake i form av en skriftlig 

tilbakemelding.  

• Partene jobbet videre og bearbeidet sine løsninger før de la dem frem i et nytt dialogmøte. I disse 

møtene la man opp til at deltakerne kunne respondere på SVV sine tilbakemeldinger og drøfte 

mulige tiltak for videre utvikling av løsninger og forutsetninger som skulle legges til grunn for et 

eventuelt tilbud. 

Det ble lagt vekt på likebehandling og taushetsplikt gjennom hele dialogfasen. SVV var opptatt av 
at alle deltagere i dialogfasen ble behandlet likt. Prosessen skulle ivareta at det ikke ble utøvd 
forskjellsbehandling for eksempel ved å gi opplysninger som kunne gitt noen av deltakerne en 
bedre posisjon enn andre. SVV la derfor opp prosessen slik at all informasjon som kommer fra SVV 
ble presentert samtidig til alle tre gruppering. Det ble lagt vekt på ikke å avsløre de andre 
deltagerne løsninger eller andre fortrolige opplysninger som en deltager har gitt byggherren i 
dialogmøtene. Leverandør med lavest konkurransesum tildeles oppdraget. Konkurransesummen 
beregnes på følgende måte: 
 
S = T - K1 - K2-K3-K4  

der 
S er Konkurransesum 
T er tildelingskriteriet: T – tilbudssum 
K1 er tildelingskriteriet: K1 – Tekniske løsninger 
K2 er tildelingskriteriet: K2 – Trafikkavvikling 
K3 er tildelingskriteriet: K3 – Miljøhensyn 
K4 er tildelingskriteriet: K4 – Byggetid 

Felles samhandlingsplakat 
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Utviklingen av en felles samhandlingsplakat var en viktig del av oppstart av byggefasen. «Vi startet 
samarbeidet med å bli kjent hverandre, blant annet ved å dra på tur sammen. Vi lagde også en 
plakat som forklarte spillereglene, hvordan man skal oppføre seg osv. De henger overalt. Det tror 
jeg er viktig i at man gjør i startfasen.» 
 

 
Figur 23: Samhandlingsplakat Helgeland Nord 

Hvilke positive erfaringer har prosjektet så langt med den valgte gjennomføringsstrategien? 
I utgangspunktet lå det en reguleringsplan til grunn i prosjektet, men forholdene i prosjektet gjorde 
at man fikk muligheten til å gjøre om denne planen til prosjektets beste. En av årsakene til dette 
var blant annet at lite befolkning gjorde at man kunne legge veien nærmest hvor man ville. 
Gjennom dialog med entreprenør i tidligfasen endte man opp men trasé som var mer optimal enn 
opprinnelig regulert. Ifølge entreprenør var det løsningsorientert stemning og positivt 
engasjement etter anskaffelsesfasen. Entreprenør hadde gode muligheter til påvirkning frem til 
tilbud, og samarbeidet fungerte god frem til dette. Prosessen bidro til god erfaringsoverføring 
mellom partene som deltok i dialogene og man fikk frem gode løsninger i løpet av prosessen.  
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Helgelandsmodellen – et fireparts samarbeid 
E6 Helgeland nord er et produkt av det gode samarbeidet mellom fire parter: Statens Vegvesen, 
totalentreprenør Hæhre, prosjekterende rådgiver Aas-Jakobsen og Rana kommune. «Det er 
dette som er Helgelandsmodellen.» På dette anlegget har man utviklet prosjektet gjennom 
byggetiden, mens Rana kommune har vært smidige og fleksible endringer ute i linja har krevd 
politisk klarsignal. Et slikt firepartssamarbeid var særegent og nytt da man startet dette 
prosjektet. 
 

Driftsansvar i 15 år fra og med inngått kontrakt  
Bransjen ble kontaktet da man skulle avgjøre hvor lang varighet driftsansvaret burde være. Til slutt 
endte man opp med 15 år, men om dette er optimalt kan ikke evalueres ennå. Målet, sett fra SVVs 
perspektiv, var å sikre at man bygde en driftsvennlig veg. Fra deres side ser dette grepet foreløpig 
ut til å ha vært vellykket. Det er bygd robust med gode driftsvennlige løsninger, og entreprenør og 
driftsentreprenør har hjulpet hverandre i utbyggelsesfasen.  
 
Entreprenør peker på at de har ikke innført så mange driftsvennlige løsninger som de kunne ha 
gjort i dette prosjektet. Samarbeidet mellom entreprenør og driftsentreprenør fungerte ikke som 
det burde i starten. Hæhre sier det er en modningsprosess for dem å involvere driftsentreprenør 
bedre i prosjektering og valg av løsninger i byggefasen og sier at de i fremtidige prosjekter må 
tenke enda mer på de som skal drifte vegen. 
 
Gode muligheter til å endre løsninger eller til innovasjon etter inngått kontrakt? 
I dette prosjektet var det ti parseller, og det har blitt gjort endring og omregulert i ni av de ti 
parsellene, noe som indikerer at muligheten for å innovasjon og påvirkning absolutt har vært til 
stede. Så lenge løsningene entreprenør kom opp med ikke forringet kvaliteten og løsningen som 
foreslås er driftsvennlig, var det greit for entreprenør å endre løsning etter kontraktsignering. 
Dette har ført til at man har fått en bedre veg med mer optimale løsninger. Valget av å involvere 
driftsentreprenøren i prosjekteringen av prosjektet har blitt gjort på en god måte, og det har ført 
til gode og driftsvennlige løsninger. 
 
Entreprenører kunne endre løsning på tre måter i denne avtalen: 

1. Entreprenør kunne fritt velge løsning som oppfyller funksjonskravene.  

2. Entreprenør kunne foreslå endring av løsning i samarbeid med SVV, ved å sende teknisk 

avklaring og be godkjennelse fra SVV  

3. Det kunne lages tilleggsavtaler – hvor det ble spesifisert hvordan den nye ytelsen skal 

forstås og kompenseres.  

Et eksempel på det siste var at det ble lagd tilleggsavtaler under arbeidet med reguleringsplanen. 
Entreprenøren ønsket å lage den nye vegen ved siden av den eksiterende vegen med begrunnelsen 
at det ga raskere byggetid og bedre kvalitet på vegen. Man slipper trafikkavviklingsproblematikk 
og kan bruke tungt utstyr fritt under byggingen av vegen. 
 
En informant fra SVV uttaler: «På dette prosjektet var det regulert en smal korridor og det var satt 
krav til løsninger basert på SVVs standarder og håndbøker, så entreprenør hadde få store 
muligheter som de kunne utnyttet». 
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Det at SVV hadde et slikt underliggende krav ved kontraktsignering kan nok ha påvirket 
entreprenørs mulighetsrom og økt entreprenørs risiko i gjennomføringsfasen. En bredere korridor 
og mindre underliggende krav hadde gitt entreprenør større mulighetsrom.  
 
Det mest kompliserte forholdet mellom SVV og entreprenør var knyttet til hvordan man skulle 
håndtere risikofordeling når entreprenør endret løsning. SVV har laget geotekniske og geologiske 
rapporter hvor konstruksjoner var tenkt plassert. Da linja ble flyttet måtte det gjøres nye 
undersøkelser. Det mest problematiske var når veglinjen ble flyttet så mye at man komme opp i 
diskusjon om dette var å betrakte som et markant avvik eller ikke. «Hva regnes som et markant 
avvik, er det 4m, 6m, 7m?».  
 
Entreprenør sa i dialogfasen at de tok ansvar for sideforskyving av linjen. Men den nye 
prosjektlederen som kom inn i byggefasen på entreprenørsiden var ikke enig i at dette var 
entreprenørs ansvar. Dermed kom det krav fra entreprenør for arbeid relatert til sideforskyving av 
linja. 
 
Igjen kan man se at entreprenørs prosjektleder som kom inn i prosjektet i etterkant av 
dialogfasene hadde et annet syn på dette. Tilleggsavtalen som ble inngått for å bygge 90 km/t veg 
i sted for 80 km/t var ødeleggende for entreprenør. De som inngikk den avtalen så ikke 
konsekvensen det medførte for entreprenør ved at det var betydelige større jobber enn det som 
parene som inngikk avtalen forventet og forutså.  
 
Det er jo Byggherren som kjenner prosjektet best, ettersom de har sittet med prosjektet i 5-6 år. 
Entreprenør hadde 6 måneder på å prise prosjektet. Entreprenørens prosjektleder ment derfor at 
byggherre burde ta større ansvar for det som ble gitt som underliggende krav. Sett fra 
entreprenørs side hadde det vært ønskelig at SVV ikke hadde så mye eierskap til alle løsninger som 
sto i kontraktene. «Entreprenøren bør få et litt større handlingsrom så lenge løsningen tilfredsstiller 
funksjonskravene som er angitt».  
 
Dialogfasen har hjulpet entreprenør til å bli bedre kjent med prosjektet. Entreprenør opplever at 
prosjektet var låst etter at kontrakten ble signert og de følte at vegutviklingen ikke fortsatte i 
tilstrekkelig grad etter kontraktsignering. Entreprenøren peker på to områder som burde fått 
større fokus i dette prosjektet: 
 

• Byggherre må tillate at entreprenør optimaliserer bruer, konstruksjoner, tunneler og ikke kreve at 

disse lages som spesifisert hvis det som er spesifisert er større enn nødvendig. Det gir et billigere 

prosjekt og mindre miljøbelastning hvis entreprenør får anledning til å fortsette med optimalisering 

av disse elementene i gjennomføringsfasen. 

• Det må legges til rette til for å bruk lokal stein internt i prosjektet. Lokal stein gir mindre transport, 

og det gir billigere veg og mindre miljømessig belastning under bygging pga. mindre transport. 

Entreprenør hevder også at burde valgt å utsette legging av slitelag noen år. Det vil si å kun legge 
tre lag med asfalt. Det ville gitt en betydelig miljøgevinst ved å spare en gangs reasfaltering av 
vegen i hele dens levetid. Man måtte uansett asfaltere om veien på nytt før den overleveres. 
 
SVV var usikker på om kvaliteten hadde blitt god nok hvis man hadde brukte lokal stein eller at 
man tillot et lag asfalt, og ba derfor om at man bygde det som var avtalt i kontrakten etter 
dialogfasen, som er i tråd med de håndbøker og standarder som skulle følges.  
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Ifølge entreprenør ble påvirkningsmulighetene lavere jo lenger ut i prosjektet man kom. 
Entreprenør opplevde at de mistet muligheten til å endre eller påvirke løsninger etter at de hadde 
priset konseptet sitt og at det gode samarbeidet og løsningsorienterte stemningen sank etter at 
tilbudet deres var levert. Det trekkes fram at den rammer og regler for utvikling og endring av 
løsninger var for dårlig forklart. Dette førte til at man valgte løsninger som kanskje ikke var 
optimale, ettersom man gikk videre med en del av løsningene som ble beskrevet i løpet av 
konkurranseperioden. Det ble fra Entreprenørens side argumentert med at det er vanskelig å se 
alle detaljer langs en 6 mils veg i en konkurransesammenheng som bare varer 4-5 måneder. 
 
Kommentar til endring av løsning etter inngått kontrakt  
Dette er på et vis et fornuftig standpunkt – men det er også en konsekvens av at man planlegger 
større prosjekt med lengre strekninger. Det er derfor naturlig at deler av prosjektet da vil være 
mindre avklart. Man kan ikke la entreprenør få full frihet til å endre trase, samtidig som de kan 
kreve at byggherren skal ta ansvar for den geologien man støter på hvis traseen endres. De store 
endringsmulighetene vil avta naturlig jo lengere man kommer ut i byggefasen 
 
Regulering i tett samarbeid med kommune og entreprenør  
Det ble gjennomført regulering i et samarbeid mellom kommune, SVV og entreprenør. Man har 
hatt dialog med kommunen i forkant for å behandle omreguleringer raskere. Dette fungerte veldig 
bra. I flere tilfeller har omreguleringen gått svært raskt. Reguleringsplanrisikoen var fordelt likt 
mellom byggherre og entreprenør. Det var få grunneiere, god dialog mellom SVV, entreprenør, 
rådgiver og kommune og man fikk til ekstraordinære møter og fikk gjort vedtak meget raskt. Dette 
gjorde at man kunne starte selv om det lå an til omfattende omregulering etter at kontrakt var 
blitt signert. Entreprenørs nye prosjektleder var også her noe negativt til prosessen som hadde 
pågått i dialogfasen. Entreprenør hadde ikke erfaring med reguleringsplanarbeidet og man skjønte 
ikke at det å gå fra 80 til 90 Km/t ville medføre en helt ny reguleringsprosess som tok et helt år. 
SVV burde ideelt sett informert entreprenør om at dette ville ta tid. Entreprenør tenkte at dette 
ville 1-2 måneder, men det tok et år. Har hadde de imidlertid uteglemt tid for grunnerverv, som 
tok ytterligere måneder og opptil enda et år.  
 
SVV mener at prosessen gikk svært raskt og man fikk ikke få konflikter med byggeprosessen pga. 
reguleringsprosessen som ble lagt opp for på parsellene.  
 
Profesjonell håndtering av samarbeide og konflikter er sentralt for å lykkes  
I prosjektet ble det etablert en samarbeidsgruppe, bestående av ledere fra SVV og entreprenør. 
Poenget med samarbeidsgruppen er å ha et fora hvor man kan løfte opp problemer fra prosjektet 
og få de løst mens prosjektet pågår. Hvis et tema eller varsel ikke lar seg løse på lavest nivå bruker 
man samarbeidsmøtene for å løse disse konfliktområdene. Prosjektet la opp til fire møter i året. 
Mandatet til gruppa er å holde dialogen oppe og få løst så mange krav/varsler som mulig før 
sluttoppgjøret.  
 
Hvilke utfordringer har prosjektet erfart så langt med den valgte gjennomføringsstrategien? 
Det var ulik forståelse mellom byggherre og entreprenør om hva som inngikk i kontrakten. 
Signalene fra informantene antyder at entreprenør og SVV har hatt en ulik forståelse av hvordan 
avtalene skulle forstås. «Dette er en VUK hvor entreprenør får betalt for å ta på seg og håndtere 
risikoene på vegne av SVV. Entreprenør kan ikke da komme med krav som om det er 
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enhetspriskontrakt man har inngått». Det ble brukt en NS 8407 som styrer forholdet mellom SVV 
og entreprenør. I tillegg ble det brukt en standardavtale knyttet til drift fra SVV. SVV var opptatt 
av å bruke kjente standarder som bransjen kjente til. 
 
En informant fra entreprenør kommenter dette på følgende måte. «Den kontraktsmodellen som 
er inngått på Helgeland Nord kan vi ikke leve med. Når man inngår en vegutviklingskontrakt må 
man kunne fortsette utvikling etter at kontrakten er signert, man må gi entreprenør muligheten til 
å finne besparelse i utførelsesfasen. SVV «låste utviklingen» ved å si at det som er levert i tilbudet 
er minstekravet. Hvis det var beskrevet en kulvert, men det viste seg at det var nødvendig å bygge 
ei bru, da blir det entreprenørs risiko å bygge bru. Men hvis det er nok å bygge rør i stedet for 
kulvert da får vi ikke lov siden det defineres som at da leverer man noe som er under minstekravet. 
En slik måte å håndtere kontrakter på gir ingen mulighet for entreprenør til å tjene penger». 
 
Utfordringer knyttet til samhandling og kommunikasjon etter kontraktsignering  
Erfaringene på dette området kan deles i to faser. I starten av utførelsesfasen mente SVV at 
samarbeidet var godt – både SVV og entreprenør hadde de samme folkene på prosjektet som i 
KPD-fasen. I 2016 skiftet entreprenør nøkkelpersoner og det det kom inn folk som ikke hadde 
forståelse for det som hadde blitt sagt og avklart i dialogfasen. SVV opplever at det etter disse 
utskiftingene stadig kom opp temaer som allerede var avklart i dialogfasen, og man endte opp med 
å diskutere på nytt om hva som sto i entreprenørs konsept, hva forpliktelsene besto av, osv.  
 
SVV mottok store varsler fra entreprenør, men man kom til enighet og man overleverte til slutt en 
god vei til en god pris. Partene greide å komme i hop, og man evnete å bli enig om oppgjøret.  
 
Konkusjon samhandling 
En av erfaringene man kan trekke fra dette er at nøkkelpersoner som var med i dialogen også bør 
være med i utførelsesfasen. Dette er noe en må sikre i fremtidige prosjekter. Hvis entreprenør 
eller SVV må skifte ut nøkkelpersonell må de nye personene få opplæring. En må sikre at de som 
kommer inn har får den nødvendige opplæringen og innsikten i det som er avtalt i tidligere faser.  
Dette bør inngå i selve kontraktsbestemmelsene. 
 
Utfordring utskiftning av nøkkelpersonell mellom faser 
Sett fra SVV sitt ståsted medførte utskifting av prosjektleder hos entreprenør at store deler av 
kommunikasjonen mellom SVV og entreprenør sviktet i utførelsesfasen av prosjektet. SVV burde 
stoppet prosessen da utskiftingene kom opp og sørget for at et felles ståsted om konseptet og 
kontrakten kom på plass. SVV mener at mange av entreprenørens krav og varsler aldri hadde 
kommet fra de som deltok i KPD fasen.  
 
SVV signaliserte i 2017 at prosjektet antagelig medførte svak økonomi for entreprenør og uttalte 
at «Så lenge entreprenøren så at de tjente penger var samarbeidet bra». Den nye prosjektlederen 
til entreprenøren kom med høye krav som dels bygde på misforståelse av kontrakten og dels 
skyldtes at man ikke hadde forstått de avklaringene som var blitt gjort i dialogfasen.  
 
Informanten fra entreprenør hadde et noe annet syn på dette og uttalte at «Samarbeidet er preget 
av flere uavklarte krav av betydelig størrelse (flere hundre millioner). Det koster mer å bygge enn 
det vi har fått betalt. Ingen entreprenør kan fortsette å bygge med høyere kostnader enn det man 
får betalt av byggherren». 
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Utfordringer relatert til Grunnundersøkelser og totalentreprisemodell 
Grunnundersøkelser og geologiske forhold har vært et av konfliktområdene i prosjektet. SVV 
mener at det ikke var veldige kompliserte grunnforhold, men informantene fra entreprenør støtter 
ikke dette synet. Hva slags masse treffer vi på, hvor mye fjell, løsmasser og myr blir det under 
byggingen? Slik undersøkelser bør være gjennomført og kartlagt før dialogen starter, det bør 
finnes rapporter på alle parseller, men entreprenør må ha en aktiv besiktelse av forholdene er 
avvikene.  
 
SVV har gjennomført grunnundersøkelser og har flere geotekniske rapporter, men når man velger 
å legge om linjen vil man kunne komme over i områder hvor det er gjort mindre eller færre 
undersøkelser. SVV har tilbudt seg å stille opp med boremaskiner og hjelpe til med å ta prøver, 
hvis det er spesialforhold som krever grunnundersøkelse. Men SVV har ikke fått forespørsel om 
dette fra entreprenør. Det er NS8407 som styrer risikodelingen knyttet til geologi og 
grunnundersøkelser i dette prosjektet, men det har ikke vært avklart godt nok i forkant hvem skal 
tar ansvaret for grunnforhold i forbindelse med endrede trasevalg eller endring av løsning i 
utførelsesfasen. SVV har ment at entreprenøren bør ta ansvar og risiko for grunnforhold hvis de 
ønsker å flytte veglinje.  
 
Det kom fram at Hæhre mente det forelå store mangler i de geotekniske og geologiske rapportene 
på fjell om løsmasser som ble gjort tilgjengelig fra byggherren (Riksheim, 2019). Byggherren har 
gjort undersøkelser i grunnen på diverse steder, og tok bare ansvar for disse områdene. Områdene 
mellom har byggherren lagt opp til at entreprenørene skal undersøke selv, noe som i dette 
prosjektet har vært vanskelig å få til, grunnet at anbudsperioden foregikk i en periode det var mye 
snø i området hvor anlegget skulle bygges. Det ville krevd store ressurser for en entreprenør å 
foreta sine egne sonderinger og undersøkelser i området i den aktuelle perioden som man hadde 
til rådighet. Når det også kommer fram at det er presisert i SVV sine håndbøker at dette er noe 
byggherren skal ta ansvar for, samt undersøke, er dette noe entreprenørene vil legge til grunn. 
Dette har hatt store konsekvenser for Hæhre under anleggsperioden, da settinger grunnet 
kvikkleire har oppstått, uten at det var beskrevet fra byggherren at de var der. SVV mener at det 
området som hadde kvikkleirer var dokumentert i rapportene som forelå 
 
«Hva er markant avvik? Hva er definisjonen på dette?»  
Risikodeling i forbindelse med grunnforhold har vært det vanskeligste punktet å jobbe med. På 
kontrakten står det at markant eller markert avvik. Det er umulig å kartlegge grunnforholdene for 
60 km veg, og entreprenør har varslingsplikt hvis de mener at forholdene avviker vesentlig fra 
utgangspunktet og at det dermed er markante avvik. Dette er dog vanskelig i praksis. Entreprenør 
skal ifølge kontrakten varsle SVV i god tid slik SVV skal kunne vurdere tiltak. I dette prosjektet kom 
varslene/kravene og dokumentasjon fra entreprenør på at det hadde vært vesentlig avvik først 
etter at vegen var blitt åpnet, ifølge SVV. 
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Konklusjon grunnforhold 
Større investeringer i grunnundersøkelse i forkant. Løsmasse, fjell, myr og ikke bare områder som 
er sensitive bør undersøkes (før dialogfasen starter og utførelsesfasen) for å kartlegge 
grunnforhold er lurt i framtidige prosjekter. Dette bør være omforent og avklart når kontrakten 
signeres. Etter det bør risikoen for grunnforhold overføres til entreprenør. I fremtidige prosjekter 
bør man gjøre ekstra grunnundersøkelser etter kontraktinngåelse på områder hvor det er 
usikkerhet og avklare hvem skal ta risikoen i forkant, før man velger å legge om veilinja som er 
regulert. 
 
Manglende erfaring og kompetanse fra begge parter om rammene og ansvarsområdene i en 
totalentreprise gjorde at partene måtte jobbe mye med å finne ut av roller og samarbeidet.  
 
Oppsummering av KPD og bruk av VUK 
Det poengteres fra entreprenør at en ulempe ved KPD er at det er veldig kostbart å være med på 
for de som gir tilbud. Det poengteres dog også at det at man har en dialog i forkant er positivt og 
at man kan avklare ting sammen.  
 
KPD legger til rette for et godt samarbeid, men det er ikke nok med KPD alene. Hvis informasjonen 
og kunnskapen fra dialogfasen ikke overføres til neste fase, det ligger skjulte problemer i 
trasevalget (som for eksempel dårlig grunnforhold), eller entreprenør har for lave marginer fra 
start av, vil samarbeidet fortsatt kunne bli krevende. Bruken av en samarbeidsgruppe med ledere 
fra byggherre og entreprenør kan være en nødvendig for å sikre at man får løst konflikter som 
oppstår etter at kontrakten ble signert.  
 
Konkurransepreget dialog og vegutviklingskontrakt er bra hvis partene får avtalene til å fungere 
som tiltenkt. Men det er sentralt at entreprenør må gis mulighet til besparelse og ikke bare risiko. 
Når entreprenør signerer kontrakt har de både risiko og muligheter. Hvis forholdet er balansert 
har man 10% risiko og 10% muligheter for besparelse, som entreprenør kan oppnå hvis de 
optimaliserer prosjektet. Hvis entreprenør ikke får muligheten til å ta besparelsen sitter de bare 
igjen med risikoen. Sett fra entreprenørens side er det viktig at framtidige prosjekter har 
virkemidler i kontrakten som sikrer et godt samarbeid mellom hovedentreprenør og 
driftsentreprenør. 
En bør regulere større korridorer, og ha færre underligenende krav starter dialogfasen. 
Entreprenør må få muligheten til å tjene penger ved å optimalisere etter kontraktsignering. Skal 
man få optimale eller innovative løsninger er det viktig at partene har tillit til hverandre. 
KPD gir et mye bedre grunnlag for godt samarbeid enn en ren totalentreprise (uten dialog), men 
det er ikke optimalt om det ikke legges til rette for det. KPD vil være egnet på prosjekter hvor SVV 
ikke har jobbet mye i forkant med konseptet. Da ville sannsynligvis dialogen bli mye mer 
spennende med entreprenørsiden og man kan snakke mye mer åpent om nye løsninger uten at 
SVV føler seg trukket på tærne.  
 
Sluttkommentar 
Selv om prosjektet til tider var konfliktfylt høsten 2018 har prosjektet blitt nominert til prisen for 
årets anleggsprosjekt 2019. Partene greide å komme til enighet på de konfliktfylte områdene. Man 
fikk til å omregulere 9 av 10 områder på meget kort tid. Man respekterte hverandres kompetanse 
og man fikk levert prosjektet til rett tid. 
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4.1.2 Konkurranse med forhandling og OPS: Rv. 3/25 Løten-Elverum 
På SVV nettside står det følgende om OPS/PPP. «Offentlig-privat-samarbeid (OPS) innebærer at et 
privat selskap har totalansvar for en vegstrekning i 20–30 år. Selskapet står for finansiering, 
prosjektering, utbygging, drift- og vedlikehold. Selskapets oppgave er å sørge for at vegen er åpen 
og tilgjengelig og holder en avtalt standard. I OPS-modellen står Statens vegvesen for planlegging 
til og med utarbeidelse av reguleringsplan og kontroll av at alle kravene i kontrakten følges. Når 
den avtalte perioden er over, tilfaller vegen det offentlige. OPS-kontrakten styrer hvilken årlig sum 
-selskapet skal ha utbetalt, og hvilke trekkmekanismer og bonusordninger som gjelder knyttet til 
hvordan vegen fungerer og framstår.» 
 
Samferdselsdepartementet anerkjenner fordelene med OPS, så de har bedt SVV om å 
gjennomføre flere OPS-prosjekter. Per februar 2020 er det igangsatt tre store OPS-prosjekter til 
en samlet forventet verdi på 22 milliarder kroner. 
 

• Rv. 3/25 Løten-Elverum, Innlandet – antatt investering NOK 5,5 mrd. 

• Rv. 555 Sotrasambandet, Vestland – antatt investering NOK 10 mrd. 

• E10/rv. 85 Hålogalandsvegen, Nordland, Troms og Finnmark – antatt investering NOK 6-7 

mrd. 

Denne rapporten tar for seg et av de tre pågående OPS-prosjektene i regi av SVV, Rv. 3/rv. 25 
Løten-Elverum. Kontrakten ble annonsert tidlig i 2017 og har en estimert verdi på 5,5 milliarder 
kroner, som gjør den til en av de største veibyggingsprosjektene i Norge noensinne på dette 
tidspunktet. Det er også det første OPS-prosjektet innen vegbygging i Norge på over 10 år. 
 
Nye Rv. 3/25 omfatter 16 km 4-felts veg og 9 km 2-felts veg med midtrekkverk mellom Løten og 
Elverum. Det skal også bygges ny kontrollstasjon. Anleggsstart var 5. juni 2018 og hele prosjektet 
skal stå ferdig 1. november 2020. Per februar 2020 signaliseres det at man mest sannsynlig vil 
kunne åpne 3 måneder før denne datoen. Den nye vegen knytter Elverum og Hamar tettere 
sammen som bo- og arbeidsregion. Strekningen er også viktig for godstransporten mellom Oslo og 
Trondheim. Statens Vegvesen har inngått kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS som er 
byggherre. Skanska opprettet OPS-selskapet Hedmarksvegen AS i forbindelse med prosjektet, og 
det er dette selskapet som står ansvarlig for bygging, finansiering og drift/vedlikehold av veien til 
og med 20 år etter fullførelse.  
 
Prosjektet hadde ambisiøse mål når det kommer til bærekraft som skal nåes gjennom at prosjektet 
sertifiseres i henhold til CEEQUAL, som er en internasjonal anerkjent klassifiseringsordning for 
anleggs- og infrastrukturprosjekter basert på tredjepartssertifisering (Skanska blogg). 
Hedmarksvegen AS mottar halve investeringskostnaden så fort prosjektet er overlevert, og siden 
de selv er den finansierende part vil det være gode insentiver til å bli raskt ferdig. Ettersom 
Hedmarksvegen AS også har ansvaret for drift og vedlikehold er det insentiver for å ikke velge den 
billigste og raskeste løsningen til enhver tid, hvis det finnes kvalitetsmessig bedre alternativer.  
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Figur 24: Kart over utbygging Rv. 3/25 Løten-Elverum 

Figur 25 viser hvordan OPS-modellen på Løten-Elverum er, sammenlignet med det vi har funnet i 
teorien.  Selve OPS-modellen som er benyttet på Rv. 3/25 Løten-Elverum skiller seg ikke veldig mye 
fra den generelle modellen og den er i stor grad inspirert av OPS-prosjektene SVV gjennomført på 
2000-tallet. Den store nytekningen på dette prosjektet var knyttet til anskaffelsesprosedyren. 
Delvis inspirert av det som ble gjort på E6 Helgeland nord, ønsket de også her å benytte seg av 
samhandling gjennom dialog i anskaffelsesfasen.  
 

 

Figur 25: OPS Rv. 3/25 sammenlignet med OPS beskrevet i teorien 

Ulikt prosjektet på Helgeland, brukte de på Løten-Elverum konkurranse med forhandling (KMF) 
som anskaffelsesprosedyre. Til tross for at konkurransepreget dialog ikke ble benyttet, hadde 
prosjektet markedsdialog med de pre-kvalifiserte tilbyderne før konkurransen (representert med 
D for «Dialog» i modellen). Det vil si at de hadde en kort dialog før selve anskaffelsen. I selve 
anskaffelsen, konkurranse med forhandling, hadde de ytterligere dialog med tilbyderne, men da 
som en del av formatet på konkurransen. Som man kan se av modellen var ikke OPS-selskapet en 
del av prosjektet før mot slutten av forhandlingene. Forhandlingene foregikk mellom byggherre 
og entreprenører med tilhørende rådgivere. Vinnende entreprenør opprettet så et OPS-selskap 
har ansvar for prosjektet. Selv om OPS-selskapet Hedmarksvegen er registrert som et eget 
aksjeselskap, er det i bunn og grunn Skanska som er ansvarlige for hele prosjektet. Det vil si at de 
gjennom OPS-selskapet «ansetter seg selv» til byggefasen, samt inngår kontrakt med rådgiver som 
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i en totalentreprise. De er også ansvarlige for driften og inngår kontrakt med driftsentreprenør, 
noe som, i likhet med den finansierende delen, er spesielt for OPS-prosjekter. 
 
Hvordan la prosjektet opp til tidlig involvering og samhandling med rådgiver/entreprenør? 
Prosjektets anskaffelsesprosedyre var konkurranse med forhandling. Både konkurranse med 
forhandling og konkurransepreget dialog var aktuelle prosedyrer før prosjektet. Svaret ble en 
innledende fase med dialog, kalt «avklaringsmøter» forut for forhandlingene. Hensikten med dette 
var å gi leverandørene en felles forståelse for forutsetningene som gjaldt for konkurransen, 
identifisere det behovet som skulle dekkes, og å gi tilbyderne muligheten til å presentere 
foreløpige løsningsforslag og gjennomføringsplan. Formålet var generelt sett å være bedre rustet 
og forberedt til forhandlingsfasen. 
 
Prosessen startet med en prekvalifiseringsrunde som fem tilbydere valgte og bli med på – hvorav 
tre entreprenører ble valgt ut til å få delta i tilbudskonkurransen. Etter prekvalifiseringen av 
entreprenører fulgte innledende møter mellom tre tilbyderne og Statens Vegvesen, før første 
tilbud ble presentert. Entreprenørene hadde fem måneder på å forberede det første tilbudet. Etter 
det første tilbudet var levert fulgte to måneder med avklaringer og dialog mellom entreprenørene 
og Statens Vegvesen, før et andre tilbud ble presentert. Etter andre tilbud fulgte nye to måneder 
med avklaringer og avsluttende dialog, før tredje og siste tilbud ble presentert. 
 
Hvert tilbud ble levert i vegvesenets elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) EU-
Supply (folkelig kalt for «lukket konvolutt»), for å sikre at ingen kunnskap eller informasjon om 
konkurrentene ble lekket. Etter siste tilbud var levert, valgte SVV sin foretrukne entreprenør, 
basert på tildelingskriteriene. Tildelingskriteriene var 80% pris, 6% plan for utførelse og 
organisering, 8% teknisk kvalitet og 6% HMS. 
 

 
Figur 26: Fem tilbydere ble pre-kvalifisert, tre av disse fikk delta i forhandlingene. Til slutt fikk man en vinner, mens tilbyderne som 
ikke nådde opp etter forhandlingene fikk en "looser's fee" 
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Hvilke positive erfaringer har prosjektet så langt med den valgte gjennomføringsstrategien? 
Det virker som valget av anskaffelsesprosedyre har hatt positiv innflytelse på utførelsesfasen i 
prosjektet. Det å involvere entreprenør allerede i anskaffelsesfasen sørget for økt forståelse 
mellom entreprenør og Statens Vegvesen, samt at entreprenøren forsto prosjektmålene bedre. 
Ifølge en av prosjektlederne fra Statens Vegvesen skilte det 1 milliard NOK mellom første og siste 
tilbud fra en av entreprenørene. I tillegg skilte det kun 11 millioner NOK mellom to av 
leverandørene i det siste tilbudet, noe som er en relativt liten forskjell med tanke på at dette er et 
prosjekt verdt 5.5 milliarder NOK. Man kan argumentere for at det er det tette samarbeidet 
mellom SVV og entreprenørene, som førte til økt forståelse og dermed reduserte kostnader i 
prosjektet. 
 
Det har vært svært få endringskrav i prosjektet. Etter at 75% av byggeperioden var fullført utgjorde 
endringsordrene kun 2% av kontrakten som var inngått. Hverken Skanska eller SVV har hatt store 
endringsbehov. En av årsakene til dette sies å være at rådgiverne har blitt hyret på timeavtale og 
prosjekteringen ligger noen få uker foran selve byggeprosessen. Dette har ført til at man ikke har 
betalt for prosjektering som ikke brukes. Det har derfor heller ikke vært rom for å prosjektere 
masse, for så å be om tillegg for endring. Prosessen har vært effektiv og man har fått lite 
endringskrav, som følge av at man kun har prosjektert det man skal bygge. 
 
Modellen har bidratt til rask bygging. Modellen gir sterke insentiver for rask levering, ettersom 
OPS-aktørene får ca. halvparten av pengene + mva. når prosjektet leveres. De får også penger for 
oppetid fra og med åpning, noe som også gjør det lønnsomt å levere prosjektet raskt. SVV mener 
(desember 2019) at prosjektet kommer til å bli levert 3 måneder raskere enn kontraktens byggetid 
på 29 måneder, dvs. en byggetid på 26 måneder. SVV mener på bakgrunn av den erfaringen vi nå 
har med framdriften at det kunne vært mulig å redusere byggetiden helt ned mot 20 måneder. 
Dette hadde nok betydd et dyrere prosjekt pga. ikke optimal drift som følge av flere maskiner og 
mannskaper i byggegropa på samme tid, dyrere turnus, flere forskalingsrigger osv., men økt 
samfunnsnytte ved tidligere bruk av vei kunne kanskje forsvart en slik kostnadsøkning.  
 
På spørsmål om innovasjon kom det fram fra Statens Vegvesen at håndtering av de store massene 
var en av de største innovasjonene. Dette var løsninger knyttet til grunnforholdene. I tillegg kom 
det fram en teknikk for håndtering av overvann fra Skanska, som hverken SVV eller de andre 
entreprenørene var i nærheten av å matche. Denne løsningen går ut på å bygge brede grøfter med 
sandfilter. En løsning som følges opp gjennom Klima 2050-prosjektet. Løsningen skal være både 
billigere og bedre enn det man i dag ellers ser i bruk. Bruken av denne teknikken i prosjektet kom 
fram under forhandlingene og gjorde Skanska sin løsning mer konkurransedyktig og de sto sterkere 
i konkurranse og Statens Vegvesens kostnadsestimat for prosjektet ble mer presist. Det kan dog 
argumenteres for at dette er typisk informasjon som potensielt kunne vært holdt tilbake av 
entreprenør inntil kontrakt er vunnet. 
 
Hvilke utfordringer har prosjektet hatt så langt med den valgte gjennomføringsstrategien? 
En av utfordringene ved modellen er at anskaffelsesprosedyren krever mange ressurser fra 
entreprenør og byggherre. Omtrent et år med dialog, forhandlinger og utarbeidelse av tilbud 
krever mye ressursbruk og er lite gunstig for de to aktørene som ikke ender opp med kontrakten. 
Det var utarbeidet en «looser’s fee» for som kompensasjon til de aktørene som ikke nådde opp i 
konkurransen. Men ifølge Skanskas representant var kompensasjonsbeløpet betydelig lavere enn 
hva entreprenørene måtte ut med for å delta i konkurransen. Videre mente representanten at 
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fordelene med tidlig involvering av entreprenør er overdrevet, da ressursene heller kan brukes på 
å gjennomføre prosjektene og ikke «bruke unødvendig tid i tidlige faser av prosjektet». Dette gjaldt 
da spesielt i dersom det er begrenset kapasitet og mangel på ressurser for å gjennomføre 
prosjektene i entreprenørporteføljen. 
 
Fra entreprenørens perspektiv har vært uvant og krevende å ha ansvar for alle grunnforhold, 
hovedsakelig fordi et slikt ansvar ikke er vanlig i de tradisjonelle utførelsesentreprisene. Det har 
også vært uvant for rådgivere og entreprenør å jobbe så tett med hverandre. Dette har derimot 
også ført med seg positive erfaringer ettersom det har gitt et annet innblikk for begge partene. 
 
På grunn av at reguleringen var blitt gjort på forhånd, ble noen endringer vanskelige eller umulige 
å gjennomføre for prosjektet. Det var lite innovasjon i tilbudene, noe som blant annet skyldes at 
forslag som kreve reguleringsendringer ikke ble premiert i konkurransen. I ettertid ser man at det 
burde vært regulert romsligere, da dette kunne ført til bedre løsninger i byggefasen. 
 
I prosjektet var det lov å utstede «negativ endringsordre» - det vil si at byggherre har krav på halve 
besparelsen hvis man for eksempel fjerner en bro. Dette ble gjort på en av broene i Rv. 3-
prosjektet. Skanskas representant mener dette ikke er den riktige måten å håndtere det på, da det 
fjerner et viktig incitament hvis entreprenør ikke skal få gevinsten. En utfordring med at 
entreprenør skal få hele gevinsten er at man kan sitte på slike forslag og komme med dem til 
byggherre etter at kontrakt er signert. 
 
En potensiell samfunnsmessig utfordring med at entreprenør sitter med ansvaret er at potensielle 
endringer som er samfunnsmessig positivt, men økonomisk ugunstig kan bli oversett. 
Entreprenørens mål er i hovedsak å ende opp med et økonomisk lønnsomt prosjekt, mens 
byggherre gjerne må se i et større samfunnsmessig perspektiv. Kontraktslengden på 20+ år kan 
imidlertid dempe noe av dette problemet. 
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4.2 Erfaringer fra Nye Veier 
I arbeidet med denne rapporten er det blitt avdekket flere varianter av PGM og kontraktsformater 
som er under uttesting i regi av Nye Veier. Av prosjektene som er studert er E18 Rugtvedt-Dørdal 
ferdigbygd, E6 Kvål-Melhus og E39 Mandal Øst-Mandal By er i byggefase, mens E6 Kvithammar-
Åsen er i samhandlingsfasen med planlagt byggestart i 2020/21. 
 

 
Figur 27: Eierstyringsmodell Nye Veier  

Nye Veier har testet flere ulike kontrakter og gjennomføringsmodeller hvor entreprenør og 
rådgiver kommer inn på ulike tidspunkter i den tidlige fasen av prosjektet. Nye Veier ble etablert i 
2016 for å konkurrere med Statens Vegvesen med en ide om å etablere en slank, effektiv og 
spesialisert organisasjon, som bruker andre gjennomføringsmodeller for å oppnå billigere vei, 
raskere (NV, 2020). Nye Veier har valgt å spesialisere seg på totalentrepriser med det de kaller 
integrert samhandling, og benytter også PGM-elementer som BVP, driftskontrakter for veien etter 
bygging og en heldigitalisert utførelsesstrategi (Klakegg, 2017). Den økte konkurransen etter Nye 
Veiers inntreden synes å ha oppmuntret til økt innovasjonstenkning i norsk vegbyggingssektor, 
noe som har ført til stor variasjon i benyttede prosjektgjennomføringsmodeller. 
 
Nye Veier tar utgangspunkt i tre forskjellige grunnleggende prosjektgjennomføringsmodeller: 
 

1) Totalentreprise uten reguleringsplan, fast pris 

2) Totalentreprise med integrert samhandling og fastpris 

3) Totalentreprise med integrert samhandling og målpris 

I tillegg til de tre grunnleggende modellene gjennomfører de prosjektet E6 Kvål-Melhus i 
Trøndelag, som fungerer som et pilotprosjekt for Norges første fullstendige IPL-kontrakt innen 
vegbygging. 
 
Sammen med bruken av anskaffelsesprosedyren Best Value Procurement (BVP), danner disse 
grunnlaget for prosjektgjennomføringsmodellene som brukes i Nye Veiers prosjekter. 
Tilnærmingen til PGM i hvert prosjekt kan variere, med ulik grad og bruk av elementer man finner 
innen PGM-teori. For eksempel har flere prosjekter i Nye Veiers portefølje (spesielt i Trøndelag) 
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tilnærminger som bygger på IPL-prinsipper uten at de karakteriseres som fullverdige IPL-
kontrakter. Et eksempel er E6 Ulsberg-Vindåsliene i Trøndelag, som bruker modell 3 som 
utgangspunkt, men tar i bruk flere IPL-elementer. Prosjektet inneholder dog noen små variasjoner, 
blant annet at rådgiver ikke er inne som en likestilt aktør sammen med entreprenør og byggherre. 
Dette gjør at prosjektet ikke kan betegnes som en fullverdig IPL-kontrakt. 
 
Nye Veier operer også med det de kaller byggherres budsjettpris (BBP). De opererte med 
byggherres makspris (BMP) i noen av sine tidlige prosjekter, men har nå gått over til å bruke BBP. 
Hovedårsaken til at de nå heller benytter seg av BBP er for å unngå potensielle tvister som skulle 
oppstå dersom tilbyderne konkurrerer på et grunnlag – en makspris – som ikke er gjeldende etter 
hvert i prosjektløpet. Ettersom NV har tilgang på økonomiske midler i sin portefølje, blir det i noen 
tilfeller feil å sette en absolutt makspris. Betegnelsen «budsjettpris» sørger for litt mer fleksibilitet 
i slike tilfeller.  
 
Til forskjell fra SVV, har Nye Veier porteføljebasert finansiering fra Staten. De velger prosjekter ut 
fra en portefølje, der det prosjektet som ansees som å være mest samfunnsnyttig gunstig blir 
prioritert. Nye Veier har overtatt de fleste av prosjektene i sin portefølje etter SVV, og det varierer 
derfor hvor langt i prosjektforløpet hvert prosjekt har kommet. Prosjektene har vanligvis kommet 
til et sted mellom KS1 og KS2, hvis man tar utgangspunkt i SVVs fasemodell. Denne måten å velge 
prosjekter på gir Nye Veier mer fleksibilitet, da de slipper å ta hensyn til KS1 og KS2 på samme 
måte som man gjør i Statens Vegvesen. SVV sin bygningsmodell tilsier at man skal involvere 
rådgivere etter KS1 og entreprenører etter KS2. For NV går startskuddet for prosjektet med en 
usikkerhetsvurdering som til dels tilsvarer KS2. Dette gjør at man kan involvere både entreprenører 
og rådgivere allerede fra start av prosjektforløpet og det gjør det lettere med tidlig involvering av 
entreprenør.  
 

 
Figur 28: Nye Veiers fasemodell. 

Nye Veiers fasemodell består, forenklet, av korridorutredning, anskaffelse, prosjektutviklingsfase, 
utbyggingsfase og driftsfase/garantiperiode. 
 
Porteføljeprioriteringen gjøres gjennom en korridorutredning. Etter korridorutredningen 
gjennomføres anskaffelsen gjennom åpen konkurranse og BVP. Etter anskaffelsen kommer det 
som Nye Veier har valgt å kalle prosjektutviklingsfasen, som handler om å ha en dialog om 
prosjektet i en eller annen form. Ettersom Nye Veier benytter seg av BVP, gjennomføres denne 
fasen med maksimalt en hovedentreprenør. Man kan si at konkurransepreget dialog og 
konkurranse med forhandling er to anskaffelsesmodeller som inneholder prosjektutvikling, men i 
motsetning til i Nye Veiers prosjekter, har man da flere entreprenører som bidrar til 
prosjektutviklingen i en konkurranse. Etter prosjektutviklingen starter byggefasen, men dersom 
prisen ikke er innenfor budsjettprisen som Nye Veier har satt, startes hele prosessen på nytt igjen 
med en ny konkurranse. Dersom prisen er innenfor rammene, kan utbyggingsfasen starte. 
Prosjektet avsluttes med en driftsfase som inneholder en garantiperiode. 
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4.2.1 BVP og totalentreprise med reguleringsfase: E18 Rugtvedt-Dørdal 
Prosjektet på E18 Rugtvedt-Dørdal ble gjennomført som en totalentreprisekontrakt på ca. NOK 1.8 
mrd. eks. mva. Prosjektet ble gjennomført med Hæhre som totalentreprenør og med COWI som 
rådgiver på prosjektering.  
 
Prosjektet består av ca. 16,3 km firefelts motorvei med en total veibredde på 23 meter inkludert 
tre meter skulder på hver side. Det er bygd to planskilte kryss, 2 kilometer fylkesvei og 27 
konstruksjoner. Det er viltgjerder langs hele veilinja i tillegg er det lagd 2 nye viltoverganger på 
Vardås og Langrønningen. Strekningen var ferdig regulert da Nye Veier overtok prosjektet i 2016 
og det var antageligvis meningen at SVV skulle kjøre prosjektet som ordinær byggherrestyrt 
utførelsesentreprise. Nye Veier signerte 1.november 2016 en kontrakt med Marthinsen & Duvholt 
om forberedende skogsarbeider. Disse arbeidene pågikk gjennom høsten og vinteren 2016/17. 
Kontrakten med totalentreprenør Hæhre Entreprenør AS ble signert mai 2017 og 
anleggsarbeidene kom i gang samme sommer. Prosjektet ble overlevert 2. desember 2019. 
Inkludert var en normal garantiperiode, mens det var en opsjon på 20 år vedlikehold, som ikke ble 
utløst. 

 

Figur 29: Kart over utbygging E18 Rugtvedt-Dørdal 

 
Figur 30 viser hvordan prosjektet på Rugtvedt-Dørdal ble gjennomført. Dette var det første 
prosjektet som tok i bruk BVP-modellen, og anskaffelsesfasen representerer derfor en viktig del av 
dette prosjektet. Videre minner modellen om samspill til totalentreprise. NV ønsket likevel en ny 
regulering, og involverte entreprenør og tilhørende rådgiver i omreguleringen. Etter 
omreguleringen ble man enige om en fastpris, som var utgangspunktet for utbyggingen. Dersom 
denne prisen ikke hadde vært innenfor byggherres makspris, kunne NV valgt å kjøre en ny 
anskaffelsesrunde. Det ble dog enighet, og man utbyggingen kunne settes i gang. Til slutt hadde 
man en normal garantiperiode (ettersom opsjonen på 20 års vedlikehold ble ikke utløst).  
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Figur 30: "Totalentreprise uten integrert samhandling" E18 Rugtvedt Dørdal sammenlignet med "samspill til totalentreprise" 

 
Tildelingskriteriene som man la til grunn for utvelgelsen av entreprenør ved konkretiseringsfasen 
var vektet på følgende måte: 
 

 
Figur 31: Tildelingskriterier - mer enn bare tilbudssum 

Hvordan la prosjektet opp til tidlig involvering og samhandling med rådgiver/entreprenør? 
Prosjektet benyttet seg av BVP, hvor ba tilbyderne om å levere et tilbud på 6 sider. Etterpå startet 
man konkretiseringsfasen som varte fra februar til mai. Entreprenøren lagde selv en plan og 
agenda for hvordan fasen skulle kjøres. Etter et oppstartsmøte satt Hæhre seg ned og lagde et 
opplegg som man så presenterte i arbeidsmøter over en fem uker lang periode, hvor byggherre 
fikk se løsninger. Byggherre forhandlet ikke i denne fasen. 
 
Dette prosjektet var det Nye Veiers første og dermed det første prosjektet hvor BVP ble testet ut 
i full skala. Entreprenør ble tatt inn i prosjektet i forberedelsesfasen og de jobbet tett sammen 
med byggherren i tre faser (forberedelse-, vurdering- og konkretiseringsfasen) før kontrakt for 
utførelsesfasen ble signert, se figur 32. 
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Figur 32: Trinnvis samhandling med entreprenør (kilde: Hæhre Entreprenør) 

Felles mål var sentralt for prosjektets suksess. Fem mål ble etablert sammen med NV i løpet av 
denne fasen. Disse styrte hele prosessen og var derfor svært sentrale for suksessen til prosjektet 
 
De fem målene som styrte arbeidet i prosjektet var: 
 

1. Minimere ulemper for trafikantene i byggeperioden 
2. Minimalisere behovet for vedlikehold som medfører 

ulemper for trafikantene 
3. Realisere nullvisjon om ulykker i byggeperioden forårsaket 

av totalentreprenøren 
4. Realisere nullvisjon om brudd på samfunnsansvar i 

byggeperioden og vedlikeholdsperioden 
5. Null uoppgjorte tvister etter avsluttet byggeperiode  

 
Hvilke positive erfaringer har prosjektet så langt med den valgte gjennomføringsstrategien? 
Siden prosjektet ble bearbeidet og justert av NV sammen med Hæhre og COWI, var det i praksis 
veldig mye som måtte prosjekteres på nytt. De samlede kostnadene for prosjektering endte på 
4,5% av entreprisekontrakten, inklusive arbeid med omregulering på prosjektet. 

 

Prosjektet oppnådde en kostnadsreduksjon på omlag 30% i forhold til det som var 
forhåndsdefinert, og ble ferdigstilt på 2,5 år (inkludert den tiden som gikk til omregulering). Dette 
var også varigheten av totalentreprisen.  
 
Et viktig suksesskriterium for prosjektet var omregulering av brulengder. Entreprenørens 
kompetanse ble brukt aktiv i planfasen. I tidsrommet 10 mai - 27 september omregulerte man 
store deler av prosjektet. Til sammen var det 9 reguleringsplaner som ble utviklet og kjørt gjennom 
fra mai til september. 
 
Da NV overtok prosjektet ønsket de å se på det med nye øyne, forbedre tekniske løsninger og 
oppnå kostnadsreduksjoner hvis mulig. Hæhre og deres rådgiver, COWI, la til rette for en god 
prosess med Bamble kommune som hele tiden var løsningsorienterte. Dette gjorde at man kunne 
starte byggeprosessen samtidig som man jobbet med å regulere deler av traseen. Arbeidet med å 

BVP 
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optimalisere trase og konstruksjoner medførte at de fikk til en forkorting av bruer med tilsammen 
500 meter. Dette ga et positivt klimaregnskap gjennom redusert bruk av stål og betong, men også 
reduserte kostnader og kortere byggetid som resultat. Prosjektet har også oppnådd gode 
klimaresultater ved å velge kortreiste løsninger der det var mulig.  
 
En annen vesentlig del av besparelsen var utviklingen av vegprofilen, som ble utviklet slik at man 
fikk en hensiktsmessig bredde på veien. Det ble utviklet et nytt konsept med dype 
dreneringsgrøfter, med stor stein som gir god dreneringskapasitet og som krever lite vedlikehold. 
Det ble montert lys kun på en side slik at man kunne spare kummer og rør, men den valgte løsning 
er også enklere å vedlikeholde. 
 
Prosjektet leverte i utgangspunktet ca. 30% under budsjett, men sluttkostnaden ble noe høyere 
som følge av mange tilleggsbestillinger og økte mengdejusterte masser. Disse tilleggsbestillingene 
førte til at entreprenørs kontrakt økte med ca. NOK 400 mill. Kontrakten ble sluttført på NOK 2.2 
mrd. 
 
3D-modellering, modellbasert prosjektering, bruk av ICE og Last Planner-metodikk, og team-avtale 
var noen av de sentrale elementene for å lykkes med planlegging og gjennomføring av E18 
Rugtvedt-Dørdal. Digital samhandling og koordinering av maskiner på byggeplassen var viktig for 
ha kontroll på byggeprosessen, men det ble ikke kjørt opp mot BIM-modellen på dette prosjektet. 
Man tok i bruk det man mente var nødvendig og rett for å styre byggeprosessen. Det ble gjort en 
vurdering om at ikke all ny teknologi er moden nok til at det er regningssvarende å ta det først i 
bruk. 
 
COWI omtaler prosjektet på følgende måte på sin hjemmeside for prosjektet (COWI, 2019): 
 
«Vegprosjektet har blitt et foregangsprosjekt for tverrfaglig digital samhandling. Prosjektet er en 
totalentreprise, som betyr at entreprenøren bygger mens prosjekteringen og omregulereringen 
pågår. Prosjektet har en svært ambisiøs tidsplan, og BIM-modellen har derfor blitt avgjørende for 
å kunne se fremover, for å sikre at prosjekterende ikke lager barrierer for entreprenørens arbeid i 
fremtiden. 
 
Modellen er også et uvurderlig verktøy for samhandling fordi prosjektgruppen fra COWI jobber på 
tvers av landegrenser – i Danmark, India og på flere norske kontorsteder. Verktøyet muliggjør en 
arbeidsprosess som er effektiv, tids- og kostnadsbesparende og som reduserer mulighetene for 
feilprosjektering betraktelig, samtidig som den sikrer effektiv medvirkning og samhandling i alle --
ledd av prosjekteringen.» 
 
Hele prosjektet er gjennomført modellbasert. Det ble utviklet tidlig og brukt aktivt i planfase og i 
gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet brukte «big room», man jobbet etter prinsippene til 
Last Planner System og man utarbeidet felles regler for samhandlingene i prosjektet. 
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Figur 33: Samarbeidsavtale for E18 Rugtvedt – Dørdal (kilde: Hæhre Entreprenør) 

Byggeprosessen ble dokumentert ved hjelp av droner en gang i uka, noe som videre ble brukt aktivt 
i drift- og planleggingsmøter. Alle maskiner var koblet opp mot internett slik at man til enhver tid 
visste hvor og når på anlegget det skulle produseres. Høy grad av digital samhandling var en viktig 
del av det som skapte suksess i prosjektet. 
 
Både Hæhre og COWI poengterte at samarbeidet mellom dem fungerte svært godt i hele 
prosessen, men samarbeidet opp mot Nye Veier blir også poengtert som avgjørende. NV stilte med 
et kompetent team som stilte gode krav og som var til stede slik at løsninger kunne bli diskutert 
fortløpende i prosjektet. 
 
Følgende punkter trekker prosjektet selv frem som de mest sentrale ved endt prosjekt. 
 

• Særdeles godt samarbeid og samhandling mellom byggherre, rådgiver og entreprenør 

• Prosjektet ble satt i fokus – ingen suboptimalisering – dette medførte et godt gjennomført 

prosjekt 

• Store CO2-besparelser 

• Godt samarbeide med tredjepart og myndigheter 

• Sluttoppgjør er oversendt og det er så langt ingen tvister mellom byggherre og totalentreprenør 

Hvilke utfordringer har prosjektet erfart så langt med den valgte gjennomføringsstrategien? 
Intervjudelen på BVP opplevdes som for svak og lite modent når den ble tatt i bruk på dette 
prosjektet. I tillegg opplevde man at BVP-prosessen var for svak på risiko. Argumentet er at man 
må over til å snakke om prosjektrisiko og ikke bare snakke om byggherrens risiko. 
 
Prosjektet ble kjørt med samlokalisering av prosjektteamet. Man utviklet en BIM-modell fra 
starten av om man lagd en form for «big room» – det opplevdes som negativt for entreprenør at 
man i starten ikke helt greide å engasjere alle i disse samlingene. Man må han en fasilitator som 
får dette til å fungere, og selv med en trent fasilitator er dette en noe uvant arbeidsform for noen 
av de som deltar. 
 



 

 69 PROSJEKTNR. 
xxxxxxxxxxxxxxx 

RAPPORTNR: 
xxxxxxxxxxxxxx 
 

VERSJON 
xxxxxxxxxxxxxx 

4.2.2 BVP og integrert samhandling med målpris/fastpris: E6 Kvithammar-Åsen 
Kontrakten for E6 Kvithammar-Åsen ble forhåndskunngjort i juni 2018, og fristen for 
prekvalifisering gikk ut 10. oktober. Entreprenør velges i mars 2019. Strekningen er totalt 19 km 
firefelts motorvei med doble tunnelløp, og får 110 km/t som fartsgrense. Midt-Norges lengste 
tunnel (2 x 7,8 km) går gjennom Forbordsfjellet. Byggherres makspris (BBP) var satt til 3,5 mrd. kr. 
ekskl. mva. Denne ble imidlertid justert opp til 4,0 mrd. etter samtale med tilbyderne.  
Prosjektkostnad: ca. 5,3 mrd. inkl. mva. Byggestart: 2020. Byggeslutt: 2025/2026. 
 

 
Figur 34: Kart over utbygging E6 Kvithammar-Åsen 

E6 Kvithammar- Åsen er i den integrerte samhandlingsfasen, og jobber pr mars 2020 kun med en 
entreprenør – Hæhre Entreprenør AS – som har engasjert et sett av rådgivere til å bidra inn i 
regulering- og planarbeidet. Rådgiverne er: Aas-Jakobsen, ViaNova, Selberg Arkitekter, NGI, 
Sweco, Brekke & Strand, ECT, Safetec, mfl. Det er opsjon på at prosjektet kan bli en IPL om 
partene ønsker det i bygge/gjennomføringsfase. Kontraktsarbeidet ble gjennomført i 2 faser: 
  

• Fase 1: utviklings-, optimalisering- og prosjekteringsfase med reguleringsplaner. Dette 

gjennomføres i integrert samhandling med byggherren. 

• Fase 2: detaljprosjektering og bygging.  

Kontrakt for både fase 1 og fase 2 er basert på NS8407 med tilleggsbestemmelser. Kontraktens 
vederlag baseres i hovedsak på honorering av medgåtte timer for utviklings- og 
prosjekteringsfasen, fase 1, og omforent fastpris for byggefasen, fase 2. Figur 35 viser prosessen 
på E6 Kvithammar-Åsen, satt inn i fasemodellen.  
 

 
Figur 35: "Totalentreprise med integrert samhandling" E6 Kvithammar-Åsen sammenlignet med "samspill til totalentreprise" 
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Hvordan la prosjektet opp til tidlig involvering og samhandling med rådgiver/entreprenør? 
Fra starten av ble det klargjort hvilke fem kriterier som var sentrale for NV. Alle forslag til endring 
skulle måles og ses opp mot disse prosjektmål og de var derfor sentrale også for partens forståelse 
av kontrakten. Følgende fem områder var sentrale og styrte hvordan prosessen skulle legges opp 
på E6 Kvithammar-Åsen: 
  

• 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 ytre miljø  

• Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag  

 
I tillegg krevde NV samlokalisering av entreprenør og rådgiver i prosjektet. 
 
I oppstarten ble det brukt ni dager på samlinger som var fasilitert av en eksternt innleid fagekspert, 
hvor både byggherre, entreprenør og underentreprenør (UE) stilte med mye ressurser. Det ble 
fokusert på framdriftsplanlegging med konkrete milepæler/delmål. Denne planen fokuserte de på 
frem til «låst linje» siden prosjektet ikke var ferdig regulert ved oppstart av samhandlingsfasen. 
Det er siden blitt utviklet egne pull-sesjoner for reguleringsplanarbeidet som det nå jobbes med. I 
tillegg er det utviklet en såkalt «constraint log», som er en logg hvor man fører opp nye 
begrensninger som dukker opp etter hvert i fremdriften. 
 
Sluttproduktet av oppstartsprosessen var en framdriftsplan som alle parter følte eierskap til. Når 
man legger det opp slik ser man tydeligere alle avhengighetene mellom rollene og fagene, noe 
som kan gi noen «aha-opplevelser». Det gjør også at man kan starte prosessen med å forhandle 
om tid og leveranser på et tidligere stadium i prosessen. Entreprenøren har en som styrer denne 
delen og har hele tiden byggherres budsjettpris (BBP) i tankene underveis i utviklingen. Det ble 
også lagd egne regler for samhandlingen, som beskriver hvilke spilleregler som skal gjelde i teamet 
og mellom aktørene. Disse reglene ble printet ut, laminert og hengt opp i «big-rommet». 
 
Prosjekteringen er blitt kjørt samlingsbasert (ICE) og det var et krav fra starten av at det skulle skje 
papirløst med prosjektering rett i BIM-modellen. Det ble kjørt ICE-sesjoner hvor 
sektormyndigheter (NV, kommuner, fylkeskommune, etc.) har deltatt. Dette ble ansett som 
positivt og man fikk belyst problemstillinger, som entreprenør kunne presentere ulike løsninger 
for på en god måte. Tilbakemeldingene fra sektormyndighetene på denne samarbeidsformen var, 
ifølge entreprenør, udelt positive. De fikk komme tidlig inn og få eierskap til løsningene som ble 
fremmet til høring på reguleringsplan. Prosjektet benytter Jira til å styre aksjoner/oppgaver og 
dette er koblet opp mot fremdriftsplanen. Prosjektet kjøres via en «Sharepoint»-løsning med en 
modell som er åpen for innsyn fortløpende i det som legges inn i modellen.  
 
Framdriftsplanen blir tatt opp og justert minimum annenhver uke. Det benyttes pull-sesjoner for 
å planlegge tiden i egne fremdriftsmøter. Man lager en plan med flere nivåer og planlegger 
bakover basert på sentrale milepæler/leveransetidspunkt for framdriftsplanen. Framdriftsplanen 
er detaljert om aktiviteter for 6 uker fremover, samt mer overordnet for det som ligger lengre frem 
i tid.  
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Samlokalisering av kjernegruppe 
Samlokalisering av kjernegruppen har fungert veldig bra: «Det er veldig lav terskel for å diskutere 
problemstillinger i kjernegruppen». Fem fra entreprenør sitter sammen med rådgiver og NV i en 
kjernegruppe. Entreprenør vi vil ta med rådgiver ut på anlegget i utførelsesfasen, så lenge de driver 
med detaljprosjekteringen. De sentrale disiplinlederne bør være ute på anlegget. Og man foreslår 
at samlokalisering bør videreføres i byggefasen, siden de har sett den gode effekten av denne 
praksisen.  
 
Analyse av regulert område og omregulering når nødvendig  
Spesielt to ting nevnes som å ha vært krevende å håndtere i prosjektet. Det ene er krevende 
grunnforhold på deler av den foreslåtte traseen. Det andre er utfordringer knyttet til deponier. 
Begge deler kan løses ved en omregulering av traseen.  
 
Dette er forhold som fortsatt kan påvirkes ved å gjøre andre trasevalg, men som også utløser et 
behov for regulering/omregulering på deler av traseen. En slik prosess er krevende fordi det også 
har betydning for fremdriften og økonomien til entreprenør og det må derfor gjøres i tett dialog 
med kommunene og NV, entreprenør og rådgiver.  
 
Gode muligheter for innovasjon 
Man har enorme muligheter til å komme med innovative løsninger i den integrerte 
samhandlingsfasen, men i utbyggingsfasen er mulighetene begrenset. I samhandlingsfasen 
evalueres de nye løsningene basert på de fem overordnete målene til prosjektet, og dermed sørger 
for en mest mulig optimal løsning for NV og entreprenør. Ved å bruke litt mer tid på integrert 
samhandling vil man kunne finne en mer optimal løsning for utbyggingsfasen. Dette bekreftes også 
av informanten fra entreprenør siden;  
 
«Vi har alle muligheter til å endre løsninger, vi har stor frihet i den integrerte samhandlingsfasen. 
Vi kan utfordre håndbøkene, søke fravik osv. Vi kan påvirke løsning veldig fritt. Men vi skal ikke ha 
mye endringer etter vi har inngått kontrakten. Etter kontraktsignering blir det minst mulig 
endringer. På vanlig totalentreprise har en jo reguleringsplan å forholde seg til, alt skal prosjekters 
innenfor reguleringsplan. Men på dette prosjekt har vi også mulighet til å påvirke 
reguleringsplanen. Alle innovative løsninger som kommer opp i den integrerte samhandlingen 
evalueres opp mot de fem over ordnede målene til prosjektet».  
 
Positive erfaringer knyttet til samarbeid og samhandling mellom partene 
Det er enighet om at samarbeidet på dette prosjekt har fungert utmerket. Det eneste entreprenør  
poengterer er at de mener NV har hatt litt for lite ressurser på de fagområdene hvor de sitter med 
risiko. To viktige risikoer på dette prosjekt er reguleringsrisiko (fare for innsigelse av 
reguleringsplan) og grunnforhold (geoteknikk og geologi). NV har meget høy eksponering på begge 
forhold, men har begrenset med ressurser til å håndtere disse forholdene i den integrerte 
samhandlingsfasen. Når NV har lite eller ikke nok ressurser tilstede i prosjektet går dette ut over 
samhandlingen. Det blir mindre grad av innsyn og kontroll når NV har litt ressurser til å delta i 
planlegging og gjennomføring av prosessen som nå kjøres.  
 
At NV velger en modell med tidlig involvering av entreprenør betyr veldig mye for samarbeidet i 
prosjektet. Det uttales at aktørene synes det er fint å være med tidlig slik at man får lov til å bli 
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kjent med jobben i 1,5 år før man begynner å bygge. Det betyr veldig mye for samarbeidet og for 
risikohåndteringen senere i prosjektet.  
 
Entreprenør påpeker at erfaringen med tidlig involvering er veldig positiv, men innrømmer 
samtidig at det er litt nytt og krevende pga. lav omsetning på nøkkelpersonell; «Vi er ikke vant til 
at sentrale medarbeidere blir låst med et prosjekt med så lav omsetning for oss. Normalt omsetter 
nøkkelpersoner, som f.eks. en prosjektleder for 1 million per dag, men når de involveres så tidlig, 
omsetter de for 10 000 om dagen i et og halvt år. Det krever tilpasning internt i firma vårt.» 
 
Hvilke utfordringer har prosjektet erfart så langt med den valgte gjennomføringsstrategien? 
BVP-metodikken er fortsatt ny for NV og den oppleves som litt rigid. Det er fortsatt mye som kan 
forbedres, for eksempel trengs det bedre og mer intervjuer av flere nøkkelpersoner i teamet, mer 
fokus på oppgaveløsning, flere workshops for diskusjon av løsninger med tilbyderne, mulighet for 
å legge inn elementer som kan sjekke ut hvor erfarende og senior lederen egentlig er i sin tenkning. 
Det bør lages tester som større deler av temaet må løse. Det bør også være mulighet for å teste 
dem i oppgaver som kan oppleves som krevende og stressende.  
 
NV peker på at resultatene til rådgiveren er basert på å skrive timer og man får i for liten grad 
belønnet verdiskapning. Med en slik logikk er rådgiverne fornøyd så lenge de får mange 
fakturerbare timer i samhandlingsfasen. Dette vil NV jobbe for å endre, man vil over på modeller 
hvor rådgiverne i større grad får betalt basert på verdien av prosjektet og at de i større grad bærer 
et ansvar for det ferdige produktet over i bygg og driftsfasen, noe som for eksempel IPL legger opp 
til.  
 
Utfordringeringer knyttet til utvikling av BBP – insentiver for forbedring 
For å komme frem til BBP gjorde NV først et eget estimat, som satt BBP til ca. 3,8 mrd. kr. Så ble 
det gjennomført 1-2 møter 14 dager før tilbud fristen for å sjekke ut hva entreprenørene som var 
med i konkurransen mente om BBP. Det var dialog med fire tilbydere, en av dem sa de ville treffe 
innenfor BBP, mens de tre andre ga estimat som lå henholdsvis 5%, 30% og 70-80% over. Dette 
medførte at NV løftet BBP fra 3,8 til 4 mrd. Det ble gjort for å sikre at nok tilbud. Alle fire 
grupperinger leverte inn tilbud og det var fortsatt en mulighet for NV å justere BBP. En av 
tilbyderne regnet ut BBP ved å gi et anslag hvor de satt opp P50 og P85. Prisene man da oppga var 
mellom 3,9-4,3 mrd. Det er fornuftig måte å levere et tilbud på. Da har de presentert hva de skal 
gjøre under BBP og hvor stor usikkerhet de mener det er på anslaget.  
 
En av informantene fra NV påpeker at man har slitt med å bli enige om målprisen i den integrerte 
samhandslingsfasen. «Vi skal skrive kontrakt etter vedtatt reguleringsplan. Igjen vil ta risikoen for 
prosjektet hvis reguleringsplanen ikke blir vedtatt. Grunnforholdene er utfordringen og vi holder 
på å velge en alternativ linje. Dette gjør at det er fortsatt mye som ikke er avklart og det er dermed 
krevende å finne riktig nivå på BBP, siden man fortsatt jobber med å regulere og velge trase. Vi har 
åpen bok og gjør kalkulasjoner i felleskap når vi velger løsninger, slik at vi ser hva som blir 
konsekvensene av de ulike valgene som diskuteres – men vi har ikke fått på plass en TVD-
kalkulasjon som funger optimalt».  
 
En av informantene fra entreprenørsiden har litt annen vurdering knyttet til fastlegging og 
virkningene av BBP. Informanten sier «Vi ligger langt over BBP akkurat nå, men jobber med for å 
finne alternative løsninger som er bedre økonomisk sett. Hvis entreprenør kommer under BBP deles 
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besparelsen i to mellom NV og entreprenør. NV har ofte for dårlig grunnlag når de etablerer BBP.  
Det kan virke som om NV har som strategi å sette BBP så lavt som mulig for å få kostnaden ned».  
 
Dette gjør at insentivordningen som det legges opp til har liten effekt for entreprenør. For 
eksempel: Hvis den opprinnelige løsningen koster 4,9 mrd. og man klarer å levere til 4,2 mrd. er 
det mye som er spart, men entreprenør får ikke noe fra insentivpotten siden sluttsummen er over 
BBP på 4,0 mrd.  
 
Det burde være et bonusbeløp som kan betales ut hvis man gjør en god jobb og ikke bare hvis man 
når BBP. NV tok kontakt med entreprenør for å evaluere BBP i forkant av utlysingen og 
entreprenørene ga tilbakemelding muntlig. Entreprenør gjorde et grovt kostnadsoverslag i den 
runden og antydet hva det ville koste hvis de la til grunn at grunnforholdene var normale. De 
bekreftet så at det var mulig å levere prosjektet innenfor budsjettprisen man antydet, men når det 
viser seg at grunnforholdene er langt mer krevende enn normalt, mener de at man ikke kan stå 
fast på at BBP fortsatt bør gjelde.   
 
Entreprenør følte at incitamentene i kontrakten derfor ikke virket helt etter hensikten. Det kunne 
vært gjort mer med bruk av incitamentløsninger. For eksempel å sette en hard tidsfrist og si «når 
du den, får du en bonus». Det kunne også vært smart med en slags reserveløsning med 
incitamenter som utløses dersom man finner ut at ting blir dyrere.  
 
Utfordringer knyttet til samarbeidet mellom partene 
NV poengterte at ingen kontraktsform er helt optimal, men forstår teamet oppgaven godt så 
hjelper det. Teamet har rammer som de kan forholde seg til og man vet at vi sammen må finne de 
gode løsningene og kuttløsningene om vi skal komme oss til fase 2. Det gjør at Hæhre også jager 
på rådgiverne. Det er de som skal drive prosjektet i byggefasen og som er avhengig av at min ikke 
starter for langt unna BBP. 
 
En av informantene peker på at mange av rådgiverne som er engasjert i prosjektet ikke er 
samlokaliserte, noe som igjen medfører at prosjekteringen og reguleringsprosessen har vært 
vanskelig å organisere og styre. Kjernegruppen har vært samlokalisert og arbeidet som gjøres av 
dem har gjennomgående vært mer gjennomsiktig og man opplever at dette gir bedre leveranser 
enn når rådgiverteamet sitter hver for seg.  
 
Uklare/mangelfulle krav til felles arbeidsmetodikk 
Det er viktig at det stilles tydelige krav om arbeidsmetodikk og ICE-møter og at det følges av hele 
prosjektet. Kontrakten kunne også vært mer spesifikk på dette området, da den ansees som litt 
vag på enkelte punkter knyttet til samhandlingen. Dette er en ny måte å jobbe på for mange.  
 
JA eller nei til IPL – rådgiver mest negativ til å gå inn i et IPL-samarbeid 
Informanten fra rådgiversiden signaliserer at det er stor skepsis til IPL som gjennomføringsmodell. 
De føler at det er stor risiko i forhold til gevinst. Det er store nedsider i forhold til oppsider for 
rådgiveren i en slik kontakt, siden man kan bli gjort ansvarlig for feil i prosjektering mange år etter 
at prosjekt er tatt i bruk. Erfaringen med bonus og deling av fortjenestene hvis man finner 
kostnadsbesparelser i den integrert samhandlingsfasen funger ikke optimalt sett fra rådgivers 
ståsted i dagens totalentreprisemodeller. 
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Dette støttes også av informanten fra entreprenørsiden: «Jeg tror at vi antakelig ikke havner på 
IPL, ettersom Nye Veier ikke har fullført pilotprosjektet. Det er en del utfordringer med ansvar og 
risiko, samt forholdet mot rådgiver som da blir en likeverdig kontraktspart og må ta noen av 
risikoen (som er veldig uvant for dem)». 
 
En av informantene peker på at NV har laget enorm forventing for samhandling gjennom 
konkurransegrunnlaget, men man opplever at de ikke har bemannet opp slik at det som er skissert 
kan følges opp i praksis.  
 
Krevende grensesnitt – drift og vedlikehold 
I kontrakten for bygging har entreprenør et utvidet garantiansvar i 20 år som innebefatter det som 
NV tidligere har definert som vedlikehold (ut fra tradisjonelle drift- og vedlikeholdskontrakter fra 
SVV). Dette omfatter blant annet ansvar for dekkevedlikehold (asfaltering). Med samhandling og 
utvikling av prosjektet med NV, entreprenør og rådgiver som i fellesskap velger løsninger, så sikrer 
man at det velges gode og driftsvennlige løsninger. NV sin driftsavdeling/driftsentreprenør er nå 
også inkludert i samhandlingsfasen og får innspill på løsninger. Entreprenør mener det er uheldig 
at man har etablert et nytt grensesnitt mellom drift og vedlikehold, som ikke har vært vanlig i 
bransjen tidligere. Dette skaper kontraktuelle usikkerheter og risiko som pålegges 
driftsentreprenøren og totalentreprenøren. Det oppstår et krevende grensesnitt når det ikke 
spesifisert hva som skal håndteres som drift og hva som menes med vedlikehold av vegen. 
 

• Hvem har ansvar for hvis stikkrenne ikke holdes åpne? Hvis det oppstår skader kan vi fraskrives 

oss ansvaret for vedlikeholdet? Informanten peker på at NV skille mellom drift og vedlikehold kan 

være uheldig siden de påvirker hverandre.  

• Det må også være helt tydelig hva som er drift og hva som er vedlikehold. Det er ikke så tydelig 

akkurat nå. Det eneste som er helt konkret nå er at byggherre har drift og entreprenør har 

vedlikehold. 

• Avgrensningen på hva som er drift og hva som er vedlikehold bør tydeliggjøres.  

Det vanskelig å si om ansvarsperioden på vedlikehold er for kort eller for lang. Blir den kortere 
kan det hende man går for billigere løsninger, mens er den lengre vil man gå over i utskifting, 
som ikke kan regnes som vedlikehold.  
 
Den lange garantiperioden som er satt kompliserer kontraktsforholdet noe. Vi må stille sikkerhet 
for 20 år i forhold til normalt 5 år, og det er utfordrende for entreprenør. Entreprenøren hevder 
at de ville valgt robuste produkt uavhengig av garantiperiode. Den løsningen som er beskrevet i 
håndbøkene er god.  
 
Entreprenørens ansvar under vedlikehold er at de skal gjøre en årlig inspeksjon og asfaltering av 
veien i 5 år ligger i vedlikeholdsansvaret. De planlegges bruk av led-lys, som antageligvis ikke 
trenger utskifting på 20 år. Nye veier har kontrahert RISA for å drift av hele Nye veiers veinett. RISA 
skal derfor komme inn i dette prosjekt. Det er viktig at de er med fra tidligfase i valg av løsninger. 
Vedlikehold (asfaltering av veien) er ikke så vanskelig, men drift av veien er veldig viktig.  
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4.2.3 BVP og integrert samhandling med målpris/fastpris: E39 Mandal Øst-Mandal By 
E39 Mandal øst-Mandal by inngår i porteføljen til utbyggingsområdet E39 Kristiansand-Sandnes. 
Strekningen mellom Døle bru (Mandal øst) og Mandalskrysset er vedtatt og planlegges som 4-felts 
motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Tilfartsveien fra Mandalskrysset til Ime (Mandal by) er 
vedtatt til Greipsland og planlegges som 2-felstvei med midtrekkverk i dagsonen og fartsgrense på 
90 km/t til tunnelen og 80 km/t videre sydover til Ime. Ved Døle bru kobler planene seg på en 4-
felts motorvei til Kristiansand i øst. Hæhre Entreprenør AS er engasjert som totalentreprenør, og 
de har med seg Rambøll, Sweco, TT Anlegg og Traftec. 
 

 
Figur 36: Kart over utbygging E39 Mandal øst-Mandal by 

 
Kontraktsverdien er på NOK 1,75 milliarder eks. mva. Prosjektet består av: 7 kilometer firefelts-
motorvei med fartsgrense 110 km/t og 6 kilometer tofelts-vei med fartsgrense 90 km/t. Prosjektet 
hadde følgende overordnede prestasjonsmål:  

• Minimere ulemper for alle trafikanter i anleggs- og driftsperioden  

• Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt  

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

rettferdig arbeidsliv  

• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø  

• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering  

 

 
Figur 37: "Integrert samhandling med målpris" sammenlignet med "samspill med incitament" 
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Hvilke positive erfaringer har prosjektet så langt med den valgte gjennomføringsstrategien? 
Erfaringer fra dette prosjekt tyder på at man drar stor nytte av tidliginvolvering av entreprenør. 
Det er mange viktige strategiske valg som gjennomføres i tidligfase, hvor det kan være sentralt å 
la EN være med å gi råde. Til disse valgene er det viktig å ha med prosjekt-
gjennomføringskompetanse. En annen viktig erfaring er at man har stor nytte av at man har 
samme organisasjon fra start til slutt av prosjektet. Denne organisasjonen får stort eierskap og 
kjennskap til de valg som er gjennomført i tidligfase.  
 
Hvordan la prosjektet opp til tidlig involvering og samhandling med rådgiver/entreprenør? 
Det ble brukt BVP som anskaffelsesmetode, men det ble ikke brukt som gjennomføringsmetode. 
Det var fire tilbydere som deltok i konkurransen. 4-5 personer ble intervjuet av de som var med på 
konkurransen (prosjektleder, prosjektering leder, planprosessleder og anleggsleder). NV hadde 
estimert en makspris (BMP) i forkant av BVP-prosessen. Regelen er at dersom prosjektet kommer 
under BMP, som var satt til 1,5 mrd. (pluss eventuelle prisstigninger og godkjente endringer), skal 
i utgangspunktet besparelsen deles 50/50 mellom partene.  
 
Det var fire kriterier som lå til grunn ved valg av entreprenør. I de fire kriteriene var følgende 
vekting lagt til grunn som en del av tildelingskriteriene: 
 

Tildelingskriterier:      Vekting 
T – Tilbudssum         15% 
K1 – Prestasjonsbegrunnelse    30% 
K2 - Risikovurdering      25% 
K3 - Kompetanse og erfaring for nøkkelpersonell  30% 

 
BVP legger opp til at man skal levere mye mindre volum i første fase – prosjekt beskrivelsen skal 
våre på kun 6 sider (3 sider presentasjonsbegrunnelse og 3 sider om hvordan man håndterer 
risiko). Det er svært krevende å beskrive ting godt på så få sider. Man jobbet derfor mye med selv 
beskrivelsen og man fikk eksperthjelp fra BVP-eksperter fra Nederland til å bistå i prosessen. Dette 
er krevende kontraktsform. Hvis det hadde vært en vanlig kontrakt hadde man kunne svart mer 
omfattende på noe som er mer konkret.  

 
Det at BVP ble brukt gjorde at rådgiver ble godt kjent med totalentreprenørgruppen og NV 
gjennom konkretiseringsfasen. Når kontrakten ble signert var både rådgiver og entreprenør godt 
inne i prosjektet og man hadde allerede startet samarbeidet. Dette bidro til at man fikk en veldig 
god start på kontraktsarbeidet. Der var en felles konkretiseringsfase som ga god start (ikke at man 
brukte BVP i seg selv). 
 
Den tilbudsprosessen som BVP legger opp til er krevende for de som deltar både fra 
rådgiver/entreprenør og for byggherre. Det er viktig å diskutere om det verdt å bruke så mye 
rådgiver- og entreprenørressurser på konkretiseringsfasen, som BVP og Nye Veier legger opp til. 
 

En av informantene fra NV hevder at NV har termineringsmuligheter hvis byggherre og 
entreprenør ikke klarer å bli enige om prisen eller hvis de ikke klarer å løse prosjektet under BMP. 
Også dersom det er samarbeidsproblemer med entreprenør, kan Nye Veier velge å terminere 
kontrakten og velge en ny en ny entreprenør for utviklings-/byggefasen. Når reguleringsplanen er 
vedtatt kan man i teorien finne annen entreprenør hvis man ikke blir enig innenfor BMP. EN 
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bestrider at dette finnes slike muligheter i de avtalene som er signert mellom partene. «Det er 
mulig for NV å velge å ikke gå videre etter den integrert samhandlingsfasen – men de kan ikke 
bytte ut folk som de mener ikke vil/kan samarbeidet i byggefasen etter at kontrakten er signert.» 
 
Prosjektet ble optimalisert mot fem fastlagte prestasjonsmål. NV hadde en ambisjon om å gå over 
til byggefasen i oktober 2019, etter et år med samhandling og utvikling på prosjektet. 
 
Konkretiseringsfasen i BVP var vanskelige og ga ikke så mye nytte.  
Konkretiseringsfasen i BVP kan være relevant for byggherre, som f.eks. skal ha en 100 m lang bru, 
men på prosjekter hvor tilbyderen kun skal forklare hvordan de har tenkte å gjennomføre 
samhandlingsfasen ga ikke denne fasen så mye mening. En trenger ikke en lang konkretiseringsfase 
(4-6 uker). Vi var fort ferdig, siden det var litt for lite konkret hva man skulle levere.  
 
I fremtidige prosjekter bør man legge opp til en kort konkretiseringsfase og heller bruke lengre tid 
på oppstartsfasen etter kontraktsignering. I oppstartsfasen bør man diskutere mer hvordan man 
skal samhandle, hvilke roller man skal ha, osv. I konkretiseringsfasen i dette prosjektet stilte NV 
bare spørsmål til EN.  
 
Replikk til konkretisering fasen 
«Som en reaksjon på disse erfaringene har NY innført fasen integrert samhandlingsfase hvor NV, 
rådgiver og entreprenør sammen utvikler løsningen. Fasen er fra 9 mnd til 2 år»  
 
Den integrert samhandlingsfasen var sentralt for prosjektets oppstart 
Den Integrert samhandling ble nøye planlagt av EN og RG. Prosessen startet med et oppstartsmøte 
hvor mannskapet en felles forståelse for hovedhensikten med denne prosessen. Det ble vektlagt 
2 viktige overordnede mål med denne prosessen.  
 
EN, deres rådgivere, NV og andre interessenter utvikler sammen:  
 

1. Reguleringsplan for del av ny E39 og tilførselsveg fra ny E 39 til Mandal by.  

2. Byggherrens tilbudsgrunnlag og totalentreprenørens tilbud til en teknisk beskrivelse med omforent 

pris og leveranse 

I den integrerte samhandlingsfasen ble det ble fokusert på følgende aktiviteter for å få til god 
samhandling.  
 

• Utfordre kommunedelplan(er) og tekniske tegninger for denne.  

• Utvikle ideer om mulige optimaliseringer, utover det som ligger i konkurransegrunnlaget 

• Se på mulige optimaliseringer for hele strekningen og alle fag 

• Arbeide tverrfaglig med optimaliseringer, etablere BIM modell, ICE møter mv 

• Involvere alle sentrale deltakere fra entreprenør, rådgivere, byggherre og andre interessenter 
(kommune, myndigheter, grunneiere mv) 

• Etablere medvirkningsportal – møter - samlokalisering – ICE møter 

• Identifisere risikoer og muligheter, med ukentlig risikorapport 

• Synliggjøre kostnader forløpende mens man utviklet prosjektet 

• Bruke entreprenørens kompetanse sammen med rådgivergruppens i utvikling av løsninger 

• Etablere tydelige felles prestasjonsmål og KPI’er 

• Utvikle en felles Fremdriftsplan, kvalitetsplan og felles kostnadsbilde 



 

 78 PROSJEKTNR. 
xxxxxxxxxxxxxxx 

RAPPORTNR: 
xxxxxxxxxxxxxx 
 

VERSJON 
xxxxxxxxxxxxxx 

• Bruke virtuell design og konstruksjon (VDC) med BIM og ICE 

• Etablere 3D modell – gjennom VDC ha prosesser med ICE møter 

• Bruke Lean Construction-verktøy  

• Etablere smidige og effektive prosesser, kontinuerlig forbedring 

• Samlokalisering av prosjektteamet i et felles prosjektkontor  

 
Entreprenør sterkt involvert i reguleringsprosessen 
E39 Mandal øst-Mandal by er Nye Veiers første totalentreprise som bruker integrert samhandling, 
hvor entreprenør jobbet sammen med byggherren med regulering, planlegging og bygging av 
vegen. 
 
Vegprosjektet er delt inn i to reguleringsplaner. Første del er detaljregulering fra Mandal øst-
Gripsland, som omfatter E39 fra Døle bru til Mandalskrysset, samt tilførselsveien mellom 
Mandalskrysset og Greipsland og gang- og sykkelvegen fra Vik til Lindland. Andre del av prosjektet 
er detaljregulering fra Greipsland til Ime. Detaljreguleringen ble godkjent av Regjeringen i 
september 2019 og byggekontrakten ble signert en måned etter. Hele strekningen er planlagt 
åpnet for trafikk i midten av 2022.  
 
Erfaringene med å involvere entreprenør i reguleringsplanfasen er så langt at man er avhengige av 
kapasitet og kompetanse hos entreprenør og rådgiver for å lykkes. Entreprenør driver med 
grunnundersøkelser og kartlegger grunnforholdene, slik at de skal få til grunnlag for 
prosjekteringen. Mer vei for pengene er hovedintensjonen i valgene som entreprenør gjør og 
prosessen kjøres fremover hurtig.  
 
Fallgruven ved å involvere entreprenør i reguleringsplanfasen er at man kan få en entreprenør som 
ikke evner å orientere seg i det politiske landskapet som en reguleringsplan og arealplanlegging i 
ulike kommuner krever. Men det er også sentralt at NV har nok folk og kompetanse på dette 
området. Det er en høy risiko for begge parter fordi om man ikke får reguleringsplanen gjennom, 
så stopper hele prosjektet opp. Det er derfor sentralt at man har en tett oppføling på en del 
risikoelementer knyttet til reguleringsprosessen mens dette arbeidet pågår.  
 
Detaljreguleringsplan del 1 av 2 ble vedtatt 5. september 2019 og anleggskontrakten ble signert 9. 
oktober 2019. Prosjektet skal etter planen være ferdig utbygd juni 2022, men Hæhre mener selv 
at de skal være i stand til å levere anlegget innen desember 2021 (angitt i plan på et seminar 12 
mars 2020). Prosjektet består av to planfrie kryss, samt tilkobling av tofelts-vei til eksisterende E 
39 ved Mandal by. To lengre bruer, Dalan bru 110 meter og Ramsdalen bru 170 meter, samt 
viltkrysninger og kulverter for lokal- og driftsveg. Ifølge Hæhre ligger de samlede kostnad knyttet 
til prosjektering på under 6 %. Prosjektering. Antatt prosjektkostnad er 1,75 MRD. Dette er i tråd 
med opprinnelig makspris justert for prisstigning og avrop av opsjoner på utsiden av maksprisen.  
 
En fordel med å arbeide i denne modellen er at man får en mer glidende overgang mellom 
planfasen og detaljprosjekteringen noe som kan medfører totalt sett kortere byggetid. Det er store 
synergier om man kan beholde lik organisasjon fra planfasen gjennom detaljprosjektering og 
byggefasen. Det vil være en øket risiko å kjøre planprosess og byggefase så tett. Planprosess 
inneholder en del usikkerheter grunnet politiske behandlinger og myndighetsbehandling.  
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Hvilke positive erfaringer har prosjektet så langt med den valgte gjennomføringsstrategien? 
En stor fordel i dette prosjektet er at man har en entreprenør som vet hvordan løsningen skal være 
prosjektert for at de skal kunne la seg bygge.  
 
Modellen tillater entreprenør å endre løsning etter fysisk oppstart. Det er lønnsomt for NV at alle 
endringer skjer i en utviklingsfase (dvs. i etterkant av fullført reguleringsplanfase). Entreprenør kan 
endre løsning i utførelsesfasen så lenge løsningen tilfredsstiller funksjonskravene som er satt. Men 
de kan ikke endre selve funksjonen som er beskrevet for vegen.  
 
Partene jobber sammen om optimalisering av prosjektet, endret fra kutt til fyll, kortest mulig bru, 
tunnel osv. Når prosjektet startet hadde NV bare en korridorkommunedelplan som entreprenør 
måtte forholde seg til. Dette måtte detaljeres og mange endringer ble gjort. 
 
Hele hensikten med kontraktstrategiens sett fra Nye Veiers perspektiv, er at man ønsker å bruke 
entreprenørens løsningskompetanse fra regulering og helt til drift av vegen. Informanten fra NV 
mener at man har optimalisert for NOK 300-400 mill. Fra Nye Veiers perspektiv er det oppnådd et 
veldig optimalisert prosjekt og man har funnet den beste tenkelige veglinjen.  
 
Entreprenører opplever at BMP i dette prosjektet var satt svært lavt og dermed er mulighet for å 
oppnå en bonus i deling på dette prosjektet lav, er det sterke incitamenter for begge partere 
knyttet til å levere et godt prosjekt i gjennomføringsmodellen som er brukt. Entreprenører ønsker 
å være fortrekkende leverandør – man ønsker å bli valgt på neste prosjekt og hvis man kommer 
under BMP så gir dette en stor fortjeneste mulighet til entreprenører. Hvis man en i et tenkt tilfelle 
greier for eksempel å komme 100 mill NOK under BMP gir det 50 Mill NOK til entreprenører som 
er meget bra fortjeneste i dagens marked på prosjekt på denne størrelsen  
 
NV kommer til å fortsette med samhandlingskontrakter, men de erkjenner at de må bli enda 
flinkere og tydeligere på hva som menes med «samhandling».  
 
Muligheter for innovasjon  
Rådgiveren signaliserer at de har hatt gode muligheter for å prosjektere gode løsninger som er 
kostnadseffektive for entreprenør. Rådgiveren bidro til at kravene som er gitt i håndbøker og 
forskrifter ble i varetatt. Omreguleringen har gitt gode muligheter til å få inn bedre løsninger både 
geometrisk og materielt.  
 
Det diskuteres mye hvor lenge det skal være mulig å velge løsninger. Særlig på prosjekteringen, 
som er avhengig av produktvalg, ble det diskutert hvor sent det var mulig å endre løsning. For 
eksempel: når kan man låse geometrien uten at det får konsekvenser for fremdriften.  
 
I utviklingsfasen var det mange muligheter knyttet til optimalisering og utvikle innovative løsninger 
i forhold til regelverk, forskrifter osv. Rådgiveren mener at på grunn av den stramme 
framdriftsplanen ble det ikke mye tid til å utvikle nye løsninger, så derfor ender man opp med 
kjente løsninger. Man finner ikke på noe helt nytt med en slik gjennomføringsmodell. For å prøve 
noe helt nytt, må man ha bedre- tid og helt annet risiko håndtering ovenfor EN. Det er klart det er 
stor risiko for entreprenører hvis NY begynner med noen helt nytt i forhold til godkjenning av 
løsningene.  
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I detaljprosjekteringsfasen kan entreprenør gjøre endring innenfor reguleringsgrensene som er 
angitt. Hvis prosjektet blir dyrere eller forsinket på grunn av endringene som vi slår i regulering er 
det entreprenøren sitt ansvar. Hvis vi finner bedre løsninger innenfor reguleringsgrensen er det en 
åpning for endringer. Hvis det er utenfor reguleringsgrensen, og det må omreguleres da er det 
annen prosess som tar mye mer tid.  
 
Rådgiver kan ikke sitte og se på nye løsninger når entreprenør er klar for å bygge, men vi kan gjøre 
vurderinger av hvilke materialer som er optimale å bruke, f.eks. gjennom endring på spenn, lengde 
på bru, etc., før man har startet arbeidet. Entreprenør har mulighet til å endre løsning etter 
byggestart hvis de finner løsninger som er mer optimale eller byggbare. Et problem er at man da 
bygger mens problemene fortsatt løses hos rådgiver. Entreprenør hadde dog stram framdrift på 
produksjonen, så det var egentlig ikke så mye rom for ekstra runder på prosjekteringen. 
 
Erfaringen med å endre løsninger i prosjektering er at det er spart en del penger på det. Noe 
entreprenør anser som en fordel med å være inne såpass tidlig er at folk som er gode på 
massebalanse jobber tett med vegingeniøren for å finne en løsning som gir best balanse og kortest 
mulige bruer. Ved å ha kostnadsperspektiv med seg hele tiden har man spart kostnader uten at 
det har gått på bekostning av kvalitet. Dette har videre gitt et bedre og mer samfunnsnyttig 
prosjekt. 
 
NV har ikke mye kapasitet og kompetanse til å bidra i selve prosjektutviklingsfasen. Hvis NV hadde 
stilt med mer og bedre kompetanse, hadde det antagelig vært mulig å få til enda bedre løsninger.  
 
Oppsummering av muligheter for innovasjon 
Det er i utgangspunktet gode muligheter for det, men det er mer usikkert om man reelt får så mye 
nyskapning på grunn av noe knappe tid. Samhandlingsfasene ser ut til gi disse relativt store 
prosjektene nok tid til at man har prosjektert langt nok til å starte effektivt. Men de helt store 
innovasjonene er det få spor av.  
 
Samarbeid og samhandling mellom partene 
NV opplever at samhandlingen fungerer bra etter at man ble enig om hvilke områder som det var 
viktig at Nye veier tok eierskap til, blant annet knyttet til grunnerverv og kommunikasjon med 
politikere. De erkjenner at de burde vært litt tydeligere i tilbudsfasen i konkurransegrunnlaget på 
hvilket område som var viktig for dem å ha eierskap til. Mangelen på dette har ført til at det nå 
brukes mye tid på å forklare hva de vil ha eierskap til og hva entreprenør skal styre. Siden NV skal 
bygge en annen vei i samme kommune ønsket de å ha kontakt med politikerne og kontroll på 
kommunikasjon på overordnet nivå, uavhengig av prosjektet. Det er har det tidvis vært vanskelig 
for entreprenør å forstå og akseptere.  
 
Samarbeidet har fungert veldig bra, men NV påpeker at det ble behov for å justere ansvaret noe. 
Teknisk fungerer det veldig bra ved at entreprenør lager grunnlaget for NV, mens NV tar 
beslutninger basert på det tekniske grunnlaget og fagrapportene de lager.  
 
Andre informanter påpekte at samarbeidet mellom NV og entreprenør har vært noe variabelt, 
men stort sett det har det vært et godt samarbeid. Et ankepunkt har derimot vært at det i 
kontrakten står at det skal være en samhandlingsfase og at det forventes at både NV og 
entreprenør skal bidra mot samme mål. Problemet med dette er at NV har hatt for liten bemanning 
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til å oppfylle sin del i samhandlingsfasen. De har ikke nok folk til å håndtere samhandlingen slik 
som kontrakten legger opp til. 
 
Entreprenøren har en stor organisasjon, mens NV har en tynn bemanning. De burde ideelt sett ha 
flere fagfolk tidligere i prosessen. Nå mener entreprenør at de tar et stort ansvar og sier hvordan 
de vil gjøre ting, mens NV følger dem. Entreprenør får tilbakemeldinger på løsninger som foreslås, 
men det er få tilbakemeldinger og entreprenør føler at NV ikke alltid har kontroll på faglige forhold. 
NV har kontor på prosjektet som de ikke bruker. De er der når det er møter, men ellers har de ikke 
vært med i den daglige arbeidsprosessen. 
 
Skal samarbeidet fungerer er man avhenge at NV også har stor nok kapasitet. Det oppleves at 
fagmiljø hos NV er muligens ikke er helt dimensjonert til å følge opp de signalene som man gir i 
konkurransen man så langt har insitert. Selv om det entreprenør og rådgiver som er eksperter og 
skal lage løsningene, må man ha en byggherre men en viss kompetanse til å håndtere løsninger 
som kommer opp i samhandlingsprosessen. Nok og god bemanning i forhold til den 
fagkompetanse som trengs i fasen er nøkkelen til god samhandling.  
 
Det oppleves at nøkkelen til god samhandling er personavhengig. Riktig kompetanse og folk som 
har erfaring i lignende prosjekter er viktige moment. I tillegg må man være villige til å stå på litt. 
Entreprenøren har et helt annet fokus i fremdriften enn rådgiverne. Den største utfordringen sett 
fra rådgivers perspektiv så langt er fremdrift og det å ha tilstrekkelige ressurser til å levere 
løsninger når entreprenør trenger det.  
 
Oppsummering integrert samhandling 
Det er litt å gå på i den integrerte samhandlingen mellom entreprenør og Nye Veier. Integrert 
samhandling er noe nytt og ukjent for begge partene. Representantene fra begge sider er vant til 
å sitte på hvert sin side av bordet og stille krav eller svare på krav, mens man i denne modellen 
skal samhandle for å finne løsninger. Dette synes uvant for begge parter. 
 
ICE og modellbasert prosjektering 
NV bidrar inn i ICE-møtene hvor beslutningene tas. Alle beslutninger blir tatt gjennom samhandling 
for å skape gjensidig eierskap til prosjektet. Prosjektet brukte ICE-møter til å avklare løsninger 
gjennom 1-2 møter i uken, typisk ved heldagsmøter. Det er en del ting som er blitt besluttet i ICE-
møtene, som er blitt tatt opp senere igjen. Da er det noen i Nye veier-systemet, som ikke deltok i 
ICE-møtene, som styrer beslutningsprosessen. Det er ikke alltid at man får samlet de rette 
beslutningstakerne på alle ICE-møtene.  
 
Partene er stort sett enige om at ICE-møtene har fungert bra. Rådgiver peker på at NV har andre 
forventninger når det gjelder bakgrunnsinformasjon enn det de klarer. I hovedsak fungerer 
seksjonene veldig bra siden entreprenør har en god del fasiliteter og har stilt med gode 
fasilitatorer. 
 
ICE-møtene, samlokaliseringen og samarbeidsmøtene har bidratt til et godt samarbeid i 
prosjektet. Særlige var dette viktig i begynnelsen før man ble kjent med hverandre. Prosjektteamet 
(NV, entreprenør, rådgiver) består av folk som har ikke jobbet sammen før. For å ta gode 
avgjørelser til rett tid har det vært viktig å jobbe og sitte sammen.  
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Få konflikter og lite endringskrav 
Prosjektet har hatt som mål å løse konflikter på lavest mulig nivå, incitament modellen la opp til 
dette, samt en trappe for å løfte konflikt som trengs å løftes opp på neste nivå. Det har så langt 
vært lite konflikter «vi har blitt enig om på laveste nivå hver gang».  
  
Kompensasjonsformatet  
Det er åpen bok i utvikling-/samhandlingsfasen. I samhandlingsfasen får entreprenør direkte utgifter 

pluss et påslag i prosent. Entreprenør må vise NV hvorfor veien koster det den koster. NV kan også 
se kalkylen og påslag. Når fasen er ferdig blir det lukket bok og så skriver vi fastprisavtale. 
Fordelene med modellen er at byggherre får fullt innsyn i kalkylene. Hvor mye penger de har lagt 
til prosjektering og administrasjon. Vi ser hvilken pris de bruker og hvorfor de for eksempel vil 
bruke leverandør A på asfalt.  
 
Drift og vedlikehold 
Entreprenør har garantiansvar opptil 20 år for anlegget som de leverer. Men de har ikke ansvar for 
drift eller vedlikehold (salting, brøyting, osv.). NV ønsket å også inkludere vedlikehold i kontrakten, 
og det var med som en opsjon i kontrakten. Dette var for å sørge at entreprenør velger løsninger 
som er robuste og som holder i hele garantiperioden. Det endte derimot opp med at dette ikke 
ble inkludert. Men det er stor sett strenge krav i håndbøkene som man skal bygge etter, noe som 
gjør at entreprenør ikke kan velge løsninger som er veldig billige som ender opp med å bli dyre å 
drifte i 20 år. NV forventer at entreprenør bygger kvalitet og at de ikke tar snarveier. 20 års 
garantiansvar gjør at entreprenør kan ikke slurve eller velge «billige løsninger» i byggefasen.  
 
Hvilke utfordringer har prosjektet erfart så langt med den valgte gjennomføringsstrategien? 
Det er et grensesnitt mellom byggherre og entreprenør som kan løses på mange måter. En tett 
samhandling medfører ikke at byggherre har noe endret ansvar. Det er veldig viktig med stor grad 
av tillit og åpenbok-prinsipp i denne type prosjektgjennomføring om man skal lykkes. 
 
En av utfordringene som entreprenørene hadde i denne gjennomføringsmodellen var at 
byggherren ikke satte av nok tid til detaljplanlegging. Som et resultat av dette endte entreprenøren 
opp med å selv måtte finne tid til å utføre detaljplanleggingen. Dette gikk utover tiden som var 
planlagt å bruke på byggefasen, noe som videre øker sjansen for å bli forsinket med overlevering 
til drift. 
 
Utfordringeringer knyttet til utvikling av byggherrens maks pris (BMP)  
Byggherres makspris (BMP) for prosjektet var satt til NOK 1,5 mrd. basert på et tidlig estimat fra 
2017. For å bli vurdert i konkurransen måtte entreprenørkandidatene garantere at de kunne levere 
et prosjekt innenfor BMP. Etter at byggherren valgte beste entreprenør, startet den integrerte 
samhandlingen, som varte i 12 måneder. I løpet av denne fasen jobbet Entreprenører og rådgiver 
gruppen sammen for å finne og utvikle en optimal reguleringsplan innenfor begrensningene satt 
av BMP. NV hadde ansvaret for reguleringsplanen og var medvirkende i reguleringsprosessen som 
ble ledet av Entreprenører og rådgiver gruppen. Entreprenøren hadde ansvar for gjennomføring 
av prosessen.  
 
Prosjektprisen var et resultat av den integrerte samhandlingen og ble brukt til å skrive en 
fastpriskontrakt. Det var også en bonusordning i den integrerte samhandlingen, som gikk ut på en 
50/50 deling av potensielle besparelser i forhold til BMP mellom byggherre og entreprenør. 
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Målet med samhandlingen var ikke bare å adressere lave kostnader og design, men også å 
optimalisere verdi med hensyn til interessenter og myndigheter med ansvar for miljøet og 
eksterne interesser. Resultatet av prosessen var en politisk akseptert reguleringsplan, med et 
detaljert og juridisk dokument for arealbruk og, om nødvendig, et rettslig grunnlag for 
ekspropriasjon av land. 
 
Åpen bok ble brukt for å skape transparens i samhandlingsfasen. Da den integrerte samhandlingen 
ble avsluttet, signerte aktørene en tradisjonell totalentreprise med fastpris, som betød at boken 
ble lukket. Skulle det i samhandlingsfasen vise seg at de løsninger som måtte gjennomføres 
medførte at en fikk en prosjektkostnad over makspris så kunne arbeidet termineres. I Mandal-
prosjektet var BMP satt til NOK 1.5 mrd. Maksprisen i prosjektet var satt på tidlig tidspunkt (2017) 
og var ifølge Entreprenører satt veldig lavt. Det ble derfor gjort betydelig med arbeide i den 
integrerte samhandlingsperioden fra alle parter for å få til et prosjekt som var gjennomførbart 
innenfor maksprisen. Prosessen endte til slutt på maksprisen justert for prisstigning og opsjoner 
på utsiden av maksprisen på 1,75 MRD NOK eks mva. Det var sterke intensiver fra både byggherre 
og entreprenør for å få prosjektkostnaden så lav som mulig for å oppnå bonus. I tillegg hadde 
Entreprenører sterkt intensiv for finne løsninger som gjorde at prosjektet kom til utførelse.  
 
Erfaringene fra den integrerte samhandlingensfasen viser at maksprisen antagelig var satt for lavt, 
det var ingen reell mulighet for at Entreprenører ville kunne få ta del i bonus utbetaling. Når 
omfanget økte og man justerte for prisstigning var det i realiteten nødvendig å øke BMP for at 
entreprenører skulle ha en realistisk mulighet til å levere innenfor budsjett på dette prosjektet. Et 
viktig spørsmål ved setting av prisen på et prosjekt hvordan risiko og rest risiko skal prises. En lav 
makspris medfører at spillerommet for å håndtere rest risiko som blir avdekket når man gjør 
grunnundersøkelser, prosjekterer og bygger er begrenset. 
 
Oppsummering BMP 
Tidlig låsing av maksprisen basert på lite detaljer, ikke fastlagt reguleringsplan, med dertil uklare 
mengder på konstruksjoner og tunneler er en vanskelig kombinasjon å anbefale. Gjør man det må 
man forvente at entreprenør priser disse risikoene. Entreprenør og rådgiver må se at det å yte noe 
ekstra blir premiert, samtidig må byggherren styre rammen slik at må for størst mulig verdi for de 
offentlige midlene som man velger å investere i veg,  
 
NV og entreprenør hadde ulik forståelse av hvordan samhandling skulle foregå 
Entreprenør forventet at NV skulle være mer involvert i samhandlingen. Entreprenør var vant til 
SVV, som er veldig involverte og som stiller med masse folk. Av og til forventet entreprenør at NV 
skulle involvere seg i mer enn det NV ønsket å være involvert i. Det måtte en «opplæring til» 
ovenfor entreprenør -det er Entreprenører som har ansvaret og det er de som er ekspertene. De 
må velge løsningene så må de dokumenter hvorfor de har valgte den løsningen og hvordan disse 
møter prosjektets mål. 
  
Det er skjev fordeling av ressurser i prosjektet 
I BVP legges det opp til at byggherre kan være tynt bemannet siden entreprenør er eksperten. 
Men samhandling og samarbeid krever tilstedeværelse, kompetanse og kapasitet også fra 
byggherre. Hvis man stiller krav til samhandling må byggherre bemanne i tråd med det for å ivareta 
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det. Det at BVP overfører ansvaret for både prosjektering og gjennomføring av prosjektet til 
totalentreprenør er bra, men NV må være med i prosessen.  
 
Entreprenøren har 40 mann mens byggherre har 4. Entreprenør føler det er de som jobber, og at 
de jobber åpent og transparent. For at samhandling og samspill skal fungere må man ha likeverdig 
kompetanse hos begge parter. Av og til er det er vanskelig å vite om byggherre skal ha noe 
informasjon eller ikke. I forhold til BVP er totalentreprenøren spesialisten, men hvis NV setter opp 
at man skal samhandle må NV ha spesialister som kan diskutere med både entreprenør og 
rådgiver.  
 
Oppsummert samhandling 
Samarbeidet er personavhengig, og det er ikke bare kontraktsformen som avgjøre om det blir 
godt eller dårlig samarbeid i et prosjekt. 
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4.2.4 BVP og integrert prosjektleveranse: E6 Kvål-Melhus 
E6 Kvål-Melhus inngår i porteføljen til utbyggingsområdet E6 Trøndelag. Prosjektet er en naturlig 
videreføring pågående utbygging av ny vei sør for Trondheim i regi av Statens Vegvesen. Nye Veier 
skal bygge ny firefelts vei fra Ulsberg sør for Trondheim til Åsen nord for Trondheim og denne 
strekningen inngår som en del av denne pakken. Prosjektet skal utvide bredden på dagens E6 
mellom Melhus sentrum og Skjerdingstad, samt bygge ny linje fra Skjerdingstad til rett sør for Kvål 
sentrum. Til sammen skal ca. 7 km firefelts veg bygges og ferdigstilles i løpet av 2022. 
Kontraktstørrelsen er ca. 0,7 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold og med en prosjektkostnad på ca. 1,1 
mrd. inkl. mva. Nye Veier har engasjert PEAB som entreprenør og COWI som rådgiver.  
 
Prosjektet gjennomføres som en integrert prosjektleveranse (IPL) og det er Norges første IPL-
kontrakt innen vegbygging. Selv om kontrakten for utbygging ble signert i årsskiftet 2019/2020, 
begynte utbyggingen av prosjektet sommeren 2019.  
 

 
Figur 38: Kart over utbygging E6 Kvål-Melhus 

Figur 39 viser hvordan gjennomføringsmodellen integrert prosjektleveranse ser ut på Kvål-Melhus. 
Modellen skiller seg ikke nevneverdig fra de modellene man finner i teorien, noe som skyldes at 
NV i stor grad har forsøkt å kopiere den amerikanske modellen og tilpasse den norske forhold. 
Prosjektet benytter seg, som i alle NVs prosjekter, av BVP som kontraheringsmodell. Vinnerne av 
tilbudskonkurransen tegner en flerpartskontrakt, hvor entreprenør, rådgiver og byggherre er inne 
som likeverdige aktører i prosjektet. Den første delen av prosjektet er en prosjektutviklingsfase 
hvor byggherre, entreprenør og rådgiver jobber sammen for å bli enige om en målpris, som er 
innenfor byggherres budsjettpris. Denne prosessen er en integrert samhandling lik de man har sett 
i de tidligere NV-prosjektene, men kan i en IPL-kontrakt være noe mer kompleks ettersom 
usikkerheter og kostnader deles mellom tre parter, noe man ikke har sett i norske 
veibyggingsprosjekter tidligere. Etter enighet om målpris inngår man en ny kontrakt for 
utbyggingsfasen. Denne kontrakten finnes det ikke noen norsk standard på, så den er utviklet av 
prosjektet selv. Vi har kalt den integrert samhandling 2, ettersom det i bunn og grunn er en 
fortsettelse av samhandlingen man hadde i prosjektutviklingsfasen, og samhandlingen i denne 
fasen bygger på de samme prinsippene som man hadde i integrert samhandling 1. Etter 
byggefasen er ferdig, kommer en drifts- og garantifase.  
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Figur 39: IPL E6 Kvål-Melhus sammenlignet med IPL, slik det er beskrevet i teorien 

 
Hvordan la prosjektet opp til tidlig involvering og samhandling med rådgiver/entreprenør? 
Prosjektet ble prioritert i NVs portefølje i 2018 og benyttet seg av BVP for anskaffelse av 
entreprenør og rådgiver. Som en del av BVP-metoden fikk man involvert entreprenør og rådgiver 
allerede i anskaffelsesfasen. Ifølge rådgiver er dette en god måte å kontrahere på i slike prosjekter, 
ettersom man fikk knyttet besvarelsen direkte til IPL-metoden som skulle benyttes videre i 
prosjektet. BVP-prosessen inneholdt noen dialoger som var vesentlige for forståelsen av 
prosjektet. Rådgiver argumenterer at tradisjonelle anskaffelsesmetoder ikke ville fungert i forkant 
av en IPL-kontrakt og vektlegger at en form for dialog i anskaffelsesfasen er en forutsetning for at 
prosjektet skal fungere. Enten gjennom konkurransepreget dialog, BVP, konkurranse med 
forhandling, eller andre former for dialog som man ikke finner i tradisjonelle 
anskaffelsesprosedyrer. Intervjurunden som ble brukt i BVP-prosessen blir av rådgiver ansett som 
tilstrekkelig i dette prosjektet. Både byggherre, rådgiver og entreprenør hadde begrenset erfaring 
med konkretiseringsfasen. Konkretiseringsfasen ble litt kunstig siden de skulle beskrive en ting de 
egentlig ikke visste hvordan den skulle bli. Det blir trukket fram at man kanskje kunne brukt mer 
tid på hvilke forventninger aktørene hadde til en IPL-kontrakt. Hvilke forventninger hadde de tre 
partene for prosjektet? 
 
Videre var både rådgiver, entreprenør og byggherre involvert i en prosjektutviklingsfase med 
integrert samhandling. I denne fasen skulle man bli enige om en målpris som var innenfor 
byggherres budsjettpris (BBP). Dette ble ansett som en svært krevende prosess. Bakgrunnen for 
det var primært at mange forhold måtte avklares i en kontraktsform ingen av aktørene hadde 
førstehånds erfaring med. Et annet moment som trekkes frem er at entreprenører kalkulerer 
detaljert 6000-7000 poster, mens NV kalkulerer «top down» på et grovt nivå 50-60 poster. Det var 
derfor svært vanskelig for partene å ense om hva som var med og hva som ikke var med i de to 
kalkylene.  
 
Prosjektet startet med et felles «krasjkurs» om IPL, som ble holdt av amerikanske Paulo 
Napolitano. Napolitano hjalp dem i gang med Last Planner System, morgenmøter og metodikken i 
IPL. Integrert samhandling blir oppnådd gjennom bruk av aktiviteter og tiltak som samlokalisering, 
daglige stå-møter, ICE-sesjoner og Last Planner System. I tillegg er intensjonen til prosjektet at det 
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skal være fullstendig papirløst gjennom alle fasene, også byggefasen. På denne måten oppnår man 
at entreprenør kunne komme inn med sine produksjonspraktiske tanker, rådgiver kan sørge for at 
lover og regler blir overholdt, mens byggherre også kan komme inn med sine tanker. Prosessen 
blir også gjennomført med åpne kalkyler, for fullstendig transparens. Rådgiver mener at selv om 
man får et «krasjkurs» og kan metodikken i denne typen prosjekter, hjelper det ikke om man ikke 
er åpne personer som evner å jobbe i grupper der man må ta ordet.  
 
Samhandlingen førte kjapt til enighet på en del av områdene som allerede var regulert. På grunn 
av dette begynte utbyggingen nesten 6 måneder før kontraktsinngåelse. Entreprenør hadde ledige 
ressurser og var ivrige etter å komme i gang med utbygging. I ettertid ser man at dette var en dårlig 
ide. Rådgiver erkjenner at man burde hatt is i magen og gjort seg ferdig med prosjektutviklingen. 
Når man først begynte utbyggingen innså man fort at det er en sammenhengende prosess, og selv 
om noen områder var klare for utbygging, kom man raskt til punkter i traseen som ikke var klare 
for utbygging, noe som skapte trøbbel og stort press på rådgiveren om å forsere prosjektering slik 
at man ikke ble forsinket i byggingen. Man måtte begynne prosjektering på områder som ikke var 
klare for dette. Entreprenør måtte tidvis jobbe uten arbeidsunderlag fordi man har vært avhengige 
av beslutninger som enda ikke var tatt og tegninger som ikke var ferdigstilt. Dette har gjort at man 
har jobber raskt og men ikke nødvendigvis alltid så effektivt, noe som igjen har gitt lite rom for å 
skape innovasjon, som potensielt kunne oppstått om man ikke hadde startet prosjektet før man 
var klare.  
 
Hvilke positive erfaringer har prosjektet så langt med den valgte gjennomføringsstrategien? 
Rådgiver trekker fram samlokaliseringen som en stor fordel med gjennomføringen av prosjektet. 
En annen viktig faktor har vært at man har en felles kontrakt med tre parter. Det å ha et felles mål 
å jobbe mot og et delt vederlag som er avhengig av måloppnåelsen ansees som positivt. 
Begrunnelsen for dette er at en slik modell gjør at man unngår suboptimalisering og jobbing mot 
egne interesser. Hvis for eksempel rådgiver ser at entreprenør kan utføre en oppgave mer optimalt 
uten innblanding fra rådgiver, vil de fortelle entreprenør dette. I en annen setting ville de kanskje 
tatt oppgaven selv, fordi det ville gitt egen bedrift større fordeler. I en flerpartskontrakt er det 
derimot det felles målet som gir samtlige parter større fordeler. Man jobber automatisk for 
prosjektets beste, fordi prosjektets beste også er det beste for egen bedrift. Dette skaper en helt 
annen dynamikk i prosessen. Kort sagt kan det sies at delingsmodellen gjør partene bevisste på 
hvordan man kan fordele arbeidsmodeller og hvem som besitter ekspertisen. Man bruker ikke 
ressurser på å jobbe ineffektivt for å øke egen vinning. Alle partene får mest vinning ut av å fordele 
arbeidsoppgavene til «riktig» part, altså den med mest ekspertise. 
 
Hvilke utfordringer har prosjektet erfart så langt med den valgte gjennomføringsstrategien? 
Det kan være nødvendig med erfaring for å være rustet til å håndtere en slik modell. Ingen i Norge 
hadde erfaring med IPL i norsk infrastruktur, men COWI hadde erfaring fra globale prosjekter 
(hovedsakelig byggprosjekter). Rådgiver trekker også frem at modellen er en intens arbeidsform. 
COWI har mottatt 3-4 sykemeldinger på grunn av for stort arbeidspress. Dette har ført til at de har 
flyttet noen av sine ansatte, disiplinlederne, bort fra samlokaliseringen og til egne kontorer, fordi 
arbeidsmengden ble for stor og de dermed måtte skjermes. Rådgiverens rolle har blitt nevnt som 
en potensiell utfordring i IPL-kontrakter. Årsaken til det er at rådgivernes rolle blir mer krevende 
enn de er vant med i time-til-time-avtaler. De får større ansvar, risiko knyttet til drift, må 
samarbeide med flere parter. Alt dette kan være uvant. I dette prosjektet har man dog ikke 
opplevd noen store ulemper. Rådgiver har imidlertid forståelse for at det kan bli et tema. Hadde 
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man startet fase 2 før man var ferdig med detaljprosjektering ville man låst prosjektet på en helt 
annet måte. Man får dekket selvkosten, men begrenser fortjenestepotten.  
 
En utfordring som oppsto i prosjektet var knyttet til målprisen. NV hadde kalkulert en budsjettpris, 
som de mente at det var mulig å levere innenfor. For å delta i BVP-konkurransen var en 
forutsetning at man kunne levere innenfor BBP. I april 2019 gjorde rådgiver og entreprenør en 
grov rekalkulering der man fortsatt var innenfor BBP. Deretter gikk det et par måneder før man 
innså at man lå an til en pris som var langt høyere enn det man trodde var mulig. Problemet var 
da at byggherre hadde fått to bekreftelser fra rådgiver og entreprenør at de kunne levere innen 
BBP, men så kunne de plutselig ikke det likevel. Dette skjedde fordi man hadde regnet på 
begrensede kalkyler og kommen fram til en pris som var basert på et grunnlag som ikke var riktig.  
 
Innovasjon 
På grunn av at man ble for ivrige med å sette i gang prosjektet og dermed måtte være ekstra 
kjapp med detaljprosjektering, ble det viet lite tid til innovasjon i prosjektet utover at de benytter 
seg av IPL. Man kan dog si at prosjektet har tatt det å jobbe digitalt et skritt videre. Prosjektet er 
fullstendig papirløst og gjøres heldigitalt gjennom å levere komplette filformater på absolutt alt.  
 
Prosjektet har også benyttet seg av svensk vegdimensjonering, noe som antageligvis ikke hadde 
blitt gjort om de ikke satt tre parter sammen. Prosjektet har også lagt til grunn smalere 
normalprofil – 20 meter – enn kravet i håndbøkene. Dette er identisk med profilen som SVV har 
foreslått for vegdirektoratet. 
 
Generelle betraktninger 
Rådgiver er tydelig på at de har stor tro på denne måten å jobbe på og uten tvil ønsker å delta i 
flere IPL-prosjekter i fremtiden. De er imidlertid usikre på om metoden egner seg for alle 
entreprenører. En årsak som nevnes for det er blant annet at jobben fort kan være for 
ressurskrevende for enkelte entreprenører. Rådgiver anslår at prosjekter under 4-500 mill. ikke vil 
egne seg til IPL.  
 
Prosjektet har hatt liten grad av involvering av underentreprenører. Dette gjelder også 
driftsentreprenør. Underentreprenørene er heller ikke koblet til bonusordningen.  
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5 Analyse og anbefalinger 

Erfaringene som er beskrevet i rapporten viser at det er forskjellige tilnærminger til hvordan man 
kan samhandle med entreprenør, når entreprenør skal involveres, graden av samhandling, osv. I 
dette kapittelet oppsummeres de viktigste forskjellene mellom casene, samt forskjellene man ser 
på tvers av de nordiske landene.  
 

5.1 Viktige forskjeller mellom de nordiske landende 
I tabell 5-10 oppsummeres noen av de viktigste forskjellene for de nordiske landenes tilnærming 
til relasjonsbaserte kontrakter. 
 
I Norge og Danmark er det en variasjon i bruken av relasjonelle PGM. Det er ingen bestemt 
relasjonell PGM som har fått en sterkere posisjon enn andre på samme måte som man ser i Sverige 
og Finland. I Sverige er tidlig involvering av entreprenør ved to-stegs åpen bok-kontrakter den mest 
benyttede relasjonelle PGM, mens allianser har en sterk posisjon i Finland.  
 
Tabell 5: Foretrukne relasjonelle PGM 

Hvilken relasjonell gjennomføringsmodell er foretrukket? 

Norge Variert.  
Høy variasjon av nye modeller brukt av forskjellige aktører (BVP, konkurranse-
preget dialog, IPL, OPS, etc.). 

Sverige Tidlig involvering av entreprenør ved to-stegs åpen bok-kontrakter.  
Bruker målpriskontrakter uten tak, men regningsarbeid-kontrakter med fastpris er 
mer vanlig. Bonus for samarbeids-relatert gjennom-føring. Regelmessig bruk av 
samarbeids-prosesser. 

Finland Allianser. 
Basert på regnings-arbeidskontrakt med flerparts risikofordeling. Bonus for 
samarbeids-relatert gjennom-føring.  
Regelmessig bruk av samarbeids-prosesser. 

Danmark Variert.  
I 2003 var det støtte til bruk av partnering i offentlige prosjekter, og offisielle 
retnings-linjer definerte praksisen. I 2013 ble praksisen avsluttet og det er nå 
større variasjon. De senere årene har man utnyttet erfaringene med 
prosjektpartnering til flere prosjekter med strategisk partnerskap. 

 
I Norge og Finland ser man bruken av relasjonelle PGM i både bygge- og infrastrukturbransjen, 
mens i Sverige og Danmark er modellene mest brukt i byggebransjen.  
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Tabell 6: Type prosjekter hvor relasjonelle PGM er benyttet 

I hvilken type prosjekter er relasjonelle gjennomføringsmodeller benyttet? 

Norge Både bygge- og infrastruktur-bransjen.  
Men hovedsakelig i byggeprosjekter (sykehus, utdanning, etc.) 

Sverige Hovedsakelig i byggebransjen.  
Mest i offentlig sektor. Stor andel av markedet. Strategiske partnerskap er vanlig, 
for store og små prosjekt. 

Finland Både bygge- og infrastruktur-bransjen.  
Men brukt på et begrenset antall store og komplekse prosjekter. 

Danmark Hovedsakelig i byggebransjen.  
Strategiske partnerskap for programmer i mindre kommunale byggeprosjekter. 

 
Det er stort sett byggherrene som er driverne for bruken av relasjonsbaserte PGM, men det 
finnes også eksempler på administrasjonsfirma og regjeringer som driver og kontrollerer 
utviklingen av relasjonelle PGM. I Danmark har arkitektene en spesielt sterk rolle, men de er 
kritiske til relasjonsbaserte kontrakter.  
 
Tabell 7: Sentrale aktører som driver og kontrollerer utviklingen av relasjonelle PGM 

Hvilke sentrale aktører driver og kontrollerer utviklingen? 

Norge Byggherrer og entreprenører. Nye veier etablert for å utfordre eksisterende praksis 
i infrastruktur, mens Statsbygg og Sykehusbygg er blant de viktige aktørene innen 
bygg. 

Sverige Diverse byggherrer (spesielt i Värmland-regionen). Swedish Construction Clients, 
NCC. European Spallation Source (ESS)-prosjektet er viktig innen infrastruktur. 
Ingen regjerings-politikk. 

Finland Byggherrer og entreprenører, samt et dominerende administrasjonsfirma (Vision). 
Ingen regjerings-politikk. Det første prosjektet med alliansemodellen var suksessfullt 
og en viktig faktor for promoteringen av modellen. 

Danmark I dag er København kommune viktig for strategisk partnerskap. Arkitekter er viktige 
aktører, men de kritiserer relasjonsbaserte kontrakter. NCC og regjeringen på tidlig 
2000-tall. Etter et mislykket storprosjekt (DR Byen) ble det legitimeringen avsluttet.  

 
Ingeniørdrevne tilnærminger blir stort sett initiert av entreprenører eller byggherrer som benytter 
seg av allianse-/samspillstilnærminger. Enkelte land har også forum som er laget spesielt for å 
fremme bruken av denne type prinsipper.  
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Tabell 8: Ingeniørdrevne tilnærminger i relasjonelle PGM 

Hvilken rolle har ingeniørdrevne tilnærminger (Lean, VDC, ICE, etc.)? 

Norge Stort sett drevet frem av entreprenører, men også brukt i Statsbygg. Hovedsakelig i 
byggesektoren og mellom entreprenører og under-leverandører. I infrastruktur har 
Nye Veier vært driver gjennom bruk av IPL-konsepter. 

Sverige Lean Forum Bygg har eksistert i mange år. Spesielt bruken av VDC og Big Room har 
økt, etter at Veidekke sendte ansatte på opplæring på Stanford. Etter dette har flere 
entreprenører fulgt etter. Luleå Universitet er en viktig aktør. Ikke så relatert til 
relasjonelle kontrakter, på grunn av lav involvering fra byggherrer. 

Finland Lean er en viktig del av finnenes tilnærming til allianse-kontrakter. Byggherrer er 
også aktive i Lean Construction-fora. 

Danmark Lean har fire dimensjoner:  
1) logistikk,  
2) samarbeid/ partnering,  
3) IT/planlegging,  
4) ledelse/kompetanse. 
 
Byggherrene var involvert under partnering-æraen, men nå er det hovedsakelig 
entreprenører. Fagforeninger er aktive – lean for myndiggjøring av arbeidere sett 
på som beskyttelse mot lavkost arbeidskraft. 

 
Det er variert bruk av begreper for prosjekter med private aktører ansvarlige for finansiering, 
vedlikehold og/eller drift. I Norge benyttes OPS, totalentreprise med driftsansvar, 
vegutviklingskontrakt, men det er ikke alltid disse inneholder de samme elementene. I Finland og 
Sverige benyttes DBM/DBFM for Design-Build-(Finance)-Maintain. I Danmark brukes OPS om 
prosjekter både med og uten privat finansiering, men med et offentlig-privat samarbeid.  
 
Tabell 9: Begrep for prosjekter med private aktører ansvarlige for drift og vedlikehold 

Begrep for prosjekter hvor private aktører er ansvarlige for vedlikehold og drift (livssyklus)? 

Norge OPS, Totalentreprise med driftsansvar, vegutviklingskontrakt. OPS innebærer ikke 
alltid privat finansiering 

Sverige Funktionsentreprenad Design-Build-Maintain (DBM). OPS innebærer alltid privat 
finansiering 

Finland OPS med privat finansiering, Design-Build-Finance-Maintain -> livssyklus-orienterte 
modeller. 

Danmark OPS med/uten privat finansiering. 

 
 
Til slutt kommer en oppsummering om andre viktige aspekter for de forskjellige landene.  
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Tabell 10: Andre viktige aspekter til relasjonelle PGM i Norden 

Andre viktige aspekter 

Norge Det nasjonale kvalitetssikringssystemet krever sammenligning av tre kontrakts-
strategier for prosjekter over 750 MNOK. Påvirkning fra Nederland (BVP, 
konkurranse-preget dialog) og California (IPL). SVV går bort fra regioner og over til 
divisjoner, noe som gir en ny fordeling av ansatte mellom stat og fylke. SVV 
opplever også krav om en økt bruk av totalentrepriser. Statsbygg sentraliserer 
innkjøp. 

Sverige Inspirert av Storbritannia og Danmark på tidlig 2000-tall. Stor forskjell mellom 
bygging og infrastruktur. Aktiv i utviklingen av ISO 44001. 

Finland Sterkt påvirket av australske modeller. 
Mal for allianse-kontrakter under utvikling, men forsinket siden 2017. 

Danmark Kraftig stigning og fall i bruken av partnering. En regjeringsenhet, Byggeriets 
Evalueringscenter (BEC), ble etablert tidlig 2000-tall for å evaluere leverandørenes 
utførelse i prosjekter. Resultatene ble også brukt som grunnlag for etterevaluering. 

 

Erfaringene viser at det er store forskjeller på tvers av landegrensene, selv om mye av 
inspirasjonen hentes fra de samme miljøene (allianser fra Australia, Lean Construction fra USA, 
etc.). Selv om variasjonen av type PGM er stor i Norge, tyder mye på at stadig flere aktører trekkes 
i samme retning med prosjekter som inneholder tidlig involvering av entreprenør og 
relasjonsbaserte kontrakter. Dette er en utvikling man også ser i andre nordiske land, selv om 
variasjonen av type relasjonsbasert PGM ikke nødvendigvis er like stor.  
 

5.2 Hva kan vil lære av de norske uttestingene 

Det er flere spørsmål som kan stilles når man skal velge modell til prosjektutviklingen i dialog/ 
integrert samhandlingsfase med en eller flere grupperinger med entreprenør og rådgiver. Hvilken 
modell sørger best for at alle føler felles eierskap til det som skal leveres? Handler eierskapet 
primært om valg av modell eller handler det primært om folkene og hvordan de kommer sammen 
i utviklingsfasen og starten av gjennomføringsfasen? Er det først fremst insentivene i kontrakten 
som betyr noe for eierskapet? Er det noe ulemper med at en av aktørene har modnet og utviklet 
konseptet og at dermed føler et eierskap til sine egne løsninger og planer? Er det noen potensielle 
fallgruver, hva skjer for eksempel hvis en av partene bytter ut nøkkelpersonell? Sistnevnte skjedde 
på Helgeland nord – hvordan påvirket dette prosessen og eierskapet til løsningen som ble utviklet 
i dialogfasen? 
 
I det følgende vil vi ta for oss en del punkter som har vist seg å være relevante for å oppnå suksess 
i ulike varianter av relasjonelle prosjektgjennomføringsmodeller.   
 

5.2.1 Grad av frihet 
Et av hovedtemaene for denne rapporten har vært å se på hvilken grad av frihet byggherren har 
til tidlig involvering av entreprenør i de tidlige fasene av prosjektutvikling før man starter opp selve 
byggefasen. Frihetsgrad handler på den ene siden om hva man kan og ikke kan gjøre innenfor 
rammen til loven om offentlige anskaffelser, og på den andre siden om hvor stor frihetsgrad det 
er hensiktsmessig og ønskelig for byggherren å ha i de ulike fasene for å skape mest mulig vei for 
pengene og høyest mulig verdi tilbake til samfunnet.  
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Lovene om offentlig anskaffelse gir noen klare rettingslinjer som partene i arbeidslivet er 
forpliktet til å følge. Se § 5.Grunnleggende krav i Lov om offentlig anskaffelse sier at 
(Anskaffelsesforskriften, 2016): 
 
Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard 
i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom 
leverandører. 
 

• En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. 

• Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet 

ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. 

Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier. 
 
Oppdragsgiver skal ikke: 
a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet 
b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse 

eller 
c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 

lov kommer til anvendelse. 

Så lenge disse prinsippene følges, viser denne studien at byggherren har relativt store muligheter 
til å teste ut frihetsgraden man har i en forhandling – og studiene viser at dette har hatt noe for 
seg. Alle åtte prosjektene som har blitt studert har testet ut frihetsgraden, innenfor rammen av 
dagens regelverk. Alle åtte signaliserer også at de har hatt en positiv nytte av å jobbe utradisjonelt 
og teste frihetsgradene innenfor rammene av regelverket. Ingen av de åtte casene kan sies å ha 
utnyttet eller misbrukt regelverket – og antagelig kunne flere av prosjektene gått lengre og gjort 
mer innenfor det handlingsrommet som dagens regelverk gir uten man hadde blitt kritisert for det.  
 
I NMBU sin rapport (Shiferaw, Ellingsen & Stevik, 2020) konkluderes det med at det er fem ulike 
frihetsgrader i forbindelsen med kontraheringsformen konkurransepreget dialog. De foreslår 
seks tiltak til hvordan SVV kan forbedre dialogen med entreprenør i tidligfase ved hjelp av KPD. 
De fem frihetsgradene de har identifisert er: 
 

1) Dialog med leverandørene om mulighetene i prosjektet, samarbeidet og oppdragsforståelse 

2) Utvikling og vekting av tildelingskriteriene 

3) Åpne tildelingskriterier som gir handlingsrom ved evaluering 

4) Intervallvekting av tildelingskriteriene 

5)  Fleksibilitet i dialogens varighet 

Tiltakene for å effektivisere konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre er: 
1) Tydelig behovsbeskrivelse 

2) Forberede detaljert fremdriftsplan som viser utviklingen av anskaffelsesprosessen 

3) Effektivisering av dialogmøter 

4) Konsistent deltagelsene fra leverandør i dialogmøtene gjennom anskaffelsesprosessen 

5) Bedre kommunikasjons- og dokumentasjonssystemer 

6) Sikre rettferdig evaluering 
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For byggherre handler altså grad av frihet om flere ting. Byggherren må ta stilling til om man skal 
regulere ferdig og ferdigstille eiendomserverv før man involverer entreprenør. Byggherren må 
vurdere om de bør ha gjort mer eller mindre ferdig prosjektering før man involverer entreprenør 
eller om det er hensiktsmessig å trekke inn entreprenøren tidlig for å få hjelp til å utvikle gode 
løsninger. Byggherren må vurdere om utviklingsfasen bør være i tett samarbeid med en aktør eller 
om utviklingen skjer best med en viss distanse til de som skal bygge slik at man får en rettferdig 
konkurranse.  
 
Det er en rekke forhold som påvirker disse grunnleggende spørsmålene og vi diskuterer noen av 
disse forholdene mer i detalj i resten av dette kapittelet.  
 

5.2.2 Tidlig involvering av entreprenør– når ønsker og når bør EN delta i prosessen? 
Forenklet kan man si at det er to mulige tidsrom eller gjennomføringsmodeller for å gjennomføre 
tidlig involvering av entreprenør. 
 
Den første mulige gjennomføringsmodellen velger byggherren å utvikle prosjektet mer eller 
mindre ferdig og deretter lage et konkurransegrunnlag og sende ut dette. Entreprenørmarkedet 
konkurrer så om jobben før byggherren velger ut en fortrukken entreprenør etter gitte fastlagte 
kriterier, som er beskrevet i konkurransedokumentene. Velger man gjennomføringsmodell 1 (figur 
41), involveres entreprenør først når byggefasen eller gjennomføringsfasen igangsettes. 
Gjennomføringsmodell 1 forutsetter at byggherren har regulert trasee-n ferdig og eiendomserverv 
er avklart for stekningen som skal bygges ut. 
 

 
Figur 40: Valg av tidspunkt for involvering av entreprenør – modell 1 

 

 
Figur 41: Valg av tidspunkt for involvering av entreprenør - modell 2 

 
Det andre mulige tidsrommet for involveringen av entreprenør er vist i figur 41 som 
gjennomføringsmodell 2. Her starter byggherren samhandlingen med entreprenør og hans 
rådgiver i løpet av reguleringsplanfasen og de bistår byggherren i utvikling av grunnlaget for 
regulering. Entreprenør og rådgiver vil da være kontrahert med en timeprisavtale i denne fasen. 
Deretter vil det bli inngått ny avtale for byggefasen. Byggherren kan med gjennomføringsmodell 2 
få inn entreprenørens kunnskap knyttet til hva som er fornuftig rent bygningsmessig og 
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rådgiverens kompetanse knyttet til prosjektering av løsninger, regelverk, osv., på et tidlig tidspunkt 
i prosessen.  
 
Strenge restriksjoner knyttet til KS23 har blitt nevnt som en årsak til at SVV ikke har kunnet påvirke 
den tidlige prosessen i så stor grad som man har ment er ønskelig og at man ikke har kunnet 
engasjere entreprenør tidlig i prosessen. Samspill med totalentreprenør og kontraktsformer hvor 
man ønsker samspill med incitament eller og IPL er avhengig av en mer fleksibel fortolkning enn 
det som ligger inne i statens KS2-regime i dag. I dag forutsettes det at reguleringer og trasevalg 
skal være avgjort før man kan gjennomfører KS2 og kan få aksept for neste fase. Det er kommet 
signaler fra myndighetene som tyder på at man har sett at dette er fornuftig at de statlige 
byggherrene på veisiden bør gis samme mulighetsrom for TIE og at det vil bli gitt større muligheter 
for å velge gjennomføringsmodell 2 fremover. 
 
Signalene fra entreprenørene om hva som er optimalt tidspunkt for involvering peker i litt ulike 
retninger. Noen aktører mener de bør med på store deler av reguleringsprosessen slik at man får 
påvirket valget av veilinjen på et tidlig stadium og dermed unngår omregulering fordi byggherren 
ikke har funnet frem til en trase som ikke er optimal. Andre aktører signaliserer at det fint om 
byggherren har gjort reguleringen og grunnervervet mer eller mindre ferdig slik at man kan bruke 
entreprenørenes kompetanse på det de virkelig er gode på, nemlig optimalisering av løsninger på 
konstruksjonslinjer, trasevalg og å bygge vei. Det signaliseres også at det er krevende å bruke 
entreprenørens spisskompetanse og beste folk i reguleringsfasen, som normalt honoreres på 
timebasis, siden dette gir lav omsetning på nøkkelpersonell som entreprenør normalt bruker til å 
lede større deler av driften. 
 
Muligheten som tidlig involvering gir for byggherren er tett og tidlig samarbeid med en 
entreprenør slik at byggherren kan få råd og innspill om valg av trase, linjevalg og en kan få råd om 
hva som er mulig og effektivt å bygge sett fra entreprenørens ståsted på et tidlig plangrunnlag. 
Byggherren kan ved en slik tilnærming utvikle planer og løsninger sammen med entreprenøren og 
deres rådgiver. Man kan få til en felles utvikling og optimalisering av konseptet basert på en mer 
iterativ utvikling frem mot en mest mulig kostnadseffektiv løsning. Og man kan gå ut i markedet 
med en kontrakt for neste fase som er mer presis på hva som skal leveres.  Studien viser også at 
denne måten å jobbe på ser ut til å styre prosjektering noe mer enn ved tradisjonell utførelse 
entreprise. Prosjekteringskostnadene, selv med omregulering inkludert, ligger på mellom 4-6 % av 
inngått kontraktsum. 
 
En mulig fallgruve med en slik strategi er at man ikke gir like muligheter for de ulike 
entreprenørene som skal konkurrere om kontraktene i den neste fasen – byggefasen.  Den 
entreprenøren som blir brukt som rådgiver til byggherren i reguleringsfasen sitter inne med mye 
mer detaljkunnskap om hva byggherren trenger, hva byggherren mener skal bygges, hvilke 
risikoforhold som må styres og som det bør tas høyde for i tilbudet for byggefasen man skal inn i. 
Entreprenøren som blir engasjert som rådgiver i reguleringsfasen har derfor et stort fortrinn 
fremfor de entreprenørene som ikke har vært med i reguleringsfasen. Det er derfor et spørsmål 
om man reelt sett konkurrer på like vilkår om kontrakten som utlyses for byggefasen. Det er derfor 
en fare for at man ikke får en rettferdig konkurranse og at det er kun entreprenører med store nok 

 
3 KS 2 står for kvalitetssikring 2 som gjennomføres før prosjektet godkjennes i Stortinget. Det er ved denne 
milepælen prosjektets endelige kostnads- og styringsrammer fastlegges og godkjennes av Stortinget. 
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ressurser og med kunnskap om reguleringsprosesser, som vil vinne frem i konkurranser på de store 
prosjektene i fremtiden.  
 

5.2.3 Target Value Design – kostnadsstyrt prosjektering og utvikling av byggherrens 
målpris, fastpris, budsjettpris (BBP) og makspris (BMP) 

Fastleggelse av riktig målpris er en kunst i dagens marked. Byggherren bør inngå en kontakt på en 
målsum som partene kan enes om og som ideelt sett er tilstrekkelig stram, slik at man får mest 
mulig vei og høyest mulig verdi/nytte for pengene som investeres. Det må være på et slikt nivå at 
byggherren ikke sløser med de offentlige midlene som de har fått til rådighet. Men samtidig må 
målsummen ikke sette for stramt, slik at entreprenør og rådgiver ikke har mulighet til å tjene 
penger på kontrakten de inngår med byggherren. Målsummen bør heller ikke være satt så lavt at 
den eneste måten entreprenørene kan overleve på er å krangle kontinuerlig med byggherren om 
hvordan kontrakten skal forstås, melde inn store, mer eller mindre godt dokumentert 
endringskrav, og prise risikoene skyhøyt for å overleve. 
 
Antagelig er det som en av informantene i studiene uttalt et fornuftig utgangspunkt når 
målprisen i en kontrakt skal fastlegges: «Kunsten er å inngå en kontakt hvor alle parter er litt 
misfornøyd, men som alle kan enses om hva som skal leveres, innenfor de avtalte tids- og 
kostnadsrammene som er beskrevet i kontrakten og som alle parter er villig til å skrive under på 
og gjensidig forplikte seg til».  
 
Målprisene og maksprisene settes på et relativt tidlig stadium i prosessen for de fleste av 
prosjektene som inngår i studien, før mange av valgene knyttet til løsning enda ikke er tatt og 
basert på et underlag som er ser ut til å være lite utviklet, dvs. at prosjektene stort sett ikke et 
ferdig prosjektert når målsummen fastlegges. Detaljprosjektering er stort sett ikke påbegynt når 
målsummen eller byggherrens budsjettpris og makspris etableres. Når dette kombineres med at 
byggherre signaliserer at man ønsker større grad av innovasjon, mer optimalisering av prosjektet 
basert på entreprenørs og rådgivers spisskompetanse, og det åpnes opp for omreguleringer og 
endring av linje valg etter at kontakten med entreprenør og rådgiver er blitt signert, har man lagt 
opp til to ting som vanskelig lar seg kombinere. Minst en av partene får ved en slik løsning en 
dårligere avtale. Resultat er gjerne at en av partene ikke oppnår avtalens intensjon – fra 
entreprenørens ståsted kan man potensielt tape penger eller ikke oppnå bonusdeling, mens man 
potensielt ikke oppnår intensjonen om høyere grad av innovasjon sett fra byggherrens ståsted.  
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Figur 42: Når bør målsummen for kontraktene, byggherres budsjettpris og makspris for prosjektet låses? 

Det å sette budsjettpris i forberedelsesfasen og holde fast på den gjennom hele anskaffelsesfasen 
krever at konseptet er relativt moden, reguleringen er rimelig klar, grunnervervet og geologiske 
undersøkelser utført og avklart. I tillegg bør partene enes om et trasevalg som ikke justeres eller 
avvikes vesentlig fra forberedelsesfasen og at omfanget av konstruksjoner stort sett er entydig 
definert. 
 
Hvis en aller flere av disse forutsetningene ikke er på plass vil det være bedre for partene å inngå 
kontrakt på et senere tidspunkt i anskaffelsesfasen, når mer av detaljene er bedre beskrevet og 
grunnlaget bedre på plass. Alternativ 2 vil derfor være å anbefale fremfor alternativ 1 når ting er 
lite utredet eller når byggherren ønsker å utnytte entreprenør og rådgiverens kunnskap til å 
forbedre konseptet og utnytte frihetsgrader, som endring av regulering og nye innovative 
løsninger.  
 
I våre case ser vi at byggherren bruker to alternative veier når man jobber sammen med markedet 
mot en omforent budsjettpris i anskaffelsesfasen – i begge tilfeller ønsker byggherren å inngå en 
kontrakt som ligger noe under budsjettprisene slik at man kan håndtere eventuelle risikoer og 
endringer som kan dukke opp i løpet av utførelsesfasen, se figur 42.  
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Figur 43: To veier frem til en omforent målsum under byggherres budsjettpris 

Formålet med utviklingsprosessen i anskaffelsesfasen, sett fra byggherrens ståsted kan sies å være 
at en ønsker å inngå en kontrakt med entreprenør/rådgiver med en målpris som ligger 8-12% 
under byggherrens budsjettpris, slik at man har en realistisk risikoavsetning for neste fase og slik 
at prosjektet ender så nære som mulig byggherrens budsjettpris ved endt utførelsesfase.  
 
Byggherren kan starte med et utgangspunkt som bevisst ligger lavere, som vist med startpunkt 1, 
og deretter jobbe sammen med en gruppering opp mot en felles omforent målsum. Eller 
byggherren kan ha som utgangspunkt at man starter på punkt 2 og gjennomfører forhandlinger 
eller dialog med markedet som bringer prosjektet ned under budsjettprisen og til et valg av 
entreprenør/rådgiver, som man videre inngår kontrakt med for utførelsesfasen. 
 
Startpunkt 1 ser ut til å være utgangspunktet når prosjektet har blitt anskaffet basert på en BVP-
prosess. Ideelt sett skal da partene vite om dette fra starten av og være innbyrdes enig i at det er 
prosessen i anskaffelsesfasen som skal utvikle prosjektet frem til det beste konseptet og til den 
korrekte målsummen. En slik kostnadsstyrt prosjektering eller «value based design process» kjøres 
da i flere runder, hvor hver runde evalueres mot målene som er satt for prosessen. De ulike 
løsningene og konseptene forbedres og foredles i flere runder sammen med den den valgte 
entreprenøren og rådgiveren. Ved hver ny iterasjon vurderer partene sammen hva som gir høyest 
mulig verdi og måloppnåelse, enes om hva som bør optimaliseres i neste runde og gjør en ny runde 
med prosjektering av løsninger som kan/bør forbedres videre. Prosessen bør ideelt sett være med 
åpen bok og det bør være omforent hvilke kriterier som skal legges til grunn for den kostnadsstyrte 
prosjekteringen fra starten av. Enighet om målsummen er en forutsetning for å starte 
utførelsesfasen, noe som igjen gjør at alle parter vil strekke seg langt for å finne sammen til en 
løsning som alle kan leve med.  
 
Oppnår man ikke enighet om målprisen vil prosessen kunne stoppes og byggherren må da kjøre 
en ny runde men en ny aktørgruppering.  
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Figur 44: Urealistisk startpunkt - brudd eller ny høyere målsum (ingen bonus) (Basert på Engebø, Torp, Lædre 2020) 

Den valgte entreprenør- og rådgivergruppen er avhengig av at byggherren har et realistisk 
startpunkt på prosessen. Det vil si at man starter på startpunkt 1 som vist i figur 42, og ikke på det 
byggherrene forventer som budsjettprisen, eller enda verre at prosessen reelt sett starter på 
startpunkt 3 (se figur 44). Det startpunktet kan bli valgt enten fordi byggherren ikke er klar over 
dette selv, eller fordi byggherren bevisst ønsker å ha et stramt startpunkt, eller at man ikke egentlig 
ikke vet nok om hva som er en realistisk målsum fordi man enda ikke gjort en grundig nok prosess 
til å sette «riktig startpunkt for prosessen».  
 
I slike tilfeller vil den kostnadsstyrte prosjekteringen bli svært krevende gjennom hele 
anskaffelsesfasen, siden den først etter andre iterasjon av prosessen vil avdekkes at 
entreprenør/rådgiver sin pris liggeer langt høyere enn byggherrens forventing. Noe som gjør at 
man må enes om kutt og forenklinger fremfor forbedringer og som kan måtte kjøres så langt for å 
spare kostnader at man ikke får til å levere en vei som er så optimal som ønskelig. Videre kan veien 
potensielt få dyrere vedlikehold og drift, og uten en kvalitet som man forventer på veier i Norge i 
dag.  
 
Et prosjekt hvor prosessen har blitt kjørt slik tåler også lite endringer av konstruksjoner og de vil 
være følsomme for de identifiserte risikoforholdene som ligger i prosjektkonseptet. Det er fare for 
at en slik prosess kutter på de nødvendige marginene som man trenger for å kontrollere 
risikoforhold som kan oppstå i gjennomføringsfasen for å komme til enighet om en målsum som 
gjør at neste fase kan igangsettes. I tillegg starter man gjennomføringsfasen med visshet om at 
nesten uansett hvor hardt entreprenør og rådgiver jobber, vil det ikke bli bonusdeling. 
 
Det andre startpunktet sett fra byggherrens ståsted kan være å starte prosessen på startpunkt 2 
(se figur 43), som ser ut til være utgangpunktet når byggherren bruker forhandling eller dialog med 
markedet i anskaffelsesfasen. Da kjøres dialogene eller forhandlingen i to eller tre runder med tre 
eller fire aktører. Løsning utvikles i to eller tre runder og man forhandler da i parallell men adskilte 
løp med de aktørene som er med anskaffelsesfasen. Prosessen leder da frem til den aktøren som 
skårer best ved endt anskaffelsesfase, hele tiden med en viss distanse til de ulike entreprenør- og 
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rådgivergrupperingene og uten å dele de løsninger, ideer og priser som utvikles eller som kommer 
frem på tvers av de som var med i konkurransen. Målet med prosessen kan da sies å være oppnådd 
når man har fått den entreprenør- og rådgivergruppen som gir den beste løsningen og 
forhåpentligvis innenfor den budsjettrammen som byggherren har til rådighet, slik at man kan 
inngå kontrakt for neste fase. Svakheten ved den løsningen er at byggherre ikke fritt kan bruke 
løsninger som kommer frem fra de tapende partene av konkurransen, og de tapende entreprenør- 
og rådgiveraktørene investerer mye tid og penger som de bare delvis får dekket av en eventuell 
kompensasjonsform, som f.eks. «looser’s fee». 
 

5.2.4 Hvordan er incitamentene for entreprenør til å delta tidlig og gjøre en god jobb i 
reguleringsfasen i integrert samhandlingsfasen? 

Modellen som brukes av NV gir entreprenør fire sterke incitamenter. Hvis man greier å levere 
under BBP ligger det en god bonus i enden for entreprenør. Hvis partene ikke kommer til enighet 
om målsummen kan neste fase bli satt på vent. Entreprenør får ikke bygd vei og byggherren får 
minst ett års utsettelse siden prosessen må kjøres på nytt. I tillegg har entreprenør naturligvis et 
sterkt ønske om å ende opp med jobben i byggefasen, når de går tungt inn med sine beste folk i 
en 6-8 måneder lang integrert samhandlingsfase. Gjøres jobben bra vil man naturligvis få bygd en 
god vei og skapt en fornuftig fortjeneste til entreprenørens morselskap.  
 
De ulike entreprenørinformantene hadde litt ulike ståsted knyttet til om modellen som ble brukt 
hos NV bidro til at entreprenør faktisk hadde noe igjen for å gå under BMP. Det ble hevdet av noen 
informanter at entreprenør jobbet med å optimalisere, men de kommer aldri under BMP. Det ble 
signalisert at det virket som om entreprenør la prisen så høyt som mulig opp mot BMP, slik at man 
fikk lavest mulig risiko for kostnadsoverskridelse.  
 
En mulig fallgruve med en slik strategi er at den påvirker bonusene som man er blitt enig om 
mellom entreprenør og byggherre. Går man over budsjettprisen vil ikke bonusen komme til 
utbetaling. Men en slik strategi kan også være «lønnsom» for entreprenør ved at man får dekket 
merarbeidet som del av kontrakten og gjennom påslaget på timer og material. Dermed får 
entreprenøren et større dekningsbidrag/fortjeneste om volumet på jobben økes. Hvis man ikke 
kommer til enighet om det ekstra volumet vil entreprenøren tape bonusene siden man ligger over 
budsjettprisen, og man risikerer også at prosjektet ikke kommer videre til byggefasen. Det er 
derfor antageligvis slik at entreprenørens incitament for å holde seg under BMP bidrar til at det er 
lite fristende å maksimere rammene. Det ligger imidlertid i sakens natur at entreprenørene 
naturligvis ønsker å få betalt for det arbeidet som de mener at de har lagt inn i prosjektet og at de 
en forventing om en viss fortjeneste når de starte opp arbeidet. Hvis entreprenør signaliser til 
byggherren at målsummen innenfor en slik bonusbasert modell er urealistisk lav kan det det bety, 
sett fra leverandørens ståsted, at;  
 

• det ikke finnes mulighet for å oppnå bonusen 

• fortjenestemargin vurderes som for lav  

• risikoen er for høy og ikke balansert mellom partene  

• mulighetsrommet som står igjen er for lite til å skape nødvendig fortjeneste  

 
SVV ser i mye mindre grad ut til å bruke bonuser enn NV, hvor dette ser ut til å være regelen 
snarere enn unntaket. Det er ikke undersøkt eller analysert i denne studien hva som er årsakene 
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til at en aktør velger å bruke et slikt virkemiddel mens den andre (SVV) i liten grad ser ut til å gjøre 
det.  
 

5.2.5 Samhandling – på en armlengdes avstand eller gjensidig partnerskap  
I denne studien ser man at både samhandling på armlengdes avstand og gjensidig partnerskap har 
blitt anvendt. SVV-prosjektene som er studert har samhandlet med aktøren på en armlengdes 
avstand med sterkt fokus på likebehandling av aktøren. NV-prosjektene har på sin side blitt 
kontrahert ved hjelp av BVP, som så har ledet over i en integrert samhandlingsfase med en 
entreprenør/rådgiver-gruppering. NV er den som har gått lengst i å teste ut nye 
samhandlingsformer ved å invitere til et gjensidig partnerskap som de i 2020 prøver ut på E6 
Melhus-Kvål. Her brukes kontraktformatet integrert prosjektleveranse med tre prinsipaler, en fra 
byggherre, en fra rådgiver og fra entreprenør, som ledere av prosjektet.  
 
Det er ikke mulig basert på denne studien å si hvilken form for samhandling som ser ut til å være 
den mest fordelaktige eller som gir mest vei eller verdi for pengene.  
 
Signalene fra de fire NV-prosjektene er at spillet rundt fastlegging av målpris og BMP/BBP er 
forhold som er krevende i alle casene som vi har studert. Men også Helgeland Nord hadde 
utfordringer i sin samhandling mellom byggherre og entreprenør. SVV sitt OPS-prosjekt på Løten-
Elverum og NV-prosjektet Rugtvedt-Dørdal er det som fremstår som minst konfliktfylt i 
undersøkelsen.  
 
Konkurransepreget dialog og (integrert) samhandling legger til rette for et godt samarbeid mellom 
byggherre og entreprenør/rådgiver, men det er ikke nok med slik faser alene. Hvis informasjonen 
og kunnskapen fra dialogfasen ikke overføres til neste fase, hvis det ligger skjulte problemer i 
trasevalget (som for eksempel dårlig grunnforhold), eller hvis entreprenør har for lave marginer 
fra start av, vil samarbeidet mellom partene fortsatt kunne bli krevende i byggefasen.  
 
Bruken av en samarbeidsgruppe med ledere fra byggherre og entreprenør kan være et nødvendig 
supplement for å sikre at man får løst konflikter som oppstår mellom partene etter at kontrakten 
er signert. I praksis er dette samme funksjon som man legger opp til i en IPL ved å lage en 
gruppering av prinsipaler som sammen er ansvarlig for å lede og styre prosjektet.  
 
Både SVV/NV og entreprenørene signaliser at det viktig at man i framtidige prosjekter har 
kontraktsmessige virkemidler som sikrer at man beholder nøkkelpersonell og som stimulerer til 
godt samarbeid byggherre hovedentreprenør, rådgiver og driftsentreprenør. I studien komme det 
frem at enkelte av informantene var kritiske til hvordan de opplevde bruken av totalentreprise i 
byggefasen.  
 
«Utfordringer med SVV-prosjekter er at SVV mange ganger har tenk veldig mye i forkant. De har 
jobbet veldig mye med prosjektet. De går ut i markedet med forespørsel om totalentreprise, men 
det de beskriver er lagd som en klassisk utførelsesentreprise. De kommer med et ferdig prosjektert 
grunnlag. Da blir det vanskelig for entreprenør å få gjennomslag for nye og innovative løsninger, 
siden SVV har skapt et eierforhold til de løsningene som er jobbet med i flere år. KPD burde brukes 
på prosjekter som SVV ikke har jobbet med i flere år, slik at de ikke har et så sterkt eierforhold til 
løsningen som skal velges. Det endrer premisset for kontrakten når entreprenør ikke får lov til å 
optimalisere eller endre noe etter kontraktene er signert med begrunnelsen at der har blitt valgt 
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fordi de kom best ut på løsningen som ble beskrevet i tilbudet til en avtalt pris. Problemet kan være 
at entreprenør ble tildelt kontrakten basert på løsningsforslaget som enda ikke er optimalisert ved 
kontraktsignering. På en totalentreprise forventer entreprenør at det vil være mulig å optimalisere 
med omregulering hvis linja eller grunnforholdene ikke er optimal. Man forventer også at man kan 
prosjektere byggbare løsninger slik at det blir optimalt å bygge etter at kontrakten er signert. Det 
er uheldig hvis muligheten for optimalisering tas bort fordi SVV nekter å akseptere nye løsninger 
med begrunnelsen at «man bryter konkurransegrunnlaget og at dette er konkurransevridende hvis 
man tillater andre løsninger etter kontraktsignering». Da får ikke entreprenør lov eller anledning 
til besparelse ved å være kreative, optimalisere linje, kontruskjoner, osv. i byggefasen»  
 
Studien viser at også samhandlingen i NV-prosjektene er krevende. Entreprenører signaliser at Nye 
Veiers bemanning på disse store prosjektene tidvis oppleves som for lav. Dette er noe som til dels 
erkjennes også blant NVs ansatte. I kontrakten som inngås står det at det skal være en 
samhandlingsfase og at det forventes at både NV og entreprenør skal bidra mot samme mål. 
Problemet med dette er at NV har hatt for liten bemanning til å oppfylle sin del i 
samhandlingsfasen. Byggherren har ikke nok folk til å håndtere samhandlingen slik som kontrakten 
legger opp til. 
 
Entreprenøren har en stor organisasjon, mens NV har en tynn bemanning. Entreprenørene mener 
at NV burde satt på flere fagfolk tidligere i prosessen. Skal integrert samarbeid fungere er man 
avhengige av at byggherre også har stor nok kapasitet. Det oppleves at fagmiljøet hos NV muligens 
ikke er helt dimensjonert til å følge opp de signalene som man gir i konkurransen man så langt har 
initiert. Selv om det entreprenør og rådgiver som er eksperter og skal lage løsningene, må man ha 
en byggherre men en viss kompetanse til å håndtere løsninger som kommer opp i 
samhandlingsprosessen. Nok og god bemanning i forhold til den fagkompetanse som trengs i fasen 
er nøkkelen til god samhandling.  
 
Det oppleves også at nøkkelen til god samhandling er dels personavhengig. Riktig kompetanse og 
folk som har erfaring i lignende prosjekter er viktige moment. I tillegg må man være villige til å stå 
på litt. Entreprenøren har et helt annet fokus i fremdriften enn rådgiverne. Den største 
utfordringen sett fra rådgivers perspektiv så langt er fremdrift og det å ha tilstrekkelige ressurser 
til å levere løsninger når entreprenør trenger det.  
 

5.2.6 Samarbeid med kommune og involvering av entreprenør i reguleringsarbeidet 
På grunn av porteføljeprioriteringsmodellen kan NV kan i større grad «presse» kommunene i 
prosjekter enn hva SVV er i stand til. De kan si noe som «blir dere ikke med på dette bygger vi på 
et annet sted i landet». Om dette er en strategi som også SVV i større grad bør benytte ligger 
utenfor den rapporten å mene noe konkret om. Erfaringen fra de to SVV-prosjektene som har blitt 
studert er at samarbeidet med kommune trekkes frem som meget godt og som en viktig 
bidragsfaktor til raske prosesser. Godt samarbeid med de regulerende myndigheter og god og tett 
dialog med kommunene om hva som foregår og hvorfor omregulering trengs, trekkes frem som 
viktige suksessfaktorer i begge prosjekt.  
 
Erfaringene med å involvere entreprenør i reguleringsplanfasen er så langt at man er avhengige av 
kapasitet og kompetanse hos entreprenør og rådgiver for å lykkes med en slik strategi. Hvis traseen 
skal legges om må det gis mulighet til entreprenør til å gjøre nye grunnundersøkelser og 
kartlegginger av grunnforholdene, slik at de får et tilstrekkelig grunnlag for detaljprosjekteringen.  
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Fallgruven ved å involvere entreprenør i reguleringsplanfasen er at man kan få en entreprenør som 
helt eller delvis ikke evner å orientere seg i det politiske landskapet som en reguleringsplan og 
arealplanlegging i ulike kommuner krever. Men det er også sentralt at byggherren har nok folk og 
kompetanse på dette området.  
 
Det er kan være høy risiko forbundet med å igangsette en omregulering etter at kontrakt er signert 
for begge parter. Prosessen kan ta tid og man risikerer at man får innsigelser som gjør at prosessen 
stopper opp og entreprenør risikerer å få stopp og lite optimal byggeprosess på deler av strekket 
som inngår i prosjektet. Det er derfor sentralt at man har en tett oppføling på disse risikoelementer 
hvis man velger å starte en omreguleringsprosess etter at kontakten er signert og arbeidet har blitt 
satt i gang for fullt i veglinja.  
 
Men det ligger også et mulighetsrom for byggherren i det å tillate omregulering etter at 
kontraktene er signert, man kan få fortsatt optimalisering inn i byggefasen. Man kan komme rundt 
problemområder som partene ikke forutså ved kontraktsinngåelse. Man kan få bygd mer rasjonelt 
og hurtigere ved å regulere inn anleggsveier eller tillate justeringer av veglinjen. Man kan få kortet 
ned og optimalisert konstruksjoner. Dette gir entreprenør et mulighetsrom som kan være med på 
å balansere risikoene som omreguleringene representer for entreprenør.  
 

5.2.7 Muligheter for innovasjon i reguleringsfasen og integrert samhandlingsfasen  
Studien av NV-prosjektene viser er partene mener at det gode muligheter for å komme med 
innovative løsninger i den integrerte samhandlingen, men i bygge-/utførelsesfasen er muligheten 
mer begrenset. Dette bekreftes også av informanten fra entreprenørsiden; «Vi har alle muligheter 
til å endre løsninger, vi har stor frihet i den integrerte samhandlingsfasen. Vi kan utfordre 
håndbøkene, søke fravik osv. Vi kan påvirke løsning veldig fritt. Men vi skal ikke ha mye endringer 
etter vi har inngått kontrakten».  
 
SVV-prosjektene som har blitt studert ser ut til å gi noe mindre rom for innovasjon, men både 
Helgeland Nord og OPS-prosjektet Løten-Elverum signaliserer at man hadde stor nytte av 
markedsdialog/forhandlinger/konkurransepreget dialog som ble gjennomført. Man fikk frem gode 
løsninger og satt igjen med tre gode konsepter som alle kunne brukes og man fikk en pris som man 
var fornøyd med.  
Alle parter i undersøkelsene signaliserte det å ha kort tid begrenser mulighet til å komme opp med 
innovative løsninger. 3-4 måneder dialogfase eller 6-8 måneder integrert samhandling er ikke nok 
tid til at man kan utvikle veldig mange og nye innovative løsninger. Det signaliseres at en dialogfase 
tross alt er mye bedre enn rene totalentrepriser (uten dialog), men at det ikke er optimalt med så 
kort tid som det legges opp til nå, hvis man ønsker høy grad av innovasjon. I undersøkelsene pekes 
det på at en konkurranse med forhandling, konkurransepreget dialog eller integrert samhandling 
vil være egnet på de prosjektene hvor det fortsatt er åpning for at entreprenør kan påvirke 
konstruksjoner og linjevalg. Sett fra entreprenørens ståsted bør ikke byggherren ha jobbet med 
konseptet i mange år før man inviter entreprenørene inn i dialog. Da vil sannsynligvis dialogen bli 
mye mer spennende og nye løsninger kan diskuteres uten at byggherren har låst alt til den 
løsningen som man selv har prosjektert seg frem til. Ønsker man innovasjon bør man sette av noe 
mer tid til samhandling, man bør regulere større korridorer, og ha færre underliggende krav når 
man starter dialogfasen.  
 
Skal man få optimale eller innovative løsninger er det viktig at partene har tillit til hverandre. 
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5.2.8 Kompensasjonsformat – anskaffelsesfasen og integrert samhandlingsfase 
Det er identifisert 3 ulike praksis knyttet til å kompenser for utvikling av tilbud til EN. 
 

• Ingen betaling til de som gir anbud – «The winner takes it all» 

• «Looser’s fee» til de to tilbyderne som ikke vinner konkurransen – delbetaling for å være med på 

anskaffelses fasen 

• Betalt integrert samhandlingsfase – time for time med påslag, åpen bok  

I utgangspunktet har ikke denne studien sett på hvilken av kompensasjonsformatene som er mest 
vanlig. De vi kan uttale oss om er at det på de store prosjektene i SVV-regi er benyttet «Looser’s 
fee», mens det på NV-prosjektene er praksis å betale entreprenør og rådgiver i den integrerte 
samhandlingsfasen.  
 
Det praktiseres åpen bok i utvikling-/samhandlingsfasen, dvs. byggherren har hele tiden god 
innsikt og kontroll over kostnader, priser og risikopåslag i begge modeller. I samhandlingsfasen får 

entreprenør direkte utgifter pluss et påslag i prosent. Entreprenør må i begge modeller vise hvorfor 
veien koster det den koster og byggherren har full innsikt i kalkyler og påslag. Når fasen er ferdig 
blir det enten lukket bok med en fastprisavtale eller fortsatt åpen bok. 
 
Studiene viser at byggherren får godt innsyn ved å benytte disse modellene i samhandlingen. Sett 
fra entreprenørens ståsted er prosessen krevende å være med på. Det må investeres masse tid og 
krefter, noe som gjør det ekstra viktig at man kommer videre over i byggefasen. Sett fra 
entreprenørens ståsted er kompensasjonen man mottar som «looser’s fee» noe for lav. Beløpet 
dekker ikke de reelle kostnadene som entreprenør må bruke for å være med på en slik 
konkurranse. Fra byggherrene argumenteres det at de mener summen er tilstrekkelig høy, så lenge 
man får 3-4 entreprenører med på konkurransen.  
 
I tillegg til at de føler «looser’s fee» er for lav, må entreprenørene bruke sentrale og viktige 
ressurser (nøkkelpersoner) i en langvarig konkurranse. Disse ressursene kunne de potensielt brukt 
som viktige på andre prosjekter hvor entreprenørene får brukt sin kjernekompetanse (som gjerne 
er byggefasen).  
 

5.2.9 Størrelse på kontraktene – vil man få tilbud når størrelsen på kontrakten økes? 
Prosjektene som er blitt studert i denne studien er alle sammen det som i norsk målestokk må sies 
å være store anleggskontrakter. Den minste kontrakten ligger på 750 millioner kroner, mens den 
største ligger på over 4 milliarder kroner. Alle seks prosjektene i studien fikk inn minst tre tilbydere. 
 
Selv om grunnlaget i denne studien er noe for lite til å være bastant på om det er nødvendig med 
slike konkurranseformer for få inn nok tilbydere på slike store kontakter, kan man i det minst si at 
signalene og erfaringene har vært entydig positive. Partene er stort sett enige i at formen har gitt 
entreprenøren et bedre grunnlag til å forstå og prise det byggherren ber om. Byggherren har fått 
nok konkurranse og stort sett peker byggherrene på at de er fornøyde med de aktørene som de 
tegnet kontrakt med.  
 
Selv om antall prosjekter i denne studien er noe for lavt til å være bastant på om det er nødvendig 
med slike konkurranse former for få inn nok tilbydere på store kontrakter, kan man i det minst si 
at signalene og erfaringene med tidlig og utvidet dialog med entreprenørmarkedet har vært 
entydig positiv for prosjektene som inngår i studien. Byggherrene i studien mener at formen har 
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bidratt til at man har fått inn nok tilbudet på disse store og komplekse samferdsels kontraktene. 
Dialogen har gitt entreprenørene bedre grunnlag til å forstå og prise det byggherren ber om. 
Byggherrene mener at konkurransen i markedet har vært tilfredsstillende og stor sett er de 
fornøyd med de aktørene som de endt opp med å tegne kontrakt med og den prisen man endte 
opp med på leveransen.  
 
Byggherrene signaliser også at de er fornøyd med at man får bygd relativt lange strekninger med 
en og samme gruppering av entreprenør og rådgiver, og man mener at dette bidrar til at man får 
bygd mer vei på en effektiv og rasjonell måte. Noe som igjen indikerer at det å øke størrelsen på 
kontraktene slik at man får bygd mer og lengre stekninger er rasjonelt. Dette til tross for at det 
finnes andre studier som indikerer at stordriftsfordelene ikke nødvendigvis oppveier for den ekstra 
risikoen som entreprenørene må ta på seg når prosjektene øker i størrelse (Eggen og Røtnes 2016). 
 
I 2016 ble det gjennomført en analyse av effektene av oppdeling av veikontrakter i regi av 
Samfunnsøkonomisk analyse AS på vegne av Maskinentreprenørenes forbund (MEF). Denne 
studien konkluderte med at «det sannsynligvis hadde oppstått flere samfunnsøkonomiske 
gevinster dersom E18 Arendal-Tvedestrand hadde blitt utlyst som to totalentrepriser framfor én, 
fordi prosjektet er så stort at risikoen entreprenøren påtar seg sannsynligvis vil overstige 
stordriftsfordelene knyttet til større prosjekter».  
 
I 2016 sier Eggen og Røtnes «at de største utlysningene i dag er helt i grenseland for hva som er 
hensiktsmessig, dersom norske virksomheter skal kunne gi konkurransedyktige tilbud. Det tar tid å 
tilegne seg den planleggingskompetansen som er nødvendig for å kunne gjennomføre større 
kontrakter på en god måte, og både hensynet til god oppgaveutførelse og effektivitet i norsk 
anleggsnæring tilsier at utlysninger av større samferdselsprosjekter bør være tilpasset 
strukturutviklingen i norsk anleggsnæring. Eksempelvis var det for fem år siden svært få, eller 
ingen, norske entreprenører som kunne ha levert tilbud på et prosjekt til over to milliarder, mens i 
dag vil dette være mulig for flere»  
 
Samme studie poengterer også at utviklingen mot større norske samferdselsprosjekter har gått 
svært raskt og at dette har en stor betydning for hvordan det Norske entreprenørmarkedet er i 
ferd med å bli endret som følg av denne trenden. Utenlandske entreprenører som deltar på det 
norske anleggsmarkedet har ofte mer erfaring knyttet til store kontrakter. Blir kontraktene 
tilstrekkelig store, vil erfaring fra tidligere store prosjekter være et viktig konkurransefortrinn og 
det vil være et få tall Norske EN som kan være med på konkurransen på disse store kontraktene 
(Eggen og Røtnes 2016). 
 
Trenden som Eggen og Røtnes peker på i 2016 er blitt bekreftet i denne studien.  Det er de store 
entreprenør- og rådgiverselskapene som deltar på disse oppdragene. Kompleksiteter og risikoen 
på disse oppdragene gjør at dette er konkurranser som det antagelig ikke mulig å delta på for de 
små/mellomstore entreprenører eller små rådgivermiljøene i Norge. 
 
Det er kostbart å delta i disse konkurransene og det krever at de som deltar kan stille opp med nok 
og mange nok med spisskompetanse til å løse disse komplekse prosjektene. Hva som skjer når 
kontaktene dobles, tredobles eller firedobles, slik de antagelig vil gjør hvis man lyser ut Rogfast 
eller Bjørnafjorden i én kontrakt, er vanskelig å spå.  
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Et mulig scenario er at man får få eller ingen norske entreprenører som er villige til å gi tilbud – 
noe som vil være betenkelig sett fra et norsk sysselsettingsperspektiv. Et annet mulig scenario er 
at det kan bli store norske arbeidsfellskap som slår seg sammen slik man så på for eksempel på 
Romeriksporten og dels også på den første utlysningen på Rogfast. En tredje mulighet er at man 
kun får internasjonale tilbydere på disse kontraktene i fremtiden. 
 
En av utfordring som ser ut til å komme, som begge byggherrer må håndtere, er hvordan skal man 
fordel risiko mellom parten i byggefasen? Hvis man antar at en entreprenør legger på et 
risikopåslag for å håndtere og styre risikoen i byggefasene på for eksempel 5-10 % ser man at det 
blir svært høye beløp som blir avsatt når en kontrakter legges ut i området +10 milliarder 
(risikopåslaget vil da ligge mellom 500 mill. og +1 mrd.). Det er derfor et tema som må vurderes 
når kontraktene øker i størrelse – skal risikoene overføres til en entreprenør som må ta seg betalt 
for det eller skal man beholde ansvaret for deler av den risikoen hos byggherren, noe som betyr 
at hvis noe inntreffer i byggefasen er det byggherren som må håndterere det meste av risikoene 
som inntreffer. 
 
Det som man derimot ikke trenger å spekulere i er at disse store kontraktene på samferdsel vil 
stille helt nye krav til SVV og NV som byggherre.  Prosjektene vil kreve mer ledelse og mer fokus 
på å håndtere usikkerhet – mulighet og risiko. Det vil kreve samhandling på tvers mange fagmiljøer 
for å lykkes og de vil bli gjennomført stadig mer digitalisert rent prosjekterings - og styringsmessig.  
 

5.2.10 Grunnforhold - grunnundersøkelser og totalentreprisemodell 
Grunnundersøkelser og geologiske forhold har vært et av konfliktområdene i flere av prosjektene 
i studien. Byggherren peker på grunnundersøkelsen bør være gjennomført og kartlagt før dialogen 
starter, det bør være utarbeidet rapporter på alle parseller som er tenkt bygd, men entreprenør 
må ha en aktiv besiktelse av forholdene og sjekke om det er avvik.  
 
I utgangspunktet er risikodelingen knyttet til geologi og grunnundersøkelser definert i 
kontraktene, men det ser fortsatt ut til at dette forholdet ikke er tilstrekkelig godt beskrevet og 
avklart godt i prosjektene som inngår i denne studien. Byggherren peker på at entreprenøren bør 
ta ansvar og risiko for grunnforhold hvis de ønsker å flytte veglinje. Samtidig peker entreprenør på 
at det vil kreve store ressurser å foreta sine egne sonderinger og undersøkelser i «alle» aktuelle 
områder i den korte dialogfasen man har til rådighet. 
 
Studien peker på at det kan være nødvendig og riktig at byggherren tar større investeringer i 
grunnundersøkelsen i forkant. Løsmasser, fjell, myr og ikke bare områder som er sensitive bør 
undersøkes før dialogfasen og utførelsesfasen starter opp. Ideelt sett bør grunnforholdene være 
omforent og avklart når kontrakten signeres. Etter det bør risikoen for grunnforhold overføres til 
entreprenør. I fremtidige prosjekter bør man gjøre ekstra grunnundersøkelser etter 
kontraktinngåelse på områder hvor det er usikkerhet og avklare hvem skal ta risikoen i forkant, før 
man velger å legge om veilinja som er regulert. 
 

5.2.11 Byggherre-, entreprenør- og rådgiverbemanning i store komplekse byggeprosjekt 
Det er stort sprik mellom byggherreorganiseringen som ble observert på de fire NV-prosjektene 
og de to SVV-prosjektene. SVV har tradisjon for en langt større byggherrefunksjon enn det som 
observeres på NV-casene. Oppsummert kan man si at de tre gjennomføringsmodellen med 
tilhørende kontakter kjennetegnes ved. 
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• Utførelsesentreprise - En kraftfull og stor byggherreorganisasjon – rådgiver god plass i teamet – 

entreprenør styrer produksjon og UE-produksjon  

• Totalentreprise, VUK, OPS – Mellomstor byggherreorganisasjon – slankere rådgiverstab, styrt av 

entreprenorganisasjon 

• IPL, integrert samhandling med fastpris/målpris – Slank byggherreorganisasjon – større rådgiver- 

og entreprenørorganisasjon 

 
Byggherrefunksjonen i NV håndteres av et fåtall nøkkelpersoner med support fra et hovedkontor, 
mens SVV har større og mer kraftfull byggherreorganisasjon, dels med egne rådgiver som kan 
prosjektere løsninger og dels med flere folk som kan utfører de ulike byggherre oppgavene i en 
større stab.  
 
Entreprenørorganisering ser ut til å være omtrent på samme nivå og størrelse på alle prosjektene 
i studien. Organiseringene fremstår som profesjonelle og inntrykket vi sitter igjen med er at 
entreprenørene putter på «A-laget» på disse store og krevende prosjektene som vi har studert. 
 
Rådgivers rolle ser ut til å være litt ulik i de ulike gjennomføringsmodellene og kontraktsformene. 
I utførelsesentreprisene ser det ut til at rådgiver får størst mulighet til å prosjektere ut løsninger 
og gå mer i dybden på detaljene. Deres grad av frihet ser ut til å avta noe når denne prosessen 
styres av en entreprenør – her ser vi samme tendens på totalentreprise og OPS. Rådgiver ser ut å 
ligge noe midt imellom på NV-prosjektene. Rådgiverne har en betydelig rolle i integrert 
samhandling, og en noe mindre rolle når prosjektet går over i byggefasen med totalentreprise, 
hvor prosjekteringsprosessen styres av en prosjekteringsleder fra entreprenør.  
 
I en IPL gis rådgiver en særstilling og får like stort ansvar for måloppnåelsen som entreprenøren 
og byggherren. Det er så langt ikke mange IPL-prosjekter i Norge og det er derfor ikke mulig å 
konkludere om denne formen for fordeling kommer til å bli den nye trenden fremover. Signalene 
fra rådgivere og entreprenører er blandet så langt. En av entreprenørene poengterer at rådgiverne 
er en av mange viktige underentreprenører for dem og det blir rart å ha en særkontrakt med en 
av underentreprenørene. Noen rådgivere poengterte at de var usikre på om de burde og kunne ta 
ansvar for en så stor del av risikoen i et prosjekt  
 

5.2.12 Utvikling av en felles samhandlingsplakat er en viktig del for oppstarten av 
byggefasen 

Arbeidet med disse plakatene trekkes frem som sentralt i de fleste prosjektene. Alle de store 
prosjektene ser det ut til å ha hatt det samme fokuset på dette området og alle har brukt tid på å 
lage felles retningslinjer, vurdere verdier og diskutere hvordan man skal samhandle og 
kommunisere. Alle tre parter trekker frem at det å bruke nok tid sammen i startfasen, enten dette 
gjøres som en del av en integrert samhandling eller om det gjøres i den første perioden av 
byggefasen, er avgjørende for å lykkes med disse store komplekse prosjektene. Alle de store 
prosjektene brukte tid på bli kjent med hverandre, etablere kjøreregler for samhandlingen og 
samarbeidet, felles regler for kommunikasjon og det ble brukt tid på å skape og etablere felles 
verdier som man ønsker skal prege prosjektets miljø.  
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Figur 45: Samarbeidsplakaten for E6 Helgeland nord 

 
 

5.2.13 VDC, ICE og modellbasert prosjektering - LEAN/Last Planner - ulike krav og ikke 
definert i kontrakt 

I alle seks prosjektene som er studert har man brukt VDC og ICE-møter hvor beslutningene tas. 
Alle beslutninger blir tatt gjennom samhandling for å skape gjensidig eierskap til prosjektet. 
Prosjektene brukte ICE-møter for å avklare løsninger gjennom 1-2 møter i uken, typisk ved 
heldagsmøter. Det er brukt modellbasert prosjektering og flere av prosjektene påberoper seg å 
være papirfrie uten at dette har blitt studert eller verifisert ytterligere i løpet av denne studien. 
Partene peker på at ICE-møtene, samlokaliseringen og samarbeidsmøtene har bidratt til et godt 
samarbeid. Samlokalisering av nøkkelfagområder trekkes frem som særlig viktig i begynnelsen før 
man har glitt kjent med hverandre. Prosjektteamet (byggherre, entreprenør, rådgiver) består av 
folk som har ikke jobbet sammen før. For å ta gode avgjørelser til rett tid har det vært viktig å 
jobbe og sitte sammen.  
 

5.2.14 Drift og vedlikehold vs. kontraktsform  
Entreprenørenes garantiansvar varierer opp til 20 år for anlegget som de leverer. Perioden med 
ansvar for drift og vedlikehold (salting, brøyting, osv.) varierer også. Begge byggherrene har hatt 
som ønske å gjøre entreprenør ansvarlig for kommende drift og vedlikehold. Vi ser tre mulige 
løsninger i denne i studien. På Helgeland nord inngikk man en vegutviklingsavtale med entreprenør 
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og driftsentreprenør med et driftsansvar på 15 år etter kontraktsignering. På OPS-prosjektet 
betaler man for oppetid/funksjon på veien i driftsfase til et selskap som er ansvarlig for å drifte og 
vedlikeholde vegen i 20 år. NV har valgt å gjør entreprenør ansvarlig ved å sette opp 20 års 
garantiansvar. Alle tre løsninger bidrar til at entreprenør må velge løsninger som er robuste og 
som holder i hele garantiperioden. Begge byggherreorganisasjonene forventer at entreprenørene 
bygger kvalitet og at de ikke tar snarveier. 15- 20 års drift og vedlikehold eller 20 års garantiansvar 
gjør at entreprenørene ikke kan slurve eller velge «billige løsninger» i byggefasen.  
 
Hvilken av løsningene som over tid gir best funksjon og oppetid kan ikke denne studien konkludere 
på. 
 

5.2.15 Utvikling av konsept med tradisjonell skisse/forprosjekt vs. prosjektutvikling 
Graden av eierskap til prosjektutvikling virker å ha vært essensiell for suksess i mange av de 
studerte casene. De ulike anskaffelsesprosedyrene og gjennomføringsmodellene henger sammen 
og er gjensidig avhengige av hverandre, basert på verdier og perspektiver knyttet til hvordan 
samarbeid og samhandling ideelt sett bør foregå.  
 
Nye Veier benytter seg av BVP, noe som gjør at prosjektutviklingen foregår med en enkelt 
entreprenør, samt en rådgiver. Prosjektutviklingen skjer gjerne gjennom integrert samhandling i 
ca. 1 år før man blir enige om en pris og skriver kontrakt. 
 
I OPS-prosjektet på Løten-Elverum hadde man en kort markedsdialog i forberedelsesfasen, hvor 
tilbyderne kunne bli kjent med prosjektet. Etter dette gjennomførte de konkurranse med 
forhandling, som besto av tre tilbud og tilhørende forhandlinger. Denne prosessen varte også i ca. 
1 år, før man til slutt valgte vinner, skrev under på en OPS-kontrakt og startet utførelsesfasen.  
 
I vegutviklingsavtalen på Helgeland nord gjennomførte man en konkurransepreget dialog med tre 
entreprenører med tilhørende rådgivere. Denne prosessen varte i ca. 7-9 måneder før man skrev 
under kontrakt med vinneren av konkurransen.  
 
En av hovedforskjellene mellom tilnærmingene man bruker på såkalt «tradisjonelle» 
anskaffelsesprosedyrer og det vi ser i casene som er studert i denne rapporten, er at 
anskaffelsesprosedyrene strekker seg over flere faser. 
 
I Nye Veier har man valgt en måte å anskaffe på som gjør at man kun trenger å forholde seg til en 
entreprenør (og rådgiver) i prosjektutviklingsfasen. Dette antar man krever mye mindre ressurser 
fra byggherre sin side enn om man må forholde seg til tre parter som man gjør i en konkurranse 
med forhandling.  
 
NV kan jobbe tett sammen med den foretrukne grupperingen i utviklingsfasen siden der har man 
kun én gruppering, og ikke tre som man har ved konkurranse med forhandling/konkurransepreget 
dialog. Derfor trenger man ikke i samme grad å bekymre seg for om grupperingen har fått samme 
informasjon som gruppering 2 og 3. Ulempen er at man har ingen garanti for at man har valgt den 
beste entreprenøren og tilhørende rådgiver etter den første innledende fasen.   
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I alle tre modeller er det usikkert om man reelt sett finner de beste løsningene i 
forhandlingsfasen/utviklingsfasen, og om en standard NS8407 for gjennomføringsfasen er det 
endelige svaret.  
 
Etter endt forhandling «låses» konseptet for å få kontroll på kostnadene sette fra byggherren side. 
Dermed reduserer naturlig nok også entreprenørens mulighetsrom i neste fase. Fortsatt ser det ut 
til at entreprenøren ønsker seg større muligheter for å optimalisere etter at kontrakten er signert, 
slik at man kan få utnyttet mulighetsrommet og ikke bare jobbe med å få kontroll på å unngå risiko 
og om deler av innovasjonen derfor uteblir.  
 
Selv om SVV har tre komplette løsningsforslag etter konkurranse med forhandling eller 
konkurransepreget dialog er det ikke fritt frem å bruke det beste fra alle tre. Dette er nok løsbart 
ved å betale for de tapende finalistenes løsning, men da kommer jo også spørsmålet opp hvem 
bør betale for dette? Byggherren som får en løsning som de er interessert og som de mener gir 
høyere verdi/nytte eller entreprenøren som får tilgang på en smart løsning eller bedre 
byggemetode som de selv ikke hadde tenkt på? En mulighet kan også være å kontrahere den 
tapende finalisten som underentreprenør for å utføre den gode løsningen. 
 
Selv om NV kan jobbe tett med en aktør i utviklingsfasen ser man at det er utfordrende å få til en 
effektiv kostnadsstyrt prosjektering. Partene sliter med å bli enige om en løsning som lar seg 
realisere innenfor Nye Veiers budsjettpris/makspris. Signalene fra entreprenørene i våre caser er 
at budsjett-/maksprisene settes så lavt at bonusordning reelt sett ikke fungerer. Bonusene og 
incitamentene som ligger i dem mener man er svært god, men den kommer ikke til utbetaling slik 
BBP/BMP settes nå. Entreprenør og rådgiver må jobbe svært hardt for å finne en løsning som lar 
seg realisere i den integrerte samhandlingsfasen innenfor BBP/BMP, siden de ikke har noe garanti 
for at neste fase blir igangsatt hvis man ikke kommer til enighet innenfor rammene.  Sånn sett kan 
man si at ordninger fungerer, men samtidig føler entreprenør og rådgiver at man ikke får betalt 
for at man virkelig legger seg i selen for å finne gode løsninger. 
 
I OPS-prosjektet på Løten-Elverum fikk man gjort en kort dialog i forkant av anskaffelsesfasen, noe 
som gjorde entreprenørene bedre rustet til å komme med gode tilbud. I ettertid viste seg likevel 
nyttig å ha en lengre konkurranse med forhandling, ettersom man så store forskjeller på første og 
siste tilbud fra entreprenørene. Prisen fra de tre som deltok nærmet seg hverandre og partenes 
tilbudspriser kom betydelig ned i løpet av det tre rundene. Den lange prosjektutviklingen gjorde 
både entreprenør/rådgiver og byggherre følte seg godt rustet til utførelsesfasen.  
 
Problemet med denne og konkurransepreget dialog som man benyttet seg av på Helgeland nord, 
er at det er anskaffelsesformer som er svært ressurskrevende, både for byggherre og entreprenør. 
Byggherre må forholde seg til tre tilbydere over en lengre periode, men entreprenøren deltar i en 
konkurranse som strekker seg over et år uten å ha noen økonomiske garantier utover en «looser’s 
fee». Det virker som entreprenørene selv mener «looser’s fee»-beløpet er for lavt til at det er verdt 
å delta i konkurransen. Det virker som byggherres strategi er å sette beløpet slik at det er høyt nok 
til at de får nok tilbydere. Beløpet er åpenbart for lavt til å dekke entreprenørenes reelle utgifter 
som påløper ved å delta i en slik konkurranse. Sett fra det offentlige kan man argumenterer med 
at det er fornuftig at beløpet holdes lavt, siden det da blir mer penger som kan brukes på det å 
bygge vei. Men det er balansegang som må ivaretas også. De store entreprenørene kan nok tåle å 
være med på 2-4 konkurranser i året hvis de får minst ett av de fire oppdragene. Men det gjelder 
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åpenbart ikke for de små og mellomstore entreprenørfirmaene. Det er heller ikke slik at disse 
kostnadene forsvinner fra entreprenør og rådgivers utgiftsside i regnskapene, dvs. de må forvente 
at de må tjene inn dette på de neste oppdragene de vinner. Det kan føre til høyere timepris eller 
påslag på rigg eller andre poster hvor det er mulig å få inn noe mer marginer.   
 
På E6 Helgeland nord hadde man en litt kortere prosjektutviklingsfase enn i de andre prosjektene. 
Det antydes at denne fasen ble noe for kort til å få full oversikt over alle utfordringer på strekket, 
f.eks. mente entreprenør at det var vanskelig å prise en vei på den korte tiden, uten at det ble 
løsnet på reguleringskravene. Det er dog vanskelig å trekke store konklusjoner ut fra 
anskaffelsesprosedyren og prosjektutviklingen i dette prosjektet, ettersom entreprenør byttet ut 
staben mellom fasene. Det er imidlertid tydelig at det valget ikke var optimalt. Selv om prosjektet 
i ettertid synes å ha oppnådd gode resultater, pekes det stadig på ulempen med å bli enige om en 
ting i prosjektutviklingsfasen, mens nye folk kommer inn på et senere tidspunkt i prosjektet og er 
uenige om det som er planlagt. 
 

 
Figur 46: Prosjektutvikling i de ulike casen 

Kontinuerlig dialog med entreprenørene virker å være viktig for å oppnå god forståelse av 
prosjektmålene og enighet knyttet til viktige valg. Dialogen kan komme i mange former og på 
forskjellige tidspunkt i prosjektet. Nedenfor illustreres poenget i en figur som viser hvordan dialog 
forekommer i prosjektene vi har studert. Dialogen kan være som engangsforeteelse (f.eks. som 
med markedsdialogen før konkurranse i OPS-prosjektet på Løten-Elverum), gjennom flere møter 
(f.eks. som i de forhandlingene som kulminerte i tre tilbud under anskaffelsesfasen i OPS-
prosjektet på Løten-Elverum) eller det kan skje kontinuerlig (f.eks. som Nye Veier gjennomfører 
sin integrerte samhandling). 
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Figur 47: Flere mulige tidspunkt å ha dialog i løpet av et prosjekt 

• Forberedelse til anskaffelsen: Markedsmøter i forkant av anskaffelsen. Dette ble f.eks. gjort i 

OPS-prosjektet på Løten og på Helgeland nord-prosjektet. 

• Tidlig i anskaffelsen: Avklaringsmøter i begynnelsen av anskaffelsen. Sørge for felles forståelse av 

prosjektet som skal leveres før et første tilbud leveres. 

• Senere i anskaffelsen: Ytterligere avklaringsmøter og forhandlinger av tilbud. Forhandlingene kan 

være indirekte eller direkte. Formålet er fortsatt å sørge for at avstanden mellom byggherre og 

entreprenør (og evt. Rådgiver) minimeres. 

• Utførelsen: Kontinuerlig samhandling i utførelsen av prosjektet.   

 

5.3 Hovederfaringer fra studien  

Vi har i tabell 10 oppsummert noen av de mest sentrale positive erfaringene og utfordringene fra 
de seks prosjektene som er blitt studert. Kun to av de seks prosjektene er ferdig med byggefasen 
og man kan derfor ikke trekke for bastante konklusjoner for hvordan prosjektene vil ende. Det er 
også slik at et prosjekt som tidvis opplevde byggefasen som krevende kan ende godt. Et eksempel 
på dette er E6 Helgeland nord, som opplevde en rekke problemer i byggefasen, men nå er blitt 
nominert til prisen «Årets Anlegg 2019» på ByggeGallaen 2020. Av casene fra denne studien er 
E18 Rugtvedt-Dørdal også blant de tre nominerte til samme prise.  
 
Grad av frihet – hvor begrenset er egentlig mulighetene for å påvirke gjennomføringsmodellen? 
Lov om offentlig anskaffelse gir føringer som byggherren må forholde seg til, men det viser seg at 
man i utgangspunktet har stor frihetsgrad under det gjeldende regelverket. Studien viser at det 
kan være behov for opplæring hos byggherre slik at man blir mer trygg på hva man kan og ikke kan 
gjøre innenfor regelverket. 
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Tabell 11: Oppsummering og erfaringer 

Prosjekt Positive erfaringer Utfordringer 

E6 Helgeland 
nord (SVV) 

Bransjemøter som bidro til at man fikk 
dialog og innspill til hvordan kontrakten 
skulle sette opp – bidro til nok konkurranse 
i runde 2. 
 
Prosjektutvikling i anskaffelsesfasen. 
 
Klarte å bygge tillit på grunn av samarbeid i 
anskaffelsesfasen 
 
Løsningsorientert stemning og positivt 
engasjement etter anskaffelsesfasen. 
 
Felles prosjektoptimalisering i 
anskaffelsesfasen. 
 
Evnet å inkludere Rana kommune på en 
god måte i samarbeidet.  
 
Konkurransedyktig pris. 
 
Bransjemøter etter den første mislykkede 
konkurransen sørget for at man fikk flere 
tilbydere i den andre konkurransen.  
 
Lengre driftsansvar og tidlig involvering av 
driftsentreprenør sørget for mer fokus på 
driftsvennlige løsninger. 

En del forhold, f.eks. usikkerhet knyttet til den 
nye kontraktsformen, gjorde at prosjektet ikke 
fikk nok tilbydere i første tilbudsrunde. Dette ble 
løst med bransjemøter før runde 2. 
 
Krav til løsninger basert på SVVs standarder og 
håndbøker begrenset entreprenørs muligheter til 
å komme med nye løsninger. 
 
Entreprenør opplevde at de mistet muligheten til 
å endre eller påvirke løsninger etter at de hadde 
priset konseptet sitt og at det gode samarbeidet 
og løsningsorienterte stemningen sank etter at 
tilbudet deres var levert. 
 
Grunnforhold og geologi. 
 
Ressurskrevende anskaffelsesprosess. 
 
Skifte av nøkkelpersoner hos entreprenør etter 
dialogfasen. 
 
For lav «looser’s fee». 
 
Sen igangsetting og omregulering pga. KS2-
prosess. 
 
For kort tid til prosjektoptimalisering for 
entreprenør.  
 
KPD er bedre enn rene totalentrepriser (uten 
dialog), men det er ikke optimalt. På prosjekter 
hvor SVV ikke har jobbet mye i forkant av 
dialogen kan man snakke åpent om nye 
løsninger, ettersom SVV ikke har like sterkt 
eierskap til løsninger de har kommet fram til 
tidligere. 

Rv. 3/25 
Løten-
Elverum 
(SVV) 

Prosjektutvikling i forkant av 
kontraktsignering. 
 
Klarte å bygge tillit gjennom en 
anskaffelsesfase på et år.  
 
Felles prosjektoptimalisering før 
kontraktsignering. 
 
Konkurransedyktig pris. 
 

Et år med dialog, forhandlinger og utarbeidelse 
av tilbud krever mye ressursbruk og var lite 
gunstig for de to aktørene som ikke vant 
konkurransen. 

Kompensasjonsbeløpet («looser’s fee») var 
betydelig lavere enn hva entreprenørene måtte 
ut med for å delta i konkurransen. 

Fra entreprenøren synes det var krevende å ha 
ansvar for all grunn. 
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Prosjekt Positive erfaringer Utfordringer 

Nok tid til prosjektoptimalisering for 
entreprenør. 
 
Dialog i forkant av anskaffelse forenklet 
forhandling.  
 
Lite endringskrav som følge av at man kun 
har prosjektert det man skal bygge. 
 
Modellen har bidratt til rask bygging ved 
bruk av sterke insentiver for rask levering. 

 
En teknikk for håndtering av overvann fra 
entreprenør kom fram som et resultat av 
forhandlingene. 

Reguleringen som var gjort på forhånd gjorde 
endringer vanskelige å gjennomføre. Det burde 
vært regulert romsligere, da dette kunne ført til 
bedre løsninger i byggefasen. 
 

E18 
Rugtvedt-
Dørdal (NV) 

Omregulering og godt samarbeid sørget for 
at prosjektet oppnådde en 
kostnadsreduksjon på om lag 30%. 
 
Et viktig suksesskriterium for prosjektet var 
omregulering av brulengder. 
 
Entreprenørens kompetanse ble brukt 
aktivt i planfasen. 
 
3D-modellering, modellbasert 
prosjektering, bruk av team-avtale, ICE og 
Last Planner-metodikk, var noen av de 
sentrale elementene for å lykkes med 
planlegging og gjennomføring.  
 
Høy grad av digital samhandling var en 
viktig del av det som skapte suksess i 
prosjektet.  
 
God samhandling mellom alle parter, 
inkludert kommune. 

Intervjudelen på BVP opplevdes som for svak og 
lite moden. 
 
Det opplevdes som negativt for entreprenør at 
man i starten ikke helt greide å engasjere alle i 
disse samlingene - Man kunne utviklet et «big 
room» fra starten av. 
 
Man må ha en fasilitator som får dette til å 
fungere, og selv med en trent fasilitator er dette 
en noe uvant arbeidsform for noen av de som 
deltar. 

E6 
Kvithammar-
Åsen (NV) 

Tidlig involvering av entreprenør betydde 
mye positivt for samarbeidet.  
 
Effektiv anskaffelsesprosess.  
 
Ikke avtale endelig prisen er veldig viktige 
for samarbeidet.  
 
BVP ble ansett som en veldig bra og 
effektiv måte å anskaffe på. 
 

Det ble ansett som krevende å skille 
grensesnittet mellom drift og vedlikehold (kun 
vedlikehold inkludert i kontrakten). 
 
Byggherren er underbemannet har begrenset 
kapasitet. 
 
På grunn av litt for lite ressurser fra byggherre 
var den integrerte samhandlingsfasen krevende 
Byggherrens begrensinger har gjort at de overlot 
for stort ansvar til entreprenør og rådgiver med 
sin egen risiko. For bedre samhandling bør 
byggherre ha nok ressurser.  
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Prosjekt Positive erfaringer Utfordringer 

BVP har hatt betydning for resten av 
prosjektfasene, siden det ble etablert KPI-
er. 
 
Samlokaliseringen fungerte veldig bra. 

 
Dersom det er mangel på oppfølging fra 
byggherre, kan entreprenør velge å utsette risiko 
til utførelsesfasen ved å f.eks. gjøre mindre 
grunnundersøkelse i den integrerte 
samhandlingen. 

E39 Mandal 
øst-Mandal 
by (NV) 

Effektiv anskaffelsesprosess.  
 
Større muligheter for å påvirke og 
bestemme over løsninger. 
 
Godt samarbeid.  
 
Mulighet for prosjektoptimalisering.  

Det var ikke satt opp detaljprosjektering- og 
mobiliseringsfase av byggherre.  
 
På grunn av litt for lite ressurser fra byggherre 
var den integrerte samhandlingsfasen krevende.  

E6 Kvål-
Melhus (NV) 

Samlokaliseringen fungerte veldig bra. 
 
Felles kontrakt mellom byggherre, 
entreprenør og rådgiver. 
Vederlagsmodellen. 
Heldigitaliserte løsninger. 
VDC, ICE, Last Planner System og daglige 
stå-møter bidro til godt samarbeid. 
 
Mente at BVP fungerte godt som 
anskaffelsesfase før en IPL-kontrakt. 

Ingen omforent kontraktstandard for bransjen. 
Prosjektet måtte utvikle en egen IPL-kontrakt. 
 
Utbyggingen startet før prosjekteringen var 
ferdig. 
 
Samlokaliseringen og kontraktsmodellen økte 
presset på ansatte, spesielt disiplinlederne ble 
utsatt.  

 
De viktigste erfaringene og rådene for tidlig involvering av entreprenør er oppsummert i tabell 11 
og 12. Disse 15 funnene oppsummer de empiriske funnene fra studien av de seks casene og henger 
derfor tett sammen med de to forskningsspørsmålene som har vært styrende for dette 
forskningsarbeidet. Vi har valgt å trekke frem de temaene som har gått igjen i flere av casene, som 
er relatert til gjennomføringsmodell, kontraheringsformen og kontraktsformatene som er blitt 
anvendt. Hvordan disse har bidratt til resultatene som er oppnådd er kommentert i tabell 11. 
Denne studien hadde to forskningsspørsmål som skulle besvares.  
 

1) Hvilken betydning har kontraktsform og gjennomføringsmodell for økt innovasjonsfrihet i 

gjennomføringsfasen av et prosjekt? 

2) Hvordan kan valget av gjennomføringsmodell bidra til mer effektiv prosjektgjennomføring? 

 
Våre funn og kommentarer er basert på de seks prosjektene som har inngått i studien – det er ikke 
gjort en sammenligning mot en referansegruppe som har brukt mer «tradisjonelle» 
gjennomføringsmodeller. Vi kan derfor ikke svare på om de valgte gjennomføringsmodellene har 
bidratt til mer effektiv prosjektgjennomføring sammenlignet med veiprosjekter generelt.  
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Tabell 12: Erfaringer fra studien – 15 hovedfunn 

 Erfaringer fra studien  Forskningsspørsmål 1 

«Har kontraktsform og 

gjennomføringsmodell 
hatt innvirkning på 
innovasjonsfrihet i 
gjennomføringsfasen?»  

Forskningsspørsmål 2 
«Har valget av 
gjennomførings- 
modell bidratt til mer 
effektiv prosjekt-
gjennomføring?» 

Tidlig 
involvering av 
entreprenør  
 
Når ønsker og når 
bør entreprenør 
delta i prosessen? 
 

Byggherren kan velge å utvikle 
prosjektet mer eller mindre ferdig og 
starte involvering og gjennom en 
samhandling med entreprenør etter 
KS2 når man starter byggefasen, de 
kan starte samhandling før KS2 
gjennom f.eks. konkurranse med 
forhandling, eller de kan involvere 
entreprenør mot slutten av 
reguleringsfasen. 
 
Signalene fra entreprenørsiden er 
blandet. Noen ønsker å være involvert 
tidlig og da helst før man er ferdig 
med å regulere hele strekningen. 
Andre mener at det er hensiktsmessig 
at linjen er valgt og at byggherren har 
gjort ferdig regulering og grunnerverv 
før entreprenør involveres i 
prosessen. 

Ja, men det ser ut til at 
mulighetene for 
endring er til stede 
både når man 
benytter konkurranse 
med forhandling, og 
integrert samhandling. 
 
Det er også mulig å 
endre løsning i 
byggefase både på 
hovedentreprise, 
generalentreprise, 
totalentreprise og 
OPS. 

Ja, men kun i noen 
grad.  
 
Tidlig involvering har i 
varierende grad blitt 
brukt på prosjektene 
som inngår i studien. 

Target Value 
Design, 
kostnadsstyrt 
prosjektering 

Erfaringer med utvikling av prosjektet 
byggherrens målpris, fastpris, budsjett 
pris og maks pris.  
 
Studien viser at dette var krevende for 
5 av 6 prosjekt.  
 
Man har kommet til enighet om 
prisene, men ofte gjennom en form 
for megling på det høyeste nivået i 
firmaene som har inngått avtale. 
 
Kostnadsstyrt prosjektering ser ut å ha 
gitt god effekt og man har 
gjennomgående fått veier som 
aktørene mener har høy verdi og som 
har gitt mye vei for pengene.  
 
Prosjekteringskostnaden ser 
gjennomgående ut til å være relativt 
lav selv om man har regulert om deler 
av strekkene i byggefasen.  

Ja, det ser ut til at det 
har vært mulig å være 
innovativ og endre 
løsning og design i alle 
seks prosjektene i 
studien. 

Ja, men noen indirekte 
målpriser har vært 
satt stramt og dette 
ser ut til å ha hatt en 
disiplinerende effekt. 
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 Erfaringer fra studien  Forskningsspørsmål 1 

«Har kontraktsform og 

gjennomføringsmodell 
hatt innvirkning på 
innovasjonsfrihet i 
gjennomføringsfasen?»  

Forskningsspørsmål 2 
«Har valget av 
gjennomførings- 
modell bidratt til mer 
effektiv prosjekt-
gjennomføring?» 

Tidlige 
involvering av 
entreprenør i 
reguleringsfasen 
og integrert 
samhandling  
 
Gir dagens 
kontrakter 
entreprenørene 
tilstrekkelig 
incitament til å 
samarbeide i 
utviklingsfasen? 
 

Konkurranse med forhandling ser ut til 
å gi gode incitamenter for å 
samarbeide.  
 
BVP-prosessen med integrert 
samhandling fungerer også godt på 
dette området. 

Ja, men noe indirekte. 
 
Det er sentralt for 
innovasjonsfriheten. 
Selv om dette punktet 
primært henger 
sammen med 
samhandlingsfasen gir 
det også føring for den 
neste fasen –
byggefasen  

Ja, prosjektene i 
studien har levert mye 
verdi og ser ut til å ha 
blitt gjennomført 
kostnadseffektivt. 

Samhandling 
med entreprenør 
i reguleringsfasen 
og integrert 
samhandling 
 
Samarbeid på 
armlengdes 
avstand eller 
gjensidig 
partnerskap? 
 

Studien viser at begge løsninger 
fungerer godt. Byggherrene 
signaliserer at de fikk tre valgbare 
konsept og man fikk god dialog i 
konkurranse med partene – og man 
var godt fornøyd med de 
entreprenørene og rådgiverne man 
endte opp med.  
 
BVP-prosessen opplevdes også som 
tilfredsstillende på dette området –
Signalene her er noe mer blandet 
knyttet til den innledende delen med 
korte prosjektbeskrivelser og 
intervjuer av nøkkelpersonell. 

Nei, dette punktet 
vurderes ikke å 
påvirke 
innovasjonsfriheten i 
gjennomføringsfasen 
vesentlig.  
 
Forholdet påvirker 
primært fasene før.  

Ja, dette har bidratt til 
at man har fått 
optimalisert og 
forbedret linjevalgene 
og partene signaliserer 
at man har levert mye 
verdi på en 
kostnadseffektiv måte 
ved å jobbe tett 
sammen om å 
definere innholdet. 

Samarbeid med 
kommune i 
regulerings-
arbeidet  
 
Erfaring med 
involvering av 
entreprenør i 
regulerings-
arbeidet 
 

NV kan i større grad «presse» 
kommunen til å delta enn SVV på 
grunn av porteføljestyringsmodellen.  
 
Erfaringen fra de to SVV-prosjektene 
som har blitt studert er at 
samarbeidet med kommune trekkes 
frem som meget godt og som en viktig 
bidragsfaktor til at prosessene har gått 
fort.  
 
Godt samarbeid med de regulerende 
myndigheter og god og tett dialog 
med kommunene om hva som foregår 
og hvorfor omregulering trengs 
trekkes frem som viktige 

Ja, godt samarbeid og 
samhandling trekkes 
frem som sentralt av 
partene – uten et slikt 
samarbeid vil 
innovasjon i 
gjennomføringen være 
krevende. 

Nei, dette punktet er 
uavhengig av 
gjennomføringsmodell
, men det betyr ikke at 
godt samarbeid med 
kommunene ikke bør 
vektlegges. Tvert imot 
trekkes godt og tett 
samarbeid med 
kommunene frem som 
en viktig faktor for 
fremtidige prosjekter. 
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 Erfaringer fra studien  Forskningsspørsmål 1 

«Har kontraktsform og 

gjennomføringsmodell 
hatt innvirkning på 
innovasjonsfrihet i 
gjennomføringsfasen?»  

Forskningsspørsmål 2 
«Har valget av 
gjennomførings- 
modell bidratt til mer 
effektiv prosjekt-
gjennomføring?» 

suksessfaktorer i begge SVV-
prosjektene.  
 
Erfaringene med å involvere 
entreprenør i reguleringsplanfasen har 
stor sett vært positivt for prosjektene. 
 
Entreprenørene og rådgivernes 
kompetanse har vært avgjørende for å 
lykkes med en slik strategi. 

Muligheter for 
innovasjon i 
reguleringsfasen 
og integrert 
samhandling 

Det signaliseres at den integrerte 
samhandlingen/anskaffelsesfasen er 
for kort til at det er rom for veldig mye 
innovasjon.  
 
Når kontakten er signert er også vilje 
til å endre løsninger også betydelig 
redusert, selv om man har valgt å 
omregulere etter kontraktsinngåelse 
på flere av prosjektene i studien. 

Ja, de ulike 
gjennomførings-
modellene gir gode 
muligheter til 
innovasjon, men 
mengden innovasjon 
synes å være noe 
begrenset i det fleste 
av prosjektene i 
studien. 

Ja, dette har bidratt til 
at man har fått 
optimalisert og 
forbedret linjevalgene 
og partene signaliserer 
at man har levert mye 
verdi på en 
kostnadseffektiv måte. 

Kompensasjons-
format i 
anskaffelsesfase 
og integrert 
samhandling 

Det er to varianter som denne studien 
har sett på: «looser’s fee» og time-for- 
-time-avtale. 
 
Begge varianter fungerer, men 
entreprenør/rådgiver vil nok 
foretrekke en time-for-time-avtale 
fremfor en «looser’s fee» hvis 
oppdraget krever omfattende 
prosjektering  

Nei, dette punktet 
vurderes ikke å 
påvirke 
innovasjonsfriheten i 
gjennomføringsfasen 

Ja, men mer indirekte. 
 
Det er nok slik at 
entreprenør og 
rådgiver ikke hadde 
stilt opp i et år uten at 
dette ble kompensert 
for timene man har 
lagt inn i denne fasen. 

Størrelsen på 
kontraktene 

Vil man få tilbud når størrelsen på 
kontrakten økes? 
Alle seks prosjekt som ble studert fikk 
inn tre eller flere tilbydere til de 
konkurranse som ble gjennomført. 
Om dette vil skje hvis kontraktene 
fortsetter å øke til +10 mrd. Kan ikke 
denne studien gi ett entydig svar på 

Nei – dette punktet 
vurderes ikke å 
påvirke innovasjons-
friheten i 
gjennomføringsfasen 

Ja– dette punktet 
vurderes å påvirke 
prosjekt-
gjennomføring – men 
mest indirekte ved at 
store kontrakter kan 
medfør at det er færre 
som kan gi tilbud  

Grunnforhold  
 
Erfaringer med 
grunn-
undersøkelser og 
totalentreprise-
modell. 
 

Partene signaliser at dette teamet er 
sentralt og at ved en totalentreprise 
kan det oppstå utfordringer hvis linjen 
legges om. 
 

Ja, men indirekte 
siden dette er henger 
sammen med 
utfordringer som kan 
oppstå i en 
totalentreprise. 

Ja, modellene påvirker 
dette forholdet 
indirekte sidene de 
handler om hvem som 
skal bære risikoen. 
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 Erfaringer fra studien  Forskningsspørsmål 1 

«Har kontraktsform og 

gjennomføringsmodell 
hatt innvirkning på 
innovasjonsfrihet i 
gjennomføringsfasen?»  

Forskningsspørsmål 2 
«Har valget av 
gjennomførings- 
modell bidratt til mer 
effektiv prosjekt-
gjennomføring?» 

Byggherre, 
entreprenør og 
rådgivers 
bemanning i 
store og 
komplekse 
vegprosjekter 

De to byggherrene praktiserer to 
strategier. NV har en liten kjernestab 
og trekker inn spesialkompetanse ved 
behov. SVV praktiserer en noe større 
organisasjon som sitter nære 
entreprenør/rådgiver, men ikke 
nødvendigvis i samme rigg.  
 
Rådet fra entreprenør/rådgiver til NV 
er at det hadde vært ønskelig med 
mer ledelse inn i den integrerte 
samhandlingen. 
 
SVVs bemanning vurderes som slank, 
men tilstrekkelig til at samhandling og 
beslutninger ble tatt i det tempo som 
var nødvendig. 

Nei, dette punktet 
vurderes ikke å 
påvirke innovasjons-
friheten i 
gjennomføringsfasen i 
vesentlig grad. 

Ja, forholdet påvirker 
gjennomføringen 
positivt. Nok og rett 
bemanning er  
sentralt for selve 
beslutningsprosessen 
som må fungere både i 
samhandling- og 
byggefasen. 

Samhandling og 
samarbeid 
mellom 
byggherre, 
entreprenør og 
rådgiver 

Utvikling av en felles 
samhandlingsplakat er en viktig del av 
oppstarten av byggefasen. 
 
Samarbeidet er personavhengig, og 
det er ikke bare kontraktsformen eller 
gjennomføringsmodellen som avgjør 
om det blir et godt eller dårlig 
samarbeid i prosjektene. 
 

Ja, dette punktet 
vurderes å påvirke 
innovasjonsfriheten i 
gjennomføringsfasen 
 
Et team som 
samhandler og 
kommuniserer godt vil 
antagelig også evne å 
utvikle prosjektet i 
byggefasen sammen. 

Ja, dette punktet 
vurderes til å påvirke 
prosjekt-
gjennomføringen 
positivt.   
 
Dette trekkes frem 
som et viktig element 
for å få en felles kultur 
i flere av prosjektene  

VDC – Lean 
byggeprosess 

Erfaringer med VDC, ICE og 
modellbasert prosjektering, LEAN og 
Last Planner – ulike krav og ikke 
definert i kontrakt. 

Ja, dette punktet 
vurderes å påvirke 
innovasjonsfriheten i 
gjennomføringsfasen. 
 
 

Ja, dette punktet 
vurderes å påvirke 
prosjektgjennomføring 
positivt. 
 
Lean-tilnærmingen 
trekkes av partene 
frem som sentralt for 
effektiv 
gjennomføring. 

Drift og 
vedlikehold vs. 
kontraktsform 

Studien viser at begge byggherrer har 
dette som et sentralt punkt i sin 
utvikling av prosjekter. Om de har 
lykkes med strategien – dvs. om de 
har fått veier som er billige å drifte og 
vedlikeholde, kan ikke denne studien 
si noe konkret om.  

Nei, dette punktet 
vurderes ikke å 
påvirke 
innovasjonsfriheten i 
gjennomføringsfasen. 

Ja, dette punktet 
vurderes å påvirke 
prosjekt-
gjennomføringen 
positivt. Det gir 
føringer for valg av 
kvaliteter i 
byggefasen.   



 

 120 PROSJEKTNR. 
xxxxxxxxxxxxxxx 

RAPPORTNR: 
xxxxxxxxxxxxxx 
 

VERSJON 
xxxxxxxxxxxxxx 

 Erfaringer fra studien  Forskningsspørsmål 1 

«Har kontraktsform og 

gjennomføringsmodell 
hatt innvirkning på 
innovasjonsfrihet i 
gjennomføringsfasen?»  

Forskningsspørsmål 2 
«Har valget av 
gjennomførings- 
modell bidratt til mer 
effektiv prosjekt-
gjennomføring?» 

Ingen av prosjektene har flere år med 
drift bak seg som vil være nødvendig 
for å konkludere mer nøyaktig på 
dette punktet  

Prosjektutvikling  
 
Erfaringer med 
utvikling av 
konseptet med 
tradisjonelt 
forprosjekt vs. 
prosjektutvikling 
 

Gjennomføringsmodellene ser ut til å 
fungere godt på dette området. Man 
har fått frem gode alternativer, fått 
optimalisert linjene og 
konstruksjonene i alle seks 
prosjektene som inngår i studien. 

Ja, dette punktet 
vurderes å påvirke 
innovasjonsfriheten i 
gjennomføringsfasen. 
 

Ja, prosjektene i 
studien jobbet aktivt 
med prosjektutvikling 
både under integrert 
samhandling og i 
byggefasen. 
Det har bidratt til høy 
verdi og ser også ut til 
å ha bidratt til at 
prosjektene har blitt 
gjennomført 
kostnadseffektivt. 
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Tabell 13: Råd til byggherrene 

 Råd til byggherrene  

Grad av frihet  Man bør utforske de mulighetene som «konkurranse med forhandling» faktisk 
åpner for mer aktivt. 
 
Man kan bruke forhandlingsmuligheten som prosessen legger opp til mer aktivt. 
 
Man bør teste konkurranseformen på de mindre prosjektene også. 

Tidlig involvering av 
entreprenør  
 

Det bør testes ut om det det er mulig å regulere noe bredere korridorer. 
 
Det bør testes ut om entreprenør med i regulering kan gjøres uten at dette 
medfører en konkurransevridende effekt. 

Target Value Design, 
kostnadsstyrt 
prosjektering  

Det bør vurderes når det er mest hensiktsmessig å sette målprisen. Er grunnlaget 
umodent eller mye av prosjekteringen ikke utført, bør man vurdere om å sette 
målsummen kun for de de delene som er avklart og vente med de neste delene og 
ta de som opsjoner. 
 
Det bør vurderes om prosjektråd bør gjøres obligatorisk på disse store prosjektene. 

Tidlige involvering av 
entreprenør i 
reguleringsfasen og 
integrert samhandling 

SVV bør teste ut betaling for samarbeidsfasen etter samme modell som NV, som 
betaler for den integrerte samhandlingen og benytter seg av åpen bok. 

Samhandling med 
entreprenør i 
regulerings-fasen og 
integrert 
samhandlingsfase 

Fortsett uttesting av konkurranse med forhandling. Vurder om det er rom for å 
forbedre samhandling, for eksempel kan det være ønskelig å kunne jobbe noe 
tettere med entreprenør/rådgiver enn dagens prosess legger opp til. 
 
NV fremstår som bedre tilrettelagt for samhandling, men her anbefales det å 
vurdere å bruke et noe større team i samhandlingsfasen fra byggherresiden. 

Samarbeide med 
kommune i 
reguleringsarbeidet 

Byggherre bør fortsette å utforske dette samarbeidet. Helgeland-modellen, hvor fire 
parter jobber tett sammen, ser ut til å ha vært vesentlig for suksessen til det 
prosjektet.  

Muligheter for 
innovasjon i 
reguleringsfasen og 
integrert samhandling 

Det finnes muligheter for å øke graden av innovasjon ved å inngå tilleggsavtaler 
etter kontraktsinngåelse. Det bør vurderes om dette tiltaket bør brukes noe mer når 
man omregulerer etter kontraktsinngåelse på totalentreprisekontrakter. 

Kompensasjonsformat 
anskaffelsesfase og 
integrert samhandling 

SVV bør teste ut time-for-time-avtale for entreprenør/rådgiver og ikke bare for 
rådgiver, som man har lang tradisjon for i forbindelse med byggherrestyrte 
entrepriser.  

Størrelse på 
kontraktene 

Fortsett bruken av dialog med markedet i forkant av de store og krevende 
utlysninger. Fortsett bruk av konkurranse med forhandling. 
 
Sett av nok tid til utvikling og forhandling på de mest prosjekteringskrevende 
prosjektene. 

Grunnforhold Byggherren bør ta en større investeringer i grunnundersøkelser i forkant. Løsmasse, 
fjell, myr og ikke bare områder som er sensitive bør undersøkes før dialogfasen og 
utførelsesfasen starter opp.  
 
Ideelt sett bør grunnforholdene være omforent og avklart når kontrakten signeres.  
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 Råd til byggherrene  

Det bør vurderes ekstra grunnundersøkelser etter kontraktinngåelse på områder 
hvor det er usikkerhet. Man bør avklare hvem skal ta risikoen i forkant, før man 
velger å legge om veilinja som er regulert. 

Byggherre, 
entreprenør og 
rådgivers bemanning i 
store og komplekse 
vegbyggingsprosjekter 

SVV bør fortsette med bemanning på sine prosjekt omtrent på det nivået som de 
ligger på i dag. Det bør helst ikke bli færre eksperter og folk involvert i ledelsen og 
styringen av så store kontrakter. 
 
NV bør vurdere om deres bemanning er tilstrekkelig, spesielt i fasene som involverer 
integrert samhandling. 

Samhandling og 
samarbeid mellom 
byggherre, 
entreprenør og 
rådgiver 

En av erfaringene man kan trekke fra dette er at nøkkelpersoner som var med i 
dialogen også bør være med i utførelsesfasen. Dette er noe man må sikre i fremtidige 
prosjekter. Hvis entreprenør eller byggherre må skifte ut nøkkelpersonell er det viktig 
at de nye personene får opplæring. Man må sikre at de som kommer inn har får den 
nødvendige opplæringen og innsikten i det som er avtalt i tidligere faser. Dette bør 
inngå inn i selve kontraktsbestemmelsene. 

VDC – Lean 
byggeprosess 

Det bør vurderes om konseptene skal beskrives som del av kontraktene eller om det 
skal være opp til entreprenør og rådgiver hvordan dette legges opp.  

Integrering av drift og 
vedlikehold vs. 
kontraktsform 

Det bør gjøres etter vurdering og måling av drifte og vedlikeholds kostnaden for de 
veien som inngår i denne studien. 

Prosjektutvikling  Det bør vurderes om disse gjennomføringsmodellene også bør kjøres på mindre 
prosjekt. 
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6 Konklusjon og videre arbeid 
Denne studien ble igangsatt for å høste erfaringer med tidlig involvering av entreprenør og ulike 
gjennomføringsmodeller, kontraktsformer, og ulike kontraheringsformat som legger til rette for 
det. Rapporten ble initiert av SVV Ferjefri E39-prosjektet for å kunne bidra med innspill til det 
arbeidet man jobber med for tiden på Bjørnafjord-krysningene, hvor man nå vurderer ulike 
kontraktsstrategier og gjennomføringsmodeller. Det ble satt opp to forskningsspørsmål 
innledningsvis som denne studien skulle besvare.  
 

3) Hvilken betydning har kontraktsform og gjennomføringsmodell for økt innovasjonsfrihet i 

gjennomføringsfasen av et prosjekt? 

4) Hvordan kan valget av gjennomføringsmodell bidra til mer effektiv prosjektgjennomføring? 

 
I kapittel 6.1 og 6.2 er disse forskningsspørsmålene drøftet og besvart basert på de empiriske 
funnene fra de seks casene som er omtalt i kapittel 4 og 5. Kapittelet avsluttes med kapittel 6.3 
hvor forslag til videre arbeid er oppsummert. 
 
Kort om studien 
I denne studien har seks prosjekter blitt gransket 2 fra SVV og 4 fra NV. Se tabell 14 
 
Tabell 14: Oversikt over prosjekter i studien 

Prosjektet Gjennomføringsmodell Kort om prosjektet 

E6 Helgeland nord (SVV) Konkurransepreget dialog 
Vegutviklingskontrakt 
basert på totalentreprise  

Driftsfase 
62 kilometer ny E6. E6 – 2 felt (90 km)– Byggetid 
ca. 4 år åpnet 31/10/2019 
Sluttkostnad ca. 2,7 mrd. 

Rv. 3/25 Løten-Elverum 
(SVV) 

Konkurranse med 
forhandling OPS 

Byggefase 
16 km 4 felts – 9 km 2 felt – Åpnes nov 2020 
Investering inkl. Drift ca. 5,5 mrd. 

E18 Rugtvedt-Dørdal 
(NV) 

BVP og totalentreprise 
med reguleringsfase 

Driftsfase 
16,3 km 4 felts.  
Byggetid ca. 2,5 år (Mai2017-2/12/2019) 
Kostnad Ca. 1,8 mrd. eks. mva. (kontrakt)  

E6 Kvithammar-Åsen 
(NV) 

BVP og integrert 
samhandling med 
målpris/fastpris 
Totalentreprise 

Byggefase 
Ca. 19 km 4 felt m/lang tunnel 
Byggetid ca. 5-6år (2020 – 2025/25 
Kostnad: 3,5 mrd. eks mva. (Kontrakt) 

E39 Mandal øst-Mandal 
by (NV) 

BVP og integrert 
samhandling med 
målpris/fastpris 
Totalentreprise 

Byggefase 
7 km 4 felt- 6 km 2 felt 90/km         
Byggetid 1/10/2019-Medio 2022 – ca. 2,5 år 
Kostnad: 1,75 mrd. eks. mva. (Kontrakt) 

E6 Kvål-Melhus (NV) BVP og integrert 
prosjektleveranse  
Egenutviklet IPL-kontrakt 
 

Byggefase  
ca. 7 km 4 felt  
Byggetid: ca. 2-2½ år Juni 2019, ferdigstilles i 
løpet av 2022 
Kostnad er ca. 0,75 mrd. eks. mva. og 
vedlikehold 
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Ingen av prosjektene i studien er plukket ut fordi de var spesielt billig eller spesielt raske. De ble 
valgt fordi de hadde testet ut ulike gjennomføringsmodeller og ulike kontrakter og vi ønsket å lære 
av de erfaringene de har fått underveis i sin uttesting. At noen har gått bra og andre ting har vært 
mer krevende er derfor som forventet i denne studien. Det store bildet er at disse store 
prosjektene har gått bra eller meget bra og at det er noe å lære fra dem alle.    
 
De gjennomførte prosjektene i studien ser ut til ha blitt utviklet effektivt. Det har i hovedsak vært 
tett og godt samarbeid mellom byggherre, entreprenør og rådgiver. Prosjektene har blitt utviklet 
med lave prosjekteringskostnader selv om de fleste av prosjektene i studiene har omregulert deler 
av strekningen. Det ser ut til at man på alle seks prosjektene vil få bygd mye vei for pengene. 
Løpemeterprisene for prosjektene ser ut være gjennomgående konkurransedyktige i forhold til 
sammenlignbare veistrekninger.   
 
To av prosjektene er nominert til pris for beste anleggsprosjekt i 2019 (E6 Helgeland nord og E18 
Rugtvedt-Dørdal). OPS-prosjektet på Rv. 3 Løten-Elverum har vunnet prisen for «Beste OPS-
prosjekt i Europa», har bygd svært fort og ligger an til å åpne 3 måneder før det som var planlagt i 
kontrakten.   
 
Ut fra det kan man konkludere at dette er mulighet for at det en viss bias i funnene i denne studien. 
Studerer man «suksessprosjekter» finner man andre ting enn om man studere «gjennomsnittlige 
prosjekter». 
 

6.1 Hvilken betydning har kontraktsform og gjennomføringsmodell for økt 
innovasjonsfrihet i gjennomføringsfasen av et prosjekt?  

Det var flere informanter som tok opp hvordan man opplever at SVV praktisert sin rolle som 
byggherre når totalentreprise ble benyttet.  
 
«SVV lyste ut kontrakter som en totalentreprise, men man henger for mye fast i det gamle format 
– «utførelsesentreprise». SVV har mange ganger gjort veldig mye jobb med prosjektene sine i 
forkant. De går ut i markedet med forespørsel om «totalentreprise», men beskrivelsen er lagd som 
«utførelsesentreprise» med et komplett ferdig prosjektert grunnlag. Da blir det vanskelig for 
entreprenør å få gjennomslag for nye og innovative løsninger, siden SVV har et eierforhold til de 
løsningene som de har jobbet med i flere år». 
 
«Når KPD skal benyttes på prosjekter er dette beste egnet når SVV ikke har jobbet med prosjektet 
i flere år i forkant, slik at de ikke har et så sterkt eierforhold til løsningen som skal velges. Det endrer 
premisset for kontrakten når entreprenør ikke får lov til å optimalisere eller endre noe etter de har 
signert kontrakten, med begrunnelse i at entreprenør har beskrevet løsningen i tilbudet og det er 
det som skal leveres. Problemet kan være at entreprenøren ble tildelt kontrakten basert på et 
løsningsforslag som enda ikke er optimalisert ved kontraktsignering. Med en totalentreprise 
forventer entreprenør at det vil være mulig å optimalisere med omregulering hvis linja eller 
grunnforholdene ikke er optimal. De forventer også at man kan prosjektere byggbare løsninger slik 
at det blir optimalt å bygge etter at kontrakten er signert. Hvis muligheten for optimalisering tas 
bort fordi byggherre nekter å akseptere nye løsninger med begrunnelsen at «da brytes 
konkurransegrunnlaget», så er det uheldig. Da får ikke entreprenør lov til å hente inn besparelse 
ved å være kreative, optimalisere linje, konstruksjoner osv.» 
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Hovedforskjellene mellom tilnærmingene man bruker har på en «tradisjonell» anskaffelse og det 
vi ser i casene i denne studien er at anskaffelsesprosedyrene strekker seg over lengre tid og at det 
enten begynner i slutten av reguleringsfasen eller rett etter at prosjektene er ferdig regulert. 
 
Studien av NV-prosjektene viser at partene mener det finnes gode muligheter for å komme med 
innovative løsninger i den integrerte samhandlingen, mens man mister noe av mulighetene for 
endring og innovasjon i utførelsesfasen. Entreprenøren har alle muligheter til å endre løsningene 
og har stor frihet under den integrerte samhandlingen.   
 
SVV-prosjektene som har blitt studert ser ut til å gi noe mindre rom for innovasjon i 
gjennomføringsfasen, men både VUK-prosjektet på Helgeland nord og OPS-prosjekt Løten-
Elverum signaliserer at man hadde stor nytte av markedsdialogen, forhandlingene og den 
konkurransepregede dialogen man gjennomførte. Man fikk frem gode løsninger, satt igjen med 
tre gode konsepter som kunne brukes og man endte opp med en pris som man var fornøyd med.  
 
Alle parter i undersøkelsen signaliserte at det å ha kort tid med felles utvikling begrenser 
muligheten til å komme opp med innovative løsninger. 3-4 måneder dialogfase eller 6-8 måneder 
integrert samhandling er ikke nok tid til at man kan utvikle veldig mange og nye innovative 
løsninger. Ønsker man innovasjon bør man sette av noe mer tid til samhandlingen, man bør 
regulere større korridorer, og ha færre underliggende krav når man starter dialogfasen.  
 
I undersøkelsene pekes det på at en konkurranse med forhandling, konkurransepreget dialog eller 
en integrert samhandlingsfase, vil være egnet på de prosjektene hvor det fortsatt er åpning for at 
entreprenør kan påvirke konstruksjoner og linjevalg. Sett fra entreprenørs ståsted bør ikke 
byggherren ha jobbet med konseptet i mange år før man inviteres inn i dialog og bruker en 
totalentreprisekontrakt. Da vil sannsynligvis dialogen bli mye mer spennende og nye løsninger kan 
diskuteres uten at byggherren har låst alt til den løsningen som man selv har prosjektert seg frem 
til.  
 
I Nye Veier har man valgt en måte å anskaffe på som gjør at man kun trenger å forholde seg til en 
entreprenør (og rådgiver) i prosjektutviklingsfasen. Dette krever mindre ressurser fra byggherre 
sin side enn om man må forholde seg tre parter som man gjør i konkurransepreget dialog eller 
konkurranse med forhandling. NV kan derfor jobbe tett sammen med den foretrukne 
grupperingen i utviklingsfasen. Ulempen er at man har ingen garanti for at man har valgt den beste 
entreprenøren og tilhørende rådgiver etter den første innledende fasen. 
 
I alle tre modellene er det usikkert om man reelt sett finner de beste løsningene i 
forhandlingsfasen/utviklingsfasen og om en standard NS8407 for gjennomføringsfasen er det 
endelige svaret. Etter endt forhandling «låses» for å få byggherren skal få kontroll på kostnadene. 
Dermed reduserer naturlig nok også entreprenørens mulighetsrom i neste fase. Fortsatt ser det ut 
til at entreprenørene ønsker seg større muligheter til å optimalisere etter at kontrakten er signert, 
slik at man kan få utnyttet mulighetsrommet og ikke bare jobbe med å få kontroll på og unngå 
risiko, som gjør at deler av innovasjonen derfor uteblir.  
 
Selv om SVV har tre komplette løsningsforslag etter konkurranse- eller dialogfasen er det ikke fritt 
frem å bruke det beste fra alle tre. Dette er nok løsbart ved å betale for de tapene finalistenes 
løsning -men da kommer jo også spørsmålet opp hvem bør betale for dette? Byggherren som får 
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en løsning som de er interessert og som de mener gir høyer verdi/nytte eller entreprenøren som 
får tilgang på en smart løsning eller bedre byggemetode som de selv ikke hadde tenkt på?  
 
Selv om NV kan jobbe tett med en aktør i utviklingsfasen ser man at det er utfordrende å få til en 
effektiv kostnadsstyrt prosjektering og partene sliter med å bli enig om en løsning som lar seg 
realisere innenfor NVs budsjettpris/makspris. Bonusene og incitamentene som ligger i avtalen er 
svært gode, men de kommer ikke til utbetaling slik BBP/BMP settes nå. Entreprenør og rådgiver 
må jobbe svært hardt for å finne en løsning som lar seg realisere i den integrerte samhandlingen 
innenfor BBP/BMP, siden de ikke har noen garanti for at neste fase blir igangsatt. Sånn sett kan 
man si at ordningen fungerer, men samtidig føler nok entreprenør og rådgiver at man ikke får godt 
nok betalt for at man virkelig legger seg i selen for å finne gode løsninger som er effektive og 
driftsmessig gode i de neste 20 år. 
 

6.2 Hvordan kan valget av gjennomføringsmodell bidra til mer effektiv 
prosjektgjennomføring? 

 
Valg av gjennomføringsmodell vurderes å ha stor betydning for prosjektgjennomføringen. 
Gjennomføringsmodellen påvirker hvordan aktørene samvirker fra reguleringsfasen til langt inn i 
driftsfasen.  
 
Denne studien viser at det fem forhold som kan sies å ha bidratt direkte til mer effektiv 
prosjektgjennomføring.  
 

• Tidlig involvering av entreprenør i reguleringsfasen og integrert samhandling 

• Muligheter for innovasjon i reguleringsfasen og integrert samhandling  

• Mulighet for felles prosjektutvikling 

• Byggherre, entreprenør og rådgivers bemanning i store og komplekse vegbyggingsprosjekter 

• VDC, Lean byggeprosess, høyt fokus på felles digitale samhandlingsløsninger og modeller basert 

prosjektering 

• Integrere drift- og vedlikeholdsaktørene tidlig i utviklingen av konseptet som skal bygges  

 
Muligheten som tidlig involvering gir for byggherren er tett og tidlig samarbeid med en 
entreprenør, slik at byggherren kan få råd og innspill om valg av trasé, linjevalg og om hva som er 
mulig og effektivt å bygge sett fra entreprenørens ståsted på et tidlig plangrunnlag. Byggherren 
kan ved en slik tilnærming utvikle planer og løsninger sammen med entreprenøren og hans 
rådgiver. Man kan få til en felles utvikling og optimalisering av konseptet basert på en mer iterativ 
utvikling frem mot en mest mulig kostnadseffektiv løsning. Og man kan gå ut i markedet med en 
kontrakt for neste fase som er mer presis på hva som skal leveres. Studien viser også at denne 
måten å jobbe på ser ut til å styre prosjektering noe mer enn ved tradisjonell utførelsesentreprise. 
Prosjekteringskostnadene, selv med omregulering inkludert, ligger på mellom 4-6 % av inngått 
kontraktsum på flere av prosjektene som inngår i denne studien. 
 
Det tette samarbeidet i planarbeidet ser ut til å gi god effekt på byggefasene på prosjektene i 
studien. De har gjennomgående levert høy verdi på en rask og kostnadseffektivt måte. Dette er 
brukt nok tid til å kna prosjektene og når man først starter så gjennomfører man byggefasen raskt 
og effektivt.  
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En mulig fallgruve med en slik strategi er at man gir ikke like muligheter for de ulike 
entreprenørene som skal konkurrere om kontraktene i byggefasen. Den entreprenøren som blir 
brukt som rådgiver til byggherren i reguleringsfasen sitter inne med mye mer detaljkunnskap om 
hva byggherren trenger, hva byggherrene mener skal bygges, hvilke risikoforhold som må styres 
og som det bør tas høyde for i tilbudet for den byggefasen man skal inn i.  
 
Entreprenøren som blir engasjert som rådgiver i reguleringsfasen har derfor et stort fortrinn 
fremfor de entreprenørene som ikke har vært med på dette arbeidet sammen med byggherren i 
reguleringsfasen. Det er derfor et spørsmål om man reelt sett konkurrerer på like vilkår når 
kontrakten utlyses i den neste runden. Det er derfor en fare for at man ikke får en rettferdig 
konkurranse og at det er kun entreprenører med store nok staber og med kunnskap om 
reguleringsprosesser som vil vinne frem i konkurranser på de store prosjektene i fremtiden hvis 
man ikke gjør dette på en ryddig måte.  
 

6.3 Forslag til videre arbeid 
De gjennomførte prosjektene i studien ser ut til ha blitt utviklet effektivt. Det har i hovedsak vært 
tett og godt samarbeid mellom byggherre, entreprenør og rådgiver i utviklings- og i byggefasen. 
Prosjektene har blitt utviklet med relativt lave prosjekteringskostnader selv om de fleste av 
prosjektene i studiene har omregulert deler av strekningen.  Og det ser ut til at man på alle seks 
prosjektene har levert høy verdi og at det bygd mye vei for pengene. Løpemeterprisene for 
prosjektene ser ut være gjennomgående konkurransedyktige i forhold til sammenlignbare 
veistrekninger.   
 
Denne studien hadde ikke til hensikt å finne ut om veiprisene har gått ned på grunn av den valgte 
gjennomføringsmodellen. Skal man finne ut av det må man vurdere hva som er blitt bygg og se på 
forhold som vegstandard (firefelts og tofelts), vegbredde, teknisk utrustning, lokalisering av veien 
(bynært vs. grisgrendt strøk), andel av konstruksjoner, tunneler (type T 10,5 vs. T9,5 vs. T 8,5), 
grunnforhold, med mer. Det hadde derfor vært interessant og gjort et nytt studium av de samme 
seks prosjektene og analysert om de valgte gjennomføringsmodellene har bidratt til høyere verdi 
og mer vei for pengene.  
 
Ferjefri E39 består av mange store og krevende samferdselsprosjekter. Et eksempel er kryssingen 
av Bjørnafjorden, som inngår i arbeidet med strekningen Stord-Os og som er en krevende 
fjordkryssing som det har blitt jobbet med i mer enn 10 år. Det hadde derfor vært relevant å 
analysere hvilke frihetsgrader som står igjen for Bjørnafjorden-utbyggingen mer spesifikt og søkt 
å finne svar på hvilke strategier som er anvendelig på et prosjekt som er så stort og kostbart som 
dette prosjektet. Vi tror det er fem spørsmål som det vil være relevante å se nærmere på: 
 

1. Bør man utrede/lage et eller to forprosjekt? 

2. Bør SVV utvikle forprosjektene selv eller sammen med markedet? 

3. Ønsker man å få svar fra entreprenør/rådgiver om det finnes en mulig tredje løsning? 

4. Anskaffelsesstrategi – Bør man lyse ut Bjørnafjorden i deler eller som en stor totalentreprise? 

5. Anskaffelsesstrategi – Er Bjørnafjorden-bruene egnet for konkurransepreget dialog, konkurranse 

med forhandling, BVP? Hvilken kontrakt bør man anvende for byggefasen med det risikobildet 

man står ovenfor – byggherrestyrt hovedentreprise, totalentreprise, IPL, OPS, VUK? 
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Om valget av gjennomføringsmodell har betydning for om man har fått en driftsvennlig vei er et 
spørsmål vi mener er interessant, men som kan ikke besvares på dette tidspunktet.  Ingen av 
prosjektene i studien har flere år med drift bak seg, som vil være nødvendig for å konkludere mer 
nøyaktig på dette punktet. Det hadde derfor vært interessant å gjennomføre en egen studie på 
dette området for eksempel 5 år etter trafikkåpning på de seks prosjektene, slik at man kan få 
vurdert effektene når data fra drift og vedlikehold av strekningene foreligger. 
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Intervjuguide – brukt i studien  

Intervjuguide for prosjekt NN 

 
Mitt navn er Tobias Onshuus Malvik. Jeg er vitenskapelig assistent ved Institutt for bygg og 
miljøteknikk på NTNU i Trondheim, og jobber med et forskningsprosjekt som er finansiert av 
Statens vegvesen i forbindelse med deres prosjekt Fergefri E39.  
Vi kontakter dere for å dokumentere erfaringer fra ulike former for vegutviklingskontrakter, i 
forbindelse med prosjektet «Bærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør». 
Målet med forskningsprosjektet er å få kartlagt erfaringer med å involvere entreprenør/rådgiver 
på et tidlig tidspunkt i infrastrukturprosjekter. Dette for å se om det er noen kontrakts- og 
samarbeidsformer som kan gi øke friheten for innovasjon i infrastrukturprosjekter.  
Formålet med dette intervjuet er å dokumentere erfaringene fra vegutviklingskontrakten for å 
kunne komme med anbefaling til hvilke kontraktsformer som kan benyttes på framtidige 
prosjekter hvor innovasjon er et sentralt element. Dette intervjuet vil inngå i prosjektet som et av 
flere case-studier. Intervjuet vil foregå som en samtale hvor det er noen overordnede temaer vi 
ønsker å få belyst. Vi ønsker å få svar på følgende to forskningsspørsmål:  

 
«Hvilken betydning har kontraktsform og gjennomføringsmodell for økt mulighetsrom for 
innovasjon i gjennomføringsfasen av et prosjekt?» 
 
«Har den valgte gjennomføringsmodellen bidratt til mer effektiv prosjektgjennomføring – raskere 
levering, mer vei for pengene, eller kostnadsreduksjon i forhold til sammenlignbare prosjekter?» 
 
Intervjuet vil ta for seg fem hovedtemaer:  

1. Bakgrunn og kort om prosjektet 
2. Kontraheringsregimet – BVP/CD, prekvalifisering, forhandling  
3. Valg av gjennomføringsmodell (totalentreprise, enhetskostkontrakter, kontrakt med 

samspill, IPD, etc.)  
4. Innovasjon i gjennomføringsfase  
5. Håndtering av usikkerhet – risiko og muligheter  

 
Intervjuet vil ta omtrent en time. Jeg ønsker å gjøre opptak av intervjuet for å være sikker på at jeg 
får med meg alt som blir sagt. Om ønskelig kan jeg sende en oppsummering/referat fra intervjuet 
til gjennomlesning/korrigering.  
 
Spørsmål 
1. Bakgrunn og kort om prosjektet 

• Kan dere fortelle kort om deres bakgrunn/erfaring? 

o Hva er den formelle rollen deres? 

o Faglig bakgrunn 

o Antall år i bransjen 

o Formell utdanning (bachelor, master, Ph.D.) 

• Hvilken rolle har du/dere i dette prosjektet?  

• I hvilken fase kom dere inn i prosjektet? 

o Har du/dere vært med hele veien? Hvis nei, oppgi hvilken fase du/dere kom inn i 

• Hvem er byggherren? 
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2. Kontraheringsregimet – BVP/CD, prekvalifisering, forhandling 
• Hvilken kontraheringsmodell ble brukt? 

• Hva var hovedtanken bak den valgte kontraheringsmodellen som ble benyttet? 

• Hvilke evalueringskriterier ble brukt i utvelgelsen og hvordan ble de vektet? Hvorfor? 

• Hvilke alternative kontraheringsmodeller kunne vært aktuelle for dette prosjektet sett fra ditt 
ståsted?  

 
3. Valg av gjennomføringsmodell (totalentreprise, enhetskostnader, kontrakt med samspill, 
OPS, IPD, etc.) 

• Hvilken gjennomføringsmodell ble brukt? 

• Hva var hovedtanken bak den valgte gjennomføringsmodellen som ble benyttet? 

• Hvem er ansvarlig for å driftes fasende neste 20 årene?  

• Hvordan har samarbeidet mellom rådgivere, byggherre og entreprenør blitt gjort på en ny måte i 
dette prosjektet, i så fall hvordan?  

• På hvilken måte har underleverandører blitt involvert i samarbeidet i dette prosjektet? 
• Hva anser dere som de mest positive aspektene ved denne gjennomføringsmodellen? 
• Hva anser dere som mest krevende ved denne gjennomføringsmodellen og hvor oppstod det 

konflikter spesifikt? 
• Hvordan har dere tilpasset gjennomføringsmodellen til å gjelde for norske forhold? 

• På bakgrunn av deres erfaringer: har du forslag til forbedringer i gjennomføringsmodellen for å 
oppnå bedre samarbeid? 

 
4. Innovasjon i gjennomføringsfasen 

• Hva anser dere som de største innovasjonene som har oppstått i dette prosjektet? 

• Hvordan jobbet dere med å finne innovative løsninger etter kontrakt var inngått?  

• Hvilke nye teknikker/verktøy/metoder har blitt benyttet for å skape innovasjon og samhandling 
mellom aktørene?  

• Hvilke fora ble brukt og hvor ofte har nye innovative løsninger blitt jobbet konkret med i prosjektet? 

• Hvordan mener du at den valgte gjennomføringsmodellen har bidratt til økt verdi for sluttbruker? 

 
5. Håndtering av usikkerhet – risiko og muligheter 

• Hvordan er ansvar for usikkerhet fordelt mellom byggherre og entreprenør i dette prosjektet? 
(Sjekk ut via kontrakt) 

• Hvordan har dette fungert utfra ditt ståsted? 

• Hvilke større endringer har oppstått i prosjektet og på hvilke punkter har det oppstått 
uenighet/tvister? 

• Hvilke muligheter har prosjektet høstet i gjennomføringsfasen?  

• Har den valgte gjennomføringsmodellen hatt betydning for hvordan risiko og muligheter har blitt 
håndtert og i så fall hvordan? 

• Hva kan og bør gjøres annerledes i framtidige prosjekter for å få passende usikkerhetsfordeling?  

• Hvem får nytten eller må bære risikoen hvis forutsetningene man har lagt til grunn for driftsfasen 
endrer seg positivt/negativ for eksempel 5 år ut i prosjektet ? 

 
Er det noen spørsmål dere mener burde vært inkludert i dette intervjuet, basert på intervjuets 
tema? 
Er det greit om jeg tar kontakt i ettertid om jeg finner ut at det er temaer som trenger ytterligere 
avklaring? 
Kontaktpersoner 
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