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Outline av presentasjon 

• Hva menes med tidlig involvering av entreprenør?

• Hvordan kan offentlig byggherrer involvere entreprenør tidlig?

• Hva er fordelene/ulempene med tidlig involvering av entreprenør?

• Hvilke utfordringene har Statens vegvesen hatt på grunn av 
manglende muligheter med tidlig involvering av entreprenør?



Tidlig entreprenør involvering

Når er tidlig?



Sammenheng mellom de politiske 
styringsdokumenter og et vegprosjekts fase



Prosjekts faser 

Strategisk definisjon
Program og 

konseptutvikling
Videreutvikling av 

konsept 
Detaljprosjektering 

Produksjon og 
leveranse

Overlevering og 
ibruktakelse

Bruk og forvaltning Avvikling 

? ? ??



Forberedelse Anskaffelse Utvikling Utførelse

Tidlig involvering ift. anskaffelse fase 

Tildeling av kontrakt

Markedsdialog 
(En til en møte)

Dialog 
Forhandling
/avklare Samhandling fase 

Utlysing av prosjektet Først tilbud

Tilbudskonferanse 

Samspill 

Endelig tilbud



Mulig tidspunkt for involvering av entreprenør

Konseptvalg-
utredning

Kommunedelplan Reguleringsplan Byggefase Driftsfase

Mulig tidspunkt for anskaffelse av entreprenør

KS2

KS1 KS2

Grad av frihet (Malvik,Johansen2020) 



Hvor lang tid varer involveringen? 





Tidlig entreprenør involvering
• Hvem er entreprenør?

• Er det hele entreprenør bransjen?

• Er det de som er prekvalifisert? 

• Er det bare en entreprenør?

• Er det en konsortium?

• Er det spesialist entreprenør?

• Er det en person som har entreprenør kompetanse? 

• Er det konsulent som har entreprenør kompetanse?

• Hva med under entreprenør?

• Hva med logistikk-entreprenør? 

• Hva med drift og vedlikehold entreprenør?



Tidlig entreprenør involvering

• Grad av involvering varier ift. 

• Når entreprenør involvert? 

• Hvor lenge entreprenør involvert?

• Hvem er involvert?

• Hvor mange entreprenør involvert?

• Hvordan entreprenør er involvert? 
• Anskaffelse metoder: BVP, KPD, KMF

• Prosjektgjennomføring modeller: DB, DBF, DBFO/OPS, IPL, Samspill, Alliances 

• Hva slag incentivordning kontrakten har? 



Grad av involvering og valg av gjennomføringsmodell 

(Walker and Lloyd-Walker, 2015)



Hva er fordelene/ulempene med tidlig involvering 
av entreprenør?

• Det åpner for optimalisering av konsept før man går ut i markedet

• En kan korrigere konseptet til en lavere kostnad enn hvis man må gå for senen endringer i 
selve byggefasen

• Byggherren og entreprenøren får felles forståelse og dermed også bedre kontroll over 
prosjektet

• Det kan spare tid i byggefasen – man går mer optimalt til verks og entreprenæren er 
forberedt når de starter opp

• Gir gode muligheter til å få inn bedre løsninger både geometrisk valg og på valg av  
materiell. 



Fordeler .. 

• Utnyttelse av leverandørenes kompetanse og løsninger 

• Mulighet for tilpasninger underveis i anskaffelsen 

• Tidlig utvikling av gode relasjoner

• Sikring av prosjektmålene 

• Åpenhet om håndtering av risiko og ansvar 

• Kontinuitet i  prosjektorganisasjon 



Utfordringer ved å involvere entreprenør tidlig

• Det er både kostnads- og tidkrevende for begge parter

• 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. 
• Entreprenør har kompetanse i teknisk løsning  men ikke i reguleringsplan prosess 

• Det vil være en øket risiko å kjøre planprosess og byggefase så tett. 
• Planprosess inneholder en del usikkerheter grunnet politiske behandlinger og 

myndighetsbehandling.

• Utfordring kan bli et tydelig grensesnitt mellom BH og EN på kommunikasjon med 
kommune, naboer og andre berørt 

• Entreprenør taper gjennomføringsevne ved tidliginvolvering 
• ressursene heller bør brukes til å gjennomføre prosjektene



SVV Utfordringer?

• Ferdig regulering for å få bevilging fra Stortinget 

• Omregulering etter kontrakt signering 

• Omregulering tar tid og koster penger

• Bygge løsning som er innen regulertområde men som er ikke optimalt

• Ikke gjennomførbar løsninger - endring i gjennomføringsfasen
• Forsinkelser og konflikter 

• Brukte indirekte tilnærminger 
• men blir ikke samme grad av involvering som direkte tilnærminger


