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Oppgavebegrensning. Prosjekteksempel

Prosjekteringskontroll
Men mye er nok også relevant for 
utførelseskontroll og samarbeid
forøvrig
E6 Kvithammar-Åsen

─ Nye Veier, Hæhre, Aas Jakobsen T, NGI 
og Sweco

─ Multiconsult uavhengig kontrollør
─ 2 mil veg
─ 50% tunnel, resten er kvikkleire



Hva er en suksesshistorie

Lovpålagte krav

Partenes 
individuelle 

forutsetninger 
for suksess

Kontraktskrav

NS-EN 1990
NS-EN 1997
N200

Økonomi
HMS
Utvikling

Visuelle effekter
Fartsgrense
Antall kryss

Suksesshistorie



Vi sitter alle i den samme båten

Foto: Saltenposten



Hvem bidrar med hva?

Lovpålagte krav

Partenes 
individuelle 

forutsetninger 
for suksess

Kontraktskrav



Hvordan oppnådde vi en suksesshistorie?

VDC (Anerkjent prinsipp for god 
prosjektgjennomføring)
Involvering
Dialog
Fokus på prosjektmålene



Litt oversikt

Fase 1; Reguleringsplan og 
kalkylegrunnlag .

Drøyt 2 år
Ca 1000 t/måned over en lengre 
periode.
6 dagsoner med kvikkleire
2 kommuner



Sammenligning med et «typisk» alternativ

Rapport leveres 
Kontrollrapport mottas etter 2 uker
Kontrollrapport besvares etter 2 
uker
Ny kontrollrapport etter nye 2 uker.
Vi må møtes, ledig tidspunkt om 1 
uke.
Ferdig revidert rapport om 2 uker

Godkjent etter 1 uke
Sum: 10 uker til kontroll og 
godkjenning

Hvordan korte ned tiden?
Hva kommer og når kommer det?



Prosjekteringsplan

Hva skal du prosjektere det og når 
er det ferdig?
Hvordan unngå endrede 
forutsetninger?
Identifiser frister for å avklare 
forutsetninger.
Et effektiv verktøy: ICE

https://www.ntnu.no/videre/gen/
-/courses/nv20244



Involvering og eierskap

Geoteknikk la ned ca 1000 timer 
per måned.
I løpet av reguleringsfasen 
avholdt vi 87 møter a 1,5 timer.
1-2 fra kontrollør tilstede, altså 
1,2% av prosjekteringen
Gjennomgang av status på de 
ulike rapportene. 
Status felt og lab

Kjente modellverktøyene
Kjente tiltaket og bakgrunnen
Kjente omfanget 
grunnundersøkelser og hva vi fant 
under veis
Får «pulsen» på prosjektet
Får selv forteller hvor lang tid de 
trenger.



Kvalitet på prosjekteringen

Innholdet må være riktig.
Det står i EC 7 hva en geoteknisk 
prosjekteringsrapport skal 
inneholde.
Kvalitetssikring skal 
dokumenteres, bruk NGFs
sjekklister eller lag egne.
Start dokumentasjonen tidlig



Kvalitet på prosjekteringskontrollen

Forventer kvalitet og kompetanse av kontrollør også.
Erfaring nok til å ha oversikten og se kritiske mangler.
Ikke kast bort tid og penger på uvesentligheter.
Kan kvalitet av en kontrollør uttrykkes som en kvalitetsformel

Kkontrollør=nendringer i design / navvik



Sammenligning med et «typisk» alternativ

Rapport leveres 
Kontrollrapport mottas etter 2 uker
Kontrollrapport besvares etter 2 
uker
Ny kontrollrapport etter nye 2 uker.
Vi må møtes, ledig tidspunkt om 1 
uke.
Ferdig revidert rapport om 2 uker

Godkjent etter 1 uke
Sum: 10 uker til kontroll og 
godkjenning

Hvordan korte ned tiden?
Hva kommer og når kommer det?
Hvordan korte inn 
kontrollprosessen



Dialog

Hva er dialog?
Dialog er en samtale hvor målet 
er å forstå den andre.



Sammenligning med et «typisk» alternativ

Rapport leveres 
Kontrollrapport mottas etter 2 uker
Kontrollrapport besvares etter 2 
uker
Ny kontrollrapport etter nye 2 uker.
Vi må møtes, ledig tidspunkt om 1 
uke.
Ferdig revidert rapport om 2 uker

Godkjent etter 1 uke
Sum: 10 uker til kontroll og 
godkjenning

Hvordan korte ned tiden?
Hva kommer og når kommer det?
Hvordan korte inn 
kontrollprosessen



Dialog

Hva er dialog?
Dialog er en samtale hvor målet 
er å forstå den andre.
Først må vi forstå den andre.
Deretter kan vi vurdere om 
prosjekteringen er i henhold til 
lover og regler.
Først da er det relevant å skrive 
en kontrollrapport



Sammenligning med et «typisk» alternativ

Rapport leveres 
Kontrollrapport mottas etter 2 uker
Kontrollrapport besvares etter 2 
uker
Ny kontrollrapport etter nye 2 uker.
Vi må møtes, ledig tidspunkt om 1 
uke.
Ferdig revidert rapport om 2 uker

Godkjent etter 1 uke
Sum: 10 uker til kontroll og 
godkjenning

Hvordan korte ned tiden?
Hva kommer og når kommer det?
Hvordan korte inn 
kontrollprosessen
Avtal møte 1 uke etter leveranse:
─ Presentasjon (PRO)
─ Tilbakemeldinger (PKK)
─ Videre leveranser avtales



Sammenligning med et «typisk» alternativ

Rapport leveres 
Kontrollrapport mottas etter 2 uker
Kontrollrapport besvares etter 2 
uker
Ny kontrollrapport etter nye 2 uker.
Vi må møtes, ledig tidspunkt om 1 
uke.
Ferdig revidert rapport om 2 uker

Godkjent etter 1 uke
Sum: 10 4 uker til kontroll og 
godkjenning

Hvordan korte ned tiden?
Hva kommer og når kommer det?
Hvordan korte inn 
kontrollprosessen
Avtal møte 1 uke etter leveranse:
─ Presentasjon (PRO)
─ Tilbakemeldinger (PKK)
─ Videre leveranser avtales

Dette holdt vi stort sett



Oppsummering
Vit hva du skal prosjektere og når du skal levere.
─ Røyk ut tverrfaglige avklaringer og avhengigheter tidlig.
─ Unngå omkamper
─ Håndter endringer skikkelig
─ VDC er et fint system med verktøy for god prosjektgjennomføring.
─ Involver gjerne kontrollkonsulenten.

Gjennomfør et innledende møte i løpet av  1 uke
─ Skap felles forståelse (dialog)
─ Enighet om mangler og forbedringer.
─ Enighet om videre tidsbruk og frister.
─ Skrives i kontrollrapport.

Revider rapporten i løpet av 2 uker
Ferdig godkjent rapport i løpet av ytterligere 1 uke, totalt 4 uker til kontroll og 
godkjenning. 



Vi sitter alle i den samme båten

Foto: Saltenposten
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