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Kort om egenskaper relevant for oppdraget:
Lars Peder Larsgård er en meget erfaren sivilingeniør og rådgiver innen samferdselsprosjekter med
allsidig erfaring fra utredninger, detalj- og byggeplaner, og oppfølging av større og mindre
prosjekter for veg og jernbane.
De siste årene har han jobbet mest med konkurransegrunnlag for byggeplaner, kostnadsoverslag
og Anslagsprosesser, anleggsgjennomføring og faseplaner, og som senior rådgiver veg og
infrastruktur i store og kompliserte tverrfaglige oppdrag med tunneler og større bruer.
Lars Peder er autorisert som prosessleder for kostnadsanalyse Anslag for Statens vegvesen. Han
har også hatt oppdrag som sakkyndig i rettstvister og skjønn, og innehar sentral godkjenning som
faglig leder fra Statens bygningstekniske etat.
Han behersker detaljerte, kompliserte og teoretiske problemstillinger, så vel som praktiske
løsninger. Han ser tverrfaglige problemstillinger, samarbeid med andre faggrupper og optimal
totalløsning som 1. prioritet i prosjekter.
Språk: Norsk, engelsk.

Kjernekompetanse relevant for oppdraget:
Lars Peder Larsgård har 40 års erfaring med planlegging og prosjektering av samferdselsprosjekter
som planlegger, prosjektleder og spesialrådgiver i et bredt utvalg av prosjekter innen veg og
jernbane.

Utdannelse
Lars Peder Larsgård er utdannet sivilingeniør fra NTH Bygg 1977 med fagene kommunalteknikk,
vegbygging og fundamentering. Han har også faglig bakgrunn innen konstruksjonsteknikk, VAteknikk og reguleringsplaner. Han har autorisasjon som prosessleder Anslag for Statens vegvesen
fra 2007.

Formalutdannelse:
Tidsperiode fra - til
1973
1977

Institusjon
Norges Tekniske Høyskole

Grad / beskrivelse
Sivilingeniør Bygg

Kurs, sertifisering og annen kompetanse:
Tidsperiode fra - til
2007

Institusjon
Statens vegvesen

2003

Multiconsult
NKS
Norges Sivilingeniørers
forening, NTNU, m.fl.

1978

2009
1983
2017

Varighet og beskrivelse
Autorisasjon som prosessleder
kostnadsberegninger Anslag
Interne kurs vedr. oppdragsledelse m.m
Driftslederskolen, del 1
Diverse teknisk kurs

Erfaring
Lars Peder Larsgård har 40 års erfaring med planlegging og prosjektering av samferdselsprosjekter
som planlegger, prosjektleder og spesialrådgiver i et bredt utvalg av prosjekter innen veg, jernbane
og flyplass. Han har allsidig erfaring fra utredninger, detalj- og byggeplaner, og oppfølging av større
og mindre prosjekter for vei og jernbane. De siste årene har han jobbet mest med
konkurransegrunnlag for byggeplaner, kostnadsoverslag, anleggsgjennomføring og faseplaner, og
som senior rådgiver vei og tunnel i store og kompliserte tverrfaglige oppdrag.
Nåværende ansettelsesforhold:
MULTICONSULT NORGE AS
Tidsperiode fra - til
2003
d.d.

Stilling
Sivilingeniør

Sivilingeniør samferdsel og infrastruktur. Senior rådgiver innen kostnadsanalyser (Anslag),
anleggsgjennomføring, faseplaner og generell rådgivning innen veg og kommunalteknikk.

Tidligere ansettelsesforhold:
FJELLANGER WIDERØE PLAN AS
1979

2003

Sivilingeniør

Sivilingeniør samferdsel og infrastruktur

FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
1978
Byggekontroll på anlegg

Sivilingeniør

Relevant erfaring for dette oppdraget
Lars Peder Larsgård har allsidig erfaring som rådgiver innen veg, infrastruktur, kostnader og
anleggsgjennomføring i store og tverrfaglige utbyggingsprosjekter for veg og jernbane. De siste
årene har han bl.a. arbeidet med byggeplaner for vegprosjekter som E6 Frya - Vinstra, E134
Damåsen - Saggrenda, E18 Gulli – Langåker, Jernbanetunnel Lysaker - Sandvika og Rv 110 Simo –
Ørebekk. Han har hatt sentrale roller i tidlige faser i prosjekter som Rv 23 Oslofjordforbindelsen,
E18 Vestkorridoren i Asker, InterCity Østfoldbanen og E18 Ørje - Riksgrensen. Han har også hatt
oppdrag med rådgivning i tilbudsfasen for totalentrepriser for Nye Veier ifm. E6 Arnkvern - Moelv
og E18 Tvedestrand – Arendal, samt OPS-prosjektet Rv 3/25 Ommangsvollen –
Grundset/Basthjørnet i tilbudsfasen, og nå gjennomføringsfasen som utføres av Skanska.
Han var også fagansvarlig Vegplanlegging på oppdraget med Konseptevaluering av Mjøsbrua med
tilstøtende strekninger. Han har dessuten tidligere utført store deler av vegprosjekteringen for det
opprinnelige Mjøsbruprosjektet og parsellen E6 Hovemoen – Storhove.

Relevante prosjekter / oppdrag gjennomført:
E6 MOELV – ØYER. KONSEPTEVALUERING MJØSBRUA MED TILSTØTENDE STREKNINGER
Prosjekt / oppdrag:
Oppdragsgiver:
Tidsperiode:
Omfang i NOK og eller
timer (for leverandør):
Rolle:

Beskrivelse av oppdrag
og gjennomføring:

Resultat oppnådd:
Referanse / oppslag:

E6 Moelv – Øyer. Konseptevaluering av Mjøsbrua, med tilstøtende
strekninger
Nye Veier AS
2017 - 2018
9,3 mill. NOK
Fagansvarlig vegplanlegging. Hovedansvarlig for alternative veglinjer
tilpasset ulike brualternativer og utarbeidelse av vegløsninger på
landsidene med nye kryssløsninger mellom E6 og Rv 4 på Biri-siden,
samt div. bistand på strekningen fram til Storhove.
Oppdrag med utarbeidelse av forprosjektrapport for ny bru på bakgrunn
av kommunedelplaner og vedtatte traseer.
Rapporten vurderer optimalisert veglinje og bru tilpasset 110 km/t.
Alternative brukonsept, med tanke på å optimalisere kostnad og
byggetid, dokumentere byggbarhet og SHA. Dette omfatter vurdering av
estetikk, drift og vedlikehold, og fundamenteringsløsninger. Det er gjort
en tilstandsvurdering av eksisterende bru over Mjøsa, og utført en
gjennomgang av FoU-rapporten som foreligger.
Det ble videre vurdert konsekvenser ifm. CO2 utslipp, løsninger for G/Sveg på brua, produsert bilde og video visualiseringer av brualternativ,
spesialinspeksjoner av eksisterende bru, behov for riggområder, mm.
Forprosjektrapport levert og tilleggsoppdrag utført med gode
tilbakemeldinger og evaluering fra Nye Veier
Bjørn Åmdal, tlf. 950 33 506, bjorn.amdal@nyeveier.no

E134 DAMÅSEN – SAGGRENDA
Prosjekt / oppdrag:
Oppdragsgiver:
Tidsperiode:

E134 Damåsen – Saggrenda, parsell Trollerudmoen - Saggrenda
Statens vegvesen Region sør
2015 – pågår

Omfang i NOK og eller
timer (for leverandør):
Rolle:
Beskrivelse av oppdrag
og gjennomføring:
Resultat oppnådd:
Kontaktperson:

40 MNOK
Spesialrådgiver innen veg og tunnel, tverrfaglige løsninger, faseplaner
trafikkavvikling og konkurransegrunnlag, og oppfølging i byggetid.
Byggeplan med konkurransegrunnlag for 5 km veg inkludert to bruer og
to tunneler.
Bygging pågår med planlagt åpning høsten 2019
Lasse Berge, tlf. 908 67 841, lasse.berge@vegvesen.no

E6 FRYA - VINSTRA
Prosjekt / oppdrag:
Oppdragsgiver:
Tidsperiode:
Omfang i NOK og eller
timer (for leverandør):
Rolle:
Beskrivelse av oppdrag
og gjennomføring:

Resultat oppnådd:
Kontaktperson:

E6 Frya - Vinstra
Statens vegvesen Region øst
2011 – 2016
140 MNOK
Spesialrådgiver innen veg og tunnel, tverrfaglige løsninger, faseplaner
trafikkavvikling, konkurransegrunnlag, kontrakt og oppfølging byggetid
Delprosjekt på E6 Biri-Otta gjennom Gudbrandsdalen. Oppdrag med
byggeplan, optimaliseringsfase, konkurransegrunnlag og oppfølging i
byggetid. Strekningen omfatter ca. 19 km tofelts veg med midtdeler og
forbikjøringsfelt, tre planskilte kryss, rasteplasser og et større
serviceanlegg, Vinstra vegpark. Hundorptunnelen (ca 4,3 km), Harpe bru
(bru over Lågen) og 6 mindre bruer i linjen, i alt 20 konstruksjoner.
I tillegg er det bygget ca 10 km lokalveger, gang/sykkelveger og
støyskjermer.
Bygging ferdigstilt i 2016. E6 Frya-Sjoa, der parsell Frya – Vinstra inngår,
ble kåret til Årets Anlegg 2016.
Styrk Lirhus, Tlf. 958 62 470

