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Som en del av en masteroppgave
på NTNU har vi intervjuet toppled-
elsen i flere av Norges største entre-
prenørselskaper, representanter fra
Jernbaneverket og Sporveien samt
uavhengige fagpersoner. Det er
gjennomført et litteraturstudium, et
dokumentstudium og totalt tolv in-
tervjuer. Problemstillingene i master-
oppgaven var å identifisere avgjør-
ende faktorer for valg av gjennom-
føringsmodell, og finne ut hvilke
aktører som skal bestemme utfør-
elsesmetodene. Masteroppgaven
har Fornebubanen som case, der
valget står mellom driving med kon-
vensjonell sprengning og tunnel-
boremaskin. Bakgrunnen for valg av
problemstillinger var en mistanke
om at hvis feil aktør tar de kritiske
valgene i komplekse samferd-
selsprosjekter alene, kan det føre til
feil plassering av risiko og at den
samlede kompetansen i prosjekt-
ene ikke blir utnyttet. 

De kritiske valgene
I dagens anleggsbransje benyttes i

stor grad utførelsesentrepriser og
entreprenøren involveres etter ut-
viklingsfasen, noe som fungerer i
enkle og oversiktlige prosjekter. Enk-
elte byggherrer prøver også ut total-
entrepriser. Noen entreprenører er
kritiske til dagens gjennomføring av
totalentrepriser. De hevder at det i
mange totalentrepriser blir tatt for
mange beslutninger før entreprenør-
en blir engasjert. Dette medfører at
byggherren plasserer risiko hos en-
treprenøren uten at det følger med
en reell påvirkningsmulighet. Pro-
sjektet ender da opp som en utfør-
elsesentreprise, men med risikoen
plassert hos entreprenøren slik som
i en totalentreprise.

Fordeling av risiko og ansvar
Fordeling av risiko og ansvar blir
trukket frem som en avgjørende
faktor for valg av kontraktstrategi. Til-
bud langt over byggherrens bud-
sjettestimat skyldes i mange tilfeller
feil plassering av risiko og et uavklart
risikobilde. For å unngå store risi-
kopremier bør risikoen identifiseres
før utførelsesfasen og plasseres hos
aktøren som best kan påvirke den
. 
Kompetanseutnyttelse
Entreprenørene mener de sitter på
mye kompetanse som ikke blir ut-

nyttet i utførelsesentrepriser. Dette
gjelder spesielt på komplekse pro-
sjekter hvor det er vanskelig å av-
dekke risikoen. Påvirkningsgraden
synker desto lengre ut i prosjektet
man kommer, og derfor må en ut-
nytte tilgjengelig kompetanse i pro-
sjektets tidligere faser. Aktørene som
ble intervjuet, så et potensial for å
utnytte hverandres kompetanse
gjennom et tettere samarbeid. 

Hovedkonklusjon
Det er naturlig at entreprenørene
er positive til tidlig involvering, for
det gir dem en større andel av
verdikjeden. Representantene fra

byggherrene har delte meninger,
men er ikke avvisende til tidlig in-
volvering av entreprenørene. For
å få entreprenørene involvert tid-
ligere trengs det en kulturendring
over tid. For Fornebubanen ser
det for oss ut som at det vil være
gunstig med tidlig involvering av
entreprenør blant annet for å av-
gjøre valget mellom konvensjon-
ell sprengning og tunnelbore-
maskin. Det handler om å benytte
kompetansen til den som skal
gjøre jobben til å velge utførelses-
metode og avdekke prosjektets
risiko i utviklingsfasen i stedet for
i utførelsesfasen.
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Når feil aktør tar de kritiske valgene i komplekse samferdselsprosjekter alene, vil det føre til feil plassering av risiko og
at den samlede kompetansen i prosjektene ikke blir utnyttet. I komplekse samferdselsprosjekter bør kompetansen til
den som skal gjøre jobben benyttes ved valg av utførelsesmetode og til å avdekke prosjektets risiko i utviklingsfasen i
stedet for i utførelsesfasen.
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Tidspunkt for tradisjonell involvering av entreprenør, sammenlignet med
ønsket involvering i komplekse prosjekter. Illustrasjon: NTNU.

Entreprenørene vil
involveres tidligere

Fjordkryssingene på Fergefri E39 er komplekse samferdselsprosjekter der kompetansen til entreprenøren som skal gjøre jobben kan komme godt med. 
Illustrasjon: Statens vegvesen/Vianova/Aas Jakobsen.
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