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Hvordan skal UAK fungere i en totalentreprisekontrakt?
1. Kort intro om prosjektet Follobanen med fokus på Innføring Oslo S

2. Erfaringer fra kontroll av utenlandsk entreprenør fra Follobanen IOS; hvordan 
legge til rette for «riktig» geoteknisk prosjektering i totalentrepriser



Follobanen direktelinje mellom Oslo S og Ski
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InterCity-nettet

Europa



Omfattende arbeider ved Oslo S – spor i overdekket tunnel under Oslo Middelalderpark



Før: Oslo S - Middelalderparken 2014



Betongkonstruksjoner som bygges
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Snitt Loenga



Uavhengig kontroll og totalentreprise
Historien om store totalentrepriser i Bane NOR er relativt kort. Det er ingen tvil om at 
veien i noen grad har blitt til mens vi har gått.

Hvordan uavhengig kontroll skal fungere inn i slike totalentrepriser har i flere tilfeller 
nok ikke vært optimalt planlagt, slik at man har kommet skjevt ut fra hoppet og har 
hatt vanskeligheter med å hente seg inn.

Om det ikke er satt av nok tid til uavhengig kontroll vil arbeidene fort komme på 
kritisk linje og dermed påvirke prosjektets fremdrift og økonomi.

Basert på erfaringer man har gjort seg i de første prosjektene er man nå betydelig 
bedre forberedt på hvordan dette skal løses på en god måte, men fortsatt har vi en 
vei å gå for å bedre kontrollprosessen. 



Bakgrunn
De fleste utenlandske entreprenører og rådgivere som er med i anbudskonkurranser 
på store samferdselsprosjekter i Norge er vant med svært store prosjekter, og har 
prosjektert og bygd store, komplekse konstruksjoner tidligere. Imidlertid mangler 
mange av disse relevant erfaring fra grunnforhold som er typiske i mange norske 
prosjekter; bløt leire og kvikkleire.

I prosjekter der grunnforhold som er særegne for Norge må byggherren sørge for 
tilstrekkelig kompetanse på den type grunnforhold og tekniske løsninger man møter i 
prosjektet.

Om byggherren ikke klarer å beskrive de aktuelle problemstillingene godt nok, og / 
eller ikke stiller riktige krav i anbudskonkurransen, risikerer man å få inn 
entreprenører og rådgivere som ikke har kompetanse på, og erfaring fra, den type 
grunnforhold som vi har mange steder i Norge.



Rolleforståelse
Om uavhengig kontrollør mener å oppfatte at totalentreprenør eller dennes rådgiver 
ikke har kompetanse til å utføre oppgaven den er satt til, må byggherren varsles om 
dette. 

Eksempel: 

Dokumentasjon levert til uavhengig kontroll viser en grunnleggende mangel på 
forståelse av grunnforhold. Da bør kommentarer fra UAK løftes ut av kontrollrapport 
og direkte til byggherren snarest mulig. Det er ikke UAK sin rolle å drive opplæring 
av rådgiver eller entreprenør.



Hvordan legge til rette for en god UAK-prosess?
For at entreprenør skal forstå prosessen rundt UAK i prosjektet må det informeres 
tydelig om dette i konkurransegrunnlaget, noen eksempler under:

• Tydelig informasjon om hvordan UAK-prosessen skal fungere i praksis, f.eks må 
det informeres om tid som må avsettes til prosessen

• Det bør opplyses om krav til nødvendig dokumentasjon for forskjellige typer 
beregninger for å unngå diskusjon rundt dette i selve prosessen

• Bestemmelse om at egen rapport for dimensjoneringsparametre kontrolleres av 
UAK før omfattende detaljprosjektering igangsettes

• Tydelige krav til hvilket anleggsarbeid som kan utføres og ikke kan utføres før UAK 
er utført. Eks. er det kanskje greit å ramme spunten før kontrollprosessen er 
avsluttet, men neppe OK å begynne utgravingen.



Grunnundersøkelser
Hvilket omfang grunnundersøkelser som er tilstrekkelig for å kunne fastsette 
representative parametre for grunnen til bruk i prosjekteringen er og blir en 
vurderingssak, og kan derfor være grunnlag for langvarig diskusjon i en UAK.

Byggherren bør sørge for at tilstrekkelig mengde grunnundersøkelser for å sikre 
gjennomførbarhet er utført før totalentreprenør anskaffes. Hvis det forutsettes at 
totalentreprenør skal vurdere omfanget, og selv supplere med ytterligere 
undersøkelser som en del av totalentreprisekontrakten, må det settes av tid til dette i 
prosjektets fremdriftsplan. 

For å sikre at prosjekteringsgrunnlaget er tilstrekkelig kan man eventuelt se for seg 
at en minste mengde med supplerende grunnundersøkelser som MÅ utføres, er 
angitt som en del av konkurransegrunnlaget til totalentreprisen. 



Kravsetting som gir føringer for totalentreprisen
Det bør settes tydelige og entydige krav til prosjektering og bygging i kritiske 
områder. Totalentreprenører vil forholde seg til det som står skrevet i kontrakten, 
krav som ikke er beskrevet vil medføre endringer på tid og kost.

Forhold som er av kritisk betydning for geoteknisk sikkerhet og stabilitet kan derfor 
vurderes spesifikt nevnt i kontrakten. Noen eksempler:

• Dimensjonerende glippe mellom spunt og berg

• Krav til mønster, styrkevurdering og dimensjon, ved bruk av KS-peler og jetpeler

• Krav til dimensjonering for bortfall av stag

• Krav til minste antall avstivningsnivåer som funksjon av støtteveggens høyde

• Deformasjonskrav; eget krav for max. beregningsmessig sikkerhet + margin for 
utførelsen



Eksempel på erfaring fra Oslo S
Manglende forståelse for geotekniske problemstillinger hos entreprenør (og for den 
saks skyld byggherren) kan gi et prosjekt betydelige utfordringer, selv om rådgiver 
har både kompetanse og erfaring med både grunnforholdene og de tekniske 
problemstillingene.

Eksempel:

Økonomiske forhold er svært styrende for en totalentreprenør(og tiltakshaver) og 
hvis 1 avstivingsnivå er teoretisk «godt nok» i følge regnestykkene så er det en 
vanskelig jobb å argumentere for 2 avstivingsnivåer om ikke spesifikasjonen sier noe 
om dette. En uavhengig kontrollør må også forholde seg til de gitte forutsetningene 
selv om hen, basert på sin erfaring, «alltid» ville benyttet 2 avstivingsnivåer for et 
slikt tilfelle.
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Eksempel fra Follobanen IOS med kun ett stivernivå



Uklare forutsetninger kan gi konflikter
Forutsetninger som man i bransjen i Norge kanskje ser på som selvfølgeligheter er 
ikke nødvendigvis godt nok beskrevet i gjeldende regelverk

For å forenkle kontroll av prosjektering og utførelse, kan man f.eks. i 
tilbudsgrunnlaget passe på å tydeliggjøre krav til aktiviteter som kan medføre store 
kostnader eller gi fremdriftsmessig konsekvens. Dette krever at også 
prosjektledelsen hos tiltakshaver har forståelse for risikoen man tar om man ikke 
tydelig definerer slike krav.

Eksempel: isolering av spunt.

Kravet for når isolering er nødvendig er formulert som minimum akseptabel 
temperatur bak spunt, men hvem vet egentlig hvor fort dette kravet slår inn når kaldt 
vær kommer? Hva slags isolasjon er det behov for og hva er konsekvens for pris og 
fremdrift? Tydeliggjøring av kravet vil gjøre kontrolljobben enklere for både 
entreprenør, kontrollør og byggherre.



Etter: Oslo S - Middelalderparken 2023



Takk for oppmerksomheten


