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Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekter
Vegtilsynet ville undersøke om Nye veier AS sikrer teknisk kvalitet i fire igangsatte utbyggingsprosjekter: Kolomoen – Arnkvern og
Arnkvern – Moelv på E6; Rugtvedt – Dørdal og Tvedestrand – Arendal på E18.

PROBLEMSTILLINGER

REGELVERK

Etablerer Nye Veier AS oppfølgingsstrategi for teknisk kvalitet i samsvar med krav?

Problemstilling 1: Etablerer Nye Veier AS oppfølgingsstrategi for teknisk kvalitet i samsvar med
krav?
Utbyggingssjef er ansvarlig for at det blir gjennomført/
utarbeidet en overordnet risikovurdering.

Planlegger Nye Veier AS oppfølging av teknisk kvalitet i samsvar med krav?
Sikrer prosjektdirektørene at prosedyrene for teknisk kvalitet blir etterlevd i utbyggingsområdene?

Utbyggingssjef er ansvarlig for å bemanne prosjektet
og å etablere metode for teknisk oppfølging.

FUNN
Prosjektene startet til ulike tidspunkt, og er
basert på ulike utgaver av prosedyrer og
maler. Dette fører til ulikheter mellom de undersøkte prosjektene, og mellom prosjekter og
prosedyrer.
Det ble sagt i intervjuene at organisasjonen var
opptatt av utvikling og læring, og begge prosjektene opplyste at de jobber med å utvikle
metodikk og maler. Målet for Nye Veier AS er at
erfaringene fra disse første prosjektene skal leg-

ges til grunn for videreutvikling av styringssystemet.

Disiplinleder er ansvarlig for å engasjere et kontrollorgan som skal gjennomføre lovpålagte kontroller av
utførsel av konstruksjoner.

Vegtilsynet har forståelse for at Nye Veier AS
må opparbeide seg en beste praksis for styringssystemet sitt, og at det derfor må være dynamisk i oppstarten.

Problemstilling 2: Planlegger Nye Veier AS oppfølging av teknisk kvalitet i samsvar med krav?
Rådgiver kvalitet er ansvarlig for å opprette teknisk
oppfølgingsplan for prosjektet.

Vegtilsynets vurdering var derfor at det ikke var
funn i saken.

Disiplinlederne er ansvarlig for å verifisere entreprenørens egenkontroll for teknisk kvalitet.
Rådgiver kvalitet er ansvarlig for å implementere teknisk beskrivelse i kontrakten og de tekniske beskrivelsene i entreprenørenes tilbud inn i teknisk oppfølgingsplan.
Disiplinleder er ansvarlig for å kartlegge kritiske områder for periodisk teknisk oppfølging.
Problemstilling 3: Sikrer prosjektdirektør at
prosedyrene for teknisk kvalitet blir etterlevd
i utbyggingsområdene?
Prosjektdirektøren er ansvarlig for etterlevelse av
«Retningslinje for teknisk kvalitet» med understøttende
prosesser og prosedyrer.

