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Om prosjektet



Norges mest trafikkerte tunnel – ÅDT 75.000
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Nødstasjoner (tekniske anlegg) 66 stk.

Ventilatorer 125 stk.

Armaturer 4500 stk

Kabelstiger 9500 m

Kabler 210 000 m

Tavler 7 stk. hovedtavler og 7 stk
nødstrømstavler
SSA-skap 70 stk

Kameraer 140 stk

Langsgående lyslist (evakueringslys) 7000 m



Kompleksitet og spesielle forhold

• I tunnelene og i dagsoner på skal alle arbeidene kun utføres som nattarbeid.

• Eksisterende og etter hvert nytt anlegg skal settes i drift igjen hver morgen før 
trafikkpåsetting

• Nytt og gammelt anlegg for tunnelene skal fungere parallelt i perioder

• Framdriftsbestemmelser er gitt for gjennomføringen av de ulike deler av 
arbeidene

• Installasjoner kan ikke settes ut av drift uten grundig planlegging og etter avtale 
med byggherren

• Det vil være behov for driftsmessig vedlikehold i tunnelene. Dette vil medføre 
noen begrensninger i tilgjengelig arbeidstid for entreprenøren.

• Vellykket omlegging fra gammelt til nytt
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Kontraktsforhold – tildeling etter «Oslo-modellen»

• Enhetspriskontrakt, 

Hovedentreprenør Skanska

• Kontraktsum
• Skanska

• Mesta

• Tildelingskriterier

• Samarbeidet så langt
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Organisering – egne ansatte, underleverandører, 
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Produksjon



Kontinuerlig fokus på HMS

• Utfordrende med nattarbeid
• 7-7-rotasjon

• RUH = 120 stk

• SJA = 32 stk

• Vernerunder ukentlig

• Ingen skader med fravær
• Vi jobber på gammelt anlegg –

eks: Spenningsførende uisolert 
kabel avdekket natt til 20.09.18
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Suksessfaktorer
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Gode rutiner for fremdrifts- og 

ressursoppfølging:

• Byggherreplan

• Felles hovedfremdriftsplan

• Felles treukersplan

• Skiftrapport elektro

• Plan for omlegging

• Punchliste med gjenstående arbeider

• Kontinuerlig merking

• Fokus på punktlig timeføring ukentlig

• Oppdatering av progress (% utført) i 

hovedfremdriftsplan månedlig



Utklipp fra hovedfremdriftsplanen
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Øvrige suksessfaktorer/tiltak
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• Aktiv bruk av kvartalsvis risikogjennomgang 

• Tilstrekkelig ressurser i oppstartsfasen 

(innkjøp, planlegging, kontrahering)

• Fokus på trivsel og miljø i prosjektet
• Sosiale arrangement

• God dialog med baser for å oppdage «murring» tidlig.

• Høyt fokus på kvalitet – «Riktig første gang»

• Opptatt av å spille kunden god



Eksempel - Sommerstengning 2018
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For leverandører



Prosjektprosessen sett fra entreprenøren
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Prosjektering Konkurranse
grunnlag

Anbuds-
fase

Evaluere 
tilbud

Gjennomføre 
prosjekt

Dårlig tid – mange prosesser 
Stor kompleksitet

Ønske om å begrense 
kompleksitet

Begrense risiko

Svar på oppgaven – vi 
trenger ikke pris på produkter 
som ikke er i henhold til 
beskrivelse

Leverandører vi kan stole på 

Levere til rett tid



Prosjektprosessen sett fra entreprenøren
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Prosjektering Konkurranse
grunnlag

Anbuds-
fase

Evaluere 
tilbud

Gjennomføre 
prosjekt

Mange parallelle prosesser

Ønske om å begrense 
kompleksitet

Begrense risiko

Fokus på hovedoppgaver

Tilby montering – eks ledelys, 
kabeltrekking, viftemontasje, 
tavler

Leverandører vi kan stole på!! 

Levere til rett tid!!! (SSA-skap)
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For utbygger



Om nattarbeid og skiftplaner
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22:00 05:30

23:00        Kjernetid       04:00

6 netter = 46 timer, men vi må betale for 2x37,5 timer = 75 timer

20:00 05:30

21:00        Kjernetid       04:00

6 netter = 58 timer, men vi må betale for 2x37,5 timer = 75 timer
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Mesta 
Elektro 

takker for 
tillitten!


