
Ledelsesutfordringer og erfaringer 

– er ledelses- og bedriftskultur viktig 
for byggeprosjekter

Manifestasjon 2013, 18. september

Harald Inge Johnsen
Prosjektleder
Prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal



● Født 1964
● NTH Berg A Ingeniørgeologi 1988
● Samboer og to voksne barn (21 og 24 år)
● Fotballdommer
● Liker turer i skog og mark
● Liker «mange baller»
● Liker å se resultater
● Er egentlig nei et endelig Nei??

● Bygge-/ Prosjektleder større vegprosjekt
– E18 Lysaker Øst
– E18 Nordbytunnelen
– E6 Østfold Grense – Vestby (Fellesprosjektet ++)
– Marienborg – Rit/ Ceciliebrua
– E6 Melhus
– E6 Trondheim - Stjørdal

Hvem er Harald I. Johnsen?

www.vegvesen.no/e6ost



Brukollaps på Leangen

Onsdag 8. mai 2013 kl. 1425



.

Rotvollhaugen Bru



Første intervju med NRK

Media kom raskt tilstede

23.09.2013



E6 Trondheim-Stjørdal
Brukollaps

23.09.2013



23.09.2013



Ny stamveg i Trondheim og Stjørdal

E6 Trondheim Stjørdal

Emilie Gynnild                               23.09.2013

● Byggetid 2009 til 2014

● Kostnad 4,2 mrd 2013 kroner

● 20% stat – 80 % bompenger



www.vegvesen.no/e6ost

.

Pirbrua åpnet for trafikk 10. juli 2009



E6 Ca 5 km ny 4 felts samt gren E14

Ringveg nord ca 1800m ny fylkesveg

Bygging under grunnvann/ sjønivå/ flyplass
www.vegvesen.no/e6ost



Værnestunnelen sett mot nord 

etter flytting trafikk 15.11.2011

www.vegvesen.no/e6ost



E6 Værnes – Havnekrysset 

m/ arm E14

Åpning 30 nov 2012

Marits første 

«snorklipp»



E6 Stjørdal

Åpner 1. oktober 2013



www.vegvesen.no/e6ost



Del av ringvegsystemet i Trondheim

E6 Trondheim- Stjørdal

www.vegvesen.no/e6ost



20 entrepriser Trondheim 
10 entrepreiser Stjørdal

Entrepriseoppdeling

www.vegvesen.no/e6ost



Husflytting i egen entreprise..

www.vegvesen.no/e6ost



Stålrørspunting fra august 2010

www.vegvesen.no/e6ost

Dagsone vest -
Kvikkleire



Framdriftsoppdatering tunnel

Tunnelgjennomslag 30 okt -12





Grillstadfjæra, 

om lag 3 km fra tunnelpåhugg

www.vegvesen.no/e6ost



Ny bydel med 1000 boliger og 
småbåthavn i Grillstadfjæra

www.vegvesen.no/e6ost



31. Juli 2011

www.vegvesen.no/e6ost



Foto: Erling Skjervold juli 2013

Rv 706 Gildheim – Grillstad/ E6 Tunga Rotvoll



www.vegvesen.no/e6ost

Prosjektet ferdigstilles 2014 – Lykkes vi?

• Et meget vanskelig prosjekt med store utfordringer/ 
usikkerheter vedtatt Stortinget feb 2009.

• Kvikkleire
• Verneverdige hus «i vegen»
• store trafikkmengder «i vegen»
• Fjelltunnel svært liten overdekning 
• massiv bebyggelse
• Private store utbygginger samtidig
• Havnevesenet
• Jernbanekryssinger (4 eller kanskje 6? kryssinger)
• Værnes Lufthavn (bygget under/ rundt)
• Forsvaret
• «Kiving» Stjørdal – Trondheim innhold prosjektet/ 

kuttliste

E6 Trondheim - Stjørdal





www.vegvesen.no/e6ost



www.vegvesen.no/e6ost

Hvordan leder jeg?

• Prosjektstyring

• Sammensette team
* komplementære egenskaper

• «smøre» teamet

• Brenne for oppgaven (ikke utsett til «imorra»)
* Samfunnsbygger

• Klart budskap/ tale

• Ærlig og rettferdig

• Si imot urett

• Unne andre suksess/ fortjeneste
• Spille hverandre gode - samspill



HMS

• HMS er viktigste mål

• 3 personskader med fravær siden 2009

• Den tragiske bruulykken som krevde to liv

• Sosial dumping 

E6 Trondheim - Stjørdal

www.vegvesen.no/e6ost



Kvalitet

• Nitid kontroll og oppfølging

E6 Trondheim - Stjørdal

www.vegvesen.no/e6ost



Framdrift – åpner før planlagt

• Delåpninger 1 år før planlagt (Sirkus Shopping)

• Strindheimtunnelen prognose 2 mnd før planlagt (feb 2014)

• Åpninger Stjørdal 2 mnd før planlagt (1. okt 2013)

E6 Trondheim - Stjørdal

www.vegvesen.no/e6ost



Økonomi – leverer under budsjett

• Prognose «leveres» om lag 200 mill under P50-kostnad

• Utvidet prosjektet kostnad om lag 170 mill (egen 
godkjenning Stortinget (4 felt Innherredsvegen 
Gildheim – Grillstad/ E6 Tunga Rotvoll)

• Usikkerheter igjen: Grunnerverv (bolig/ åker) og kontrakt 
Reinertsen (samt Miljøgata Innheredsvegen??)

E6 Trondheim - Stjørdal

www.vegvesen.no/e6ost



Utviklingsarbeid

• Tilført ny teknologi 

• Rørspunt mm

• Utradisjonelle konkurranseformer 

• konkurransepreget dialog, 

• mye totalentrepriser, 

• designkonkurranser

E6 Trondheim - Stjørdal

www.vegvesen.no/e6ost



Informasjonsstrategi

E6 Trondheim - Stjørdal

• Proaktiv

• Åpen og tilgjengelig

• Har fått godt omdømme

www.vegvesen.no/e6ost



www.vegvesen.no/e6ost

Tanker om samferdsel framover

Redusere konfliktnivå nødvendig/ønskelig!!
• Mer samspill alle aktører

• Søk Samferdselskolen!

• Vær mer i forkant - framdriftsplanlegging/ 
logistikk – unngå feilkostnader!

• Faste samarbeidspartnere (UE)
• Bedre samkjørt bedre økonomi/ HMS

• Forhandlede kontrakter, avklaringer 
forutsetninger/ tilbud før bindende tilbud



www.vegvesen.no/e6ost

Lykke til i 
framtidige prosjekt

– i samspillets 
ånd  


