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Generelt

Fellesprosjektet er delt inn i 3 

hovedentrepreiser. Disse er:

1.FP1: Langseth-Brøhaug (Hæhre entreprenør as 

1,3 mrd)

2.FP2: Brøhaug-Strandlykkja(JV 

Veidekke/Hochtief 1,5 mrd)

3.FP3:Strandlykkja-Labbdalen(Hæhre 

entreprenør as 1,8 mrd



Hovedmengder

FP1

• 6.3 km ny E6

• 4 km ny  jernbane

• 7 km lokalveger

• 8 km g/s og fortau

• 200´+400´ med jord og fjell

• 15 000 m3 med betong

• 80 000 tonn med asfalt

• 20 000 m3 ballastpukk

FP3

• 9.6 km ny E6

• 4.75 km jernbane

• 11.4 km lokalveger

• 4.4 km Gangvei(Mjøstråkk)

• 2 mill. m3 fjell

• 35 000 m3 betong

• 120 000 tonn med asfalt

• 200 000 meter trekkerør



Utfordringen

FP1

• Kalkulasjon av 3000 
kontraktsposter.

• Ta over en jobb etter en 
konkurs.

• Skille mellom arbeider i 
mellomfasen og fase to.

• Hva var utført av tidligere 
entreprenør og hva hadde 
det å si for oss om 
kvaliteten på det arbeidet 
ikke var god nok?

FP3

• Kalkulasjon av 6800 

kontraktsposter.

• 2 konvoluttsystem. En 

inneholder entreprenørens 

beskrivelse av 

oppgaveløsning. Den andre 

inneholder anbudsprisen.



Kalkulasjonsfasen

• Gir entreprenøren mulighet til å få bedre oversikt ved at:

A. Eksisterende terreng kan legges på.

B. Eksisterende veier og konstruksjoner kan vises.

C. Høyder og avstander kan måles.

D. Eventuelle konfliktområder kommer bedre frem.

E. Enklere å få oversikt over faseplaner.

F. Nødvendige støpeetapper blir mer synlig.

G. Det kan”dykkes” under asfalten og se hva som finnes av ov og 

elektro.



Kalkulasjonsfasen

• HVA GIR DETTE ENTREPRENØREN?

A. Bedre risikokontroll, mao større trygghet for anbudsprisen samt 

gjennomføring.

B. ”Riktigere” pris?

C. Mulighet til å være kreativ og se alternative løsninger.

D. Raskere oversikt over prosjektet, slik at det gis bedre tid til 

sluttvurderinger.

E. Bedre planer i anbudsfasen gir raskere oppstart hvis anbudet blir 

antatt av byggherren.



Utførelsesfasen

• Nye utfordringer for entreprenøren etter at kontrakten er signert.

• JOBBEN SKAL GJENNOMFØRES!!

• Vi valgte tidlig å benytte de 3D modellene som byggherren laget.

• Kombinert bruk på PC og Ipad.

• Gratis programvare for visning av modeller.

• Benyttes daglig av formenn, driftsledere og anleggsledere.

• Det er integrert i produksjonsplanleggingen også på lagsmøter i 

spisebrakka. Det blir lettere å forklare alle ledd hva som skal gjøres og 

hvordan sluttresultatet skal være.

• Ledere ute(formenn, driftsledere) bruker Ipad til tegninger og modeller. 

Papir er avleggs.

• Vår erfaring er at vi mye raskere finner ”konfliktområder” og dermed 

sikrer fremdrift og produksjon.



Utførelsesfasen

Men det er ikke bare…bare!!
•Det blir ikke færre stikkere. De flytter inn på kontoret.

•Kontrollomfanget blir større, det blir datamengden og.

•Viktig med entydige retningslinjer for hva slags data som kan 
hentes ut av modellen og hva som bare er til illustrasjon.

•Problemer med å klare toleransekravene da modeller og 
håndbøker ikke samspiller.

•Hektisk arbeid i starten for å optimalisere siling av data, finne 
riktig formater til bruk for maskinstyring og stikkere. 

NØKKELEN ER GOD SAMHANDLING MELLOM BYGG-
HERRE, KONSULENT OG ENTREPRENØR!!!



Likevel

• 3D modeller har for oss vært en positiv 

opplevelse som har utviklet bedriften.

• I Hæhre/Zenith har dette kommet for å bli. Alt 

driftspersonell utstyres med Ipad.

• Det er viktig at 3D modeller blir tilgjengelig i 

samferdselsprosjekter fremover. 



Programvare/formater

På kontoret:

•Gemini

•Navisworx freedom

•Autocad

oVIPS

oDWG

oNWD

oVIANOVAS EGEN MODELL OG VIEWER



Ute i felt

• BIM360GLUE

• VDC Live

• DROPBOX

• AUTOCAD 360


