


Velkommen til Nye Veiers 
Leverandørkonferanse

Radisson Blu Plaza Hotel

12.09.2018



Agenda

• 08.15 - 09.00: Registrering, enkel servering

• 09.00 - 09.15: Velkommen til leverandørkonferanse

• 09.15 – 09.30: Dette er Nye Veier – status høsten 2018 ved adm. direktør Ingrid Dahl Hovland

• 09.30 – 10.50: Nye Veiers kommende prosjekter - Nye Veiers prosjektdirektører

• 10.50 – 11.30: Pause

• 11.30 – 12.00: Driftskontrakt for vei og elektro - fagansvarlig drift og trafikkantnytte, 
Tor Alf Høye

• 12.00 – 12.30: Slik gjør Nye Veier sine anskaffelser - direktør for kontrakt og anskaffelser, Bjørn 
Børseth

• 12.30 – 13.15: Mingling, muligheter for samtaler med prosjektene

• 13.15 - 15.00 Eget arrangement for drift og vedlikehold





Nye Veier – status høsten 2018

Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør



Selskapets oppdrag

• Stortingsmelding 25-2014/2015 – På rett vei

• Planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige 
hovedveier 

• Helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift 
av trafikksikre hovedveier 

• Styrke næringslivets konkurranseevne

• Mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport  

• Mer vei for pengene



• Ordinær drift fra 1. januar 2016

• Statlig selskap heleid av 
Samferdselsdepartementet

• Hovedkontor i Kristiansand

• En slank og effektiv 
byggherreorganisasjon med 145 ansatte

• Oppstartsportefølje: 

• 530 km riksvei

• 148 mrd. kr





Status høsten 2018

Her pågår anleggsarbeider:

E18 Tvedestrand – Arendal (23 
km)

E18 Rugtvedt – Dørdal (17 km)

E18 Kjørholt og Bamble tunneler

E6 Kolomoen – Arnkvern (19 km)

E6 Arnkvern – Moelv (24 km)



Status etter to års drift

• Svært godt samarbeid med 

anleggsbransjen

• Høy HMS-standard og LO-koordinator i 

alle prosjekt

• Høy innovasjonstakt og innføring av 

nye løsninger

• Offensive grep for miljø og klima 

• Effektiv organisasjon i full operativ drift

20,2 mrd. kr i 
pågående 
kontrakter

21,4 mrd. kr i 
pågående 

konkurranser 

20,5 mrd. kr i 
økt samf.øk
lønnsomhet

20 % 
besparelse 



20,5 mrd. kr i økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Netto nytte
Endret (økt) samfunns-
økonomisk lønnsomhet 

2016-17
(mill. kroner)

Nytte
Endret nytte 2016-17

(mill. kr)

Kostnader
Endret kostnader

2016-17
(mill kr)

E6 Moelv-Øyer syd +7508 +1735 -5773

E6 Ranheim-Åsen +6838 +3021 -3817

E39 Kristiansand V-Lyngdal
+3313 - 277 -3590

E6 Ulsberg-Melhus +2581 +2050 -531

E18 Langangen-Dørdal
+283 -675 -958

SUM
20523 5854 -14669

(For strekninger som prosjektområdene optimaliserer før entreprenør er anskaffet)



Nye Veiers tiltak for kostnadsreduksjoner

• Helhetlig gjennomføringsmodell

• teknologi og innovasjon inn i prosjektene 

• industrialisering

• entreprenøren styrer prosjektering 

• tilrettelegger for mer effektiv drift over lengre strekninger

• Standardisering

• Redusere omfang i og omkring trasè og vei

• Gjenbruk og reduksjon av dyre elementer (bro, tunnel)

• Prosessinnovasjon, samtidig 

• finansiering, planlegging, prosjektering og bygging



25 %25 %

10 %

15 % 25 %

TilbudssumKvalifikasjoner 
og erfaring 

Tilleggsverdi

Risikovurdering

Prestasjonsbegrunnelse

Prestasjonsinnkjøp etter f.eks Best Value Procurement (BVP)

Evalueringskriterier Rugtvedt-Dørdal



Tidlig 
involvering

Effektiv trafikkavvikling &
høy samfunnsmessig nytte
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Strategisk 
utredning

Integrert samhandling Utbygging Drift & vedlikehold

Finne riktig 
entreprenør

Finne den beste løsningen
sammen med valgt entreprenør

Idriftsette den beste løsningen for 
samfunnet og trafikantene

Anskaffelse

Optimalisert for
markedet

Intern
optimalisering

Helhetlig prosess – gode løsninger i et levetidsperspektiv

Gjentakende enda bedre prosjekter – øker samfunnsnytten



Digitalisering gjennom hele verdikjeden i 2020



• NyeVeier vil ha LO-koordinator i alle 
våre prosjekter

• Konkrete oppgaver for oppfølging av 
lønns- og arbeidsvilkår

• Samarbeid med Skatteetaten mot 
arbeidslivskriminalitet

• Sentralt i Nye Veiers arbeide mot sosial 
dumping

Tett samarbeid med LO og Skatteetaten



Takk for oppmerksomheten!





E18 Langangen-Grimstad

Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad



Status og oversikt prosjektområde E18 Sørøst



2018 2019 2020 2021 2022 2023

E18 Tvedestrand– Arendal 

Aktivitet

E18 Langangen – Kjørholt

E18 Kjørholt - Rugtvedt 

E18 Rugtvedt – Dørdal Totalentreprise

Totalentreprise

Kontra-
hering

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold

Totalentreprise

E18 Kjørholt og Bamble
tunneler

2017

Resterende E18-strekninger
Dørdal - Grimstad

Kommunedelplan

Enhetsentreprise

2024

Reguleringsplan og utbygging

Prosjektportefølje i utbyggingsområdet E18

Kontra-
hering Totalentreprise

Reguleringsplan

Drift og 
vedlikehol
d



Kontraktstrategi E18 Langangen-Rugtvedt

• 2 kontrakter:

• E18 Langangen – Kjørholt 13,2 km

• Ny 4-felts motorvei inkl. flere bruer og 
tunneler

• E18 Kjørholt – Rugtvedt       3.5 km

• Komplettering av ferdig utsprengte 
tunneler

• Bygging av ny Grenlandsbru

• Kontraktene vil være totalentrepriser 
basert på NS8407

• Anskaffelsesprosess i henhold til 
«Best Value Procurement»

• Konkurransegrunnlag sendes ut høsten 2018

• E18 Kjørholt – Rugtvedt vil bli kontrahert først

• For E18 Langangen –Kjørholt kan det være 
aktuelt med tiltransport av resterende 
reguleringsplanarbeid



Entreprise 1:  E18 Langangen - Kjørholt

• Vei i dagen    ca. 6 000 m

• Tunneler

• Blåfjell ca.    350 m, 2 nye løp

• Bjønnås ca. 2 250 m, 2 nye løp

• Prestås ca. 2 900 m, 2 nye løp

• Brattås ca.    400 m, 2 nye løp

• Steinbrekka ca.    200 m, 1 nytt løp

• Bruer

• Langangen 1 ca.     400 m

• Langangen 2 ca.     250 m

• Herregårdsbekken   ca.       55 m

• Skjelsvikdalen *) ca.      205 m

• Rød ca.      200 m

• 3 halve kryss på Lanner, Rød og Kjørholt

*) Mulig løsning med cut & cover tunnel



Langangen



Lanner



Herregårdsbekken



Skjelsvikdalen



Rød



Kjørholt



Entreprise 2:  E18 Kjørholt - Rugtvedt

• Ny Grenlandsbru ca.     600m

• Komplettering av ferdig utsprengte tunnelløp

• Kjørholt tunnel ca.   2 200m

• Bamble tunnel ca.      750 m



Ny Grenlandsbru vest for eksisterende bru

Kjørholt
tunneler



Ny Grenlandsbru

Ny 
Grenlandsbru

Bamble tunneler

Kjørholt tunneler



Kjørholttunnelene søndre utløp

Nye
Kjørholt-
tunnelen



Nye Bambletunnelen – nordre portal



Bambletunnelene – søndre portal på Rugtvedt

Webcamera: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-rugtvedt-doerdal/webkamera

Nye
Bamble-
tunnelen



E18 Dørdal-Grimstad – Kommunedelplanarbeid pågår



E18 Dørdal-Grimstad – mulig byggestart 2020



Videofilm for strekningen E18 Langangen - Rugtvedt





E6 Innlandet

Nye konkurranser på E6 Kolomoen – Øyer

Øyvind Moshage, prosjektdirektør E6 Innlandet



• E6 Innlandet

• E6 Kolomoen – Moelv 

• E6 Moelv – Øyer 

• Hvem får tildelt kontrakten?



E6 Innlandet –
Område med omsetning på ~2 mrd. NOK hvert år, ut 2025

• 2 prosjekt

- E6 Kolomoen – Moelv

- E6 Moelv - Øyer

• 6 store totalentrepriser

- 2 pågående

- 1 utlyses 2018

- 3 utlyses 2019*

• Mindre entrepriser på 
sidevegstiltak i 2026.

* forutsetter stortingsbehandling våren 2019



Prosjekt 1: Kolomoen – Moelv, 43 km
2017-2020

Prosjekt 2: Moelv – Øyer, 44 km
2019-2025

E6 Innlandet



• E6 Innlandet

• E6 Kolomoen – Moelv 

• E6 Moelv – Øyer 

• Hvem får tildelt kontrakten?

Agenda



E6 Kolomoen – Moelv 

• Nøkkeltall

- 43 km under bygging

- 700 anleggsarbeidere

- BetonmastHæhre og 
Veidekke

- 650.000 arbeidertimer

- 0 fraværsskader

- 0 YM skader

• Siste anleggsentreprise 
lyses ut høsten 2018.



Ny totalentreprise ut i markedet høsten 2018

• Kryss E6 Moelv

- Regulering vedtatt 2017

- Prosjektering

- Ca. 1 km E6

- Kryssramper

- Lokalvegsystem

- Busslommer og P

- Rundkjøringer

- Støyvoll og 
støyskjermer

- Drenering

- Belysning

- Mindre støttemurer

- Noe kommunal VA

• Ferdigstilles okt/nov 2020.

Moelv 



Dagens kryss videreutvikles – Noe gjenbruk

Hamar

Lillehammer



• E6 Innlandet

• E6 Kolomoen – Moelv 

• E6 Moelv – Øyer 

- E6 Moelv – Roterud

- E6 Roterud – Storhove

- E6 Storhove – Øyer

• Hvem får tildelt kontrakten?



E6 Moelv -
Roterud

[~11 km]

▪ Mjøsbrua (~1,6km)

▪ Vei i dagen på hver side av 
Mjøsbrua (~9,4 km)

▪ 8 mindre konstruksjoner og 2 kryss

E6 Roterud -
Storhove

[~21 km]

▪ Vei i dagen (~16km)

▪ Øyresvika tunnel (~4,2 km)

▪ Ny Lågen bru (~0,7km)

▪ 19 mindre konstruksjoner og 3 kryss

Prosjektet er delt i tre store totalentrepriser

E6 Storhove -
Øyer
[~12 km]

▪ Fåbergtunnelen (~1,6km)

▪ Vei i dagen (~10,4 km)

▪ 6 mindre konstruksjoner og 1 kryss



E6 Moelv -
Roterud

[~11 km]

▪ Totalentreprise med samhandling 
med entreprenør i 
reguleringsplanfasen

▪ Prekvalifisering Q2 2019

E6 Roterud -
Storhove

[~21 km]

▪ Totalentreprise med samhandling 
med entreprenør i 
reguleringsplanfasen

▪ Prekvalifisering Q3 2019

Totalentrepriser med prosjektutvikling og optimalisering 
(KDP er vedtatt)

E6 Storhove -
Øyer
[~12 km]

▪ Totalentreprise med 
optimalisering. Regulering 
utarbeides av Nye Veier

▪ Prekvalifisering Q2 2019



Overordnet tentativ fremdriftsplan E6 Moelv – Øyer. 
Prekvalifisering før Q2 2019

17 18 19 20 21 22 23 24 25

Utbygging

Utbygging

Utbygging

Prosjekt-
utvikling og 
regulering NV

Prosjekt-
utvikling  og 
regulering. 
Samhandling 
NV og ent.

Prosjekt-
utvikling  og 
regulering. 
Samhandling 
NV og ent.

Planlegging og 
forberedelse Nye Veier

Planlegging og 
forberedelse Nye Veier

Planlegging 
og 
forberedelse 
Nye Veier

Entreprise År

E6 Roterud - Storhove

E6 Storhove - Øyer

E6 Moelv - Roterud



Nye Veier ønsker å bruke entreprenørenes kompetanse for 
optimalisering av prosjektet. Samhandling.

• Tidlig involvering

• Innovasjon

• Optimalisering av 
samfunnsnytten

• Helhetlig utvikling av 
prosjektet

• Entreprenøren finner de 
gode løsningene

• Åpen samarbeidskultur



• E6 Innlandet

• E6 Kolomoen – Moelv 

• E6 Moelv – Øyer 

- E6 Moelv – Roterud

- E6 Roterud – Storhove

- E6 Storhove – Øyer

• Hvem får tildelt kontrakten?



E6 Moelv – Roterud (~11km) inneholder konstruksjon av en ny 
Mjøsbru, som vil ha særskilt fokus i prosjektet

• Noen kriterier for valg av 
entreprenør

- Brukonsept

- CO2/Klima

- Kompetanse og erfaring

- Gjennomføringsplan

- Kostnadseffektive 
løsninger



Entreprenør konkurrerer på brukonsept og teknisk løsning

• Nye Veier søker å finne best 
mulig løsning for Mjøsbrua 
gjennom samhandling med 
entreprenør og interessenter



Illustrasjon fritt frambygg betong



Illustrasjon tre



Illustrasjon tre



Illustrasjon skråstag betong





Grunnundersøkelser for ny Mjøsbru pågår

• Store kostnader knyttes til 
fundamentering

• Gode grunnundersøkelser 
gir bedre kunnskap

• Risikoreduserende

• Totalsonderinger og 
omfattende prøvetaking
(ca. 100 borehull)



Entreprisegrense i Nord. 
Noe breddeutvidelse eksisterende 4-felt er nødvendig

Hamar

Lillehammer



• E6 Innlandet

• E6 Kolomoen – Moelv 

• E6 Moelv – Øyer 

- E6 Moelv – Roterud

- E6 Roterud – Storhove

- E6 Storhove – Øyer

• Hvem får tildelt kontrakten?



E6 Roterud – Storhove (~21km) er et variert prosjekt med vei i 
dagen, lang tunnel og stor konstruksjon

• Ca. 4,2 km tunnel, 2 x T10,5

• Ca. 700 m Lågen bru for E6

• Ca. 16 km utvikling av 
eksisterende veg

- Sikker og god veibygging 
langs eksisterende vei

- Landbrukskryssinger

- Masseflytting

- CO2 fokus i brukonsept

- Miljøkrav i naturreservat



E6 Vingrom sett mot Lillehammer

Lillehammer

Hamar



Påhugg for «Vingnestunnelen» - 4,2 km lang 

Lillehammer

Hamar



Kryssing av lågen naturreservat – ca. 700 m lang bru

E6 sett fra Sør

E6 sett fra Nord-Vest



• E6 Innlandet

• E6 Kolomoen – Moelv 

• E6 Moelv – Øyer 

- E6 Moelv – Roterud

- E6 Roterud – Storhove

- E6 Storhove – Øyer

• Hvem får tildelt kontrakten?



E6 Storhove – Øyer (~12km) består i hovedsak av tunnel og 
utvidelse av eksisterende vei

• Ca. 1,6 km 2xT10,5 tunnel

• Ca. 8,5 km utvikling av 
eksisterende vei

• Massetransport

• Velge gode og optimale 
løsninger innenfor 
rammene som gis i 
reguleringsplanen



Storhove krysset og påhugg Fåbergtunnelen Sør

Lillehammer

Øyer



Ensby kryss mot Øyer

Lillehammer

Øyer



E6 forbi Hunderfossen Ensby

Øyer

Lillehammer



E6 Storhove – Øyer har en pågående mini-konkurranse på teknisk 
konsulentoppdrag for reguleringsplan med konsekvensutredning. 

• Utarbeidelse av tekniske planer

• Komplett reguleringsplan med 
konsekvensutredning og 
planprogram i to kommuner

• Spesielt fokus på:

- Fremdrift

- Innovasjon i prosess og løsninger

- Kommunikasjon

- Tilrettelegging for god 
anleggsgjennomføring

- God måloppnåelse



• E6 Innlandet

• E6 Kolomoen – Moelv 

• E6 Moelv – Øyer 

• Hvem får tildelt kontrakten?



Hvem får tildelt kontrakten?

Entreprenørteamet som har satt seg best inn i 
strekningen og konkurransen og bidrar best til å 
realisere prosjektets målsettinger samt reduserer 
byggherrens risiko



Mange muligheter!

Utbyggingsområde med ca. 2 mrd. i 
årlig omsetning ut 2025. Prekvalifisering på tre 
store totalentrepriser Q2 2019. Velkommen!





E39 Lyngdal - Sandnes

Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand - Sandnes



E39 – Sandnes - Kristiansand

• 170 km motorvei

• Fem til seks mrd euro

• To kontrakter tildelt



Veibygging i regionen



Rogaland



Sandnes til Lyngdal vest



Hva skjer nå?

• Markedet i 2019

• 200 millioner euro

• 600 millioner euro



Lyngdal vest til Sandnes



Infrastruktur for generasjoner

• Sikrere vei

• Mindre region

• Mindre kostnader

• Ferdig i 2027





Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør E6 Trøndelag

E6 Trøndelag – Project Portefølje



Nye Veiers prosjektportefølje i Trøndelag

• 106 km med ny E6:
E6 Ulsberg–Melhus S
E6 Ranheim–Åsen

• EPCC med 20 år vedlikehold (garanti)

• Kostnad for porteføljen før 
optimalisering: NOK 29 mrd
 4-felts motorveg og 2-/3-felts veg
 90 og 100 km/t hastighet

• Optimalisering
 Generelt 4-felts motorveg
 110 km/t hastighet
 20% reduksjon i investeringskost Økt verdi



Prosjekt og gjennomføringsstrategi

DIGITALISERING
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Finne riktig 
entreprenør

Finne den beste løsningen
sammen med valgt entreprenør

Idriftsette den beste løsningen for 
samfunnet og trafikantene

Anskaffelse

Optimalisert for
markedet

Intern
optimalisering

• Revidert og ny prosjektmodell –
Totalentreprise -

• BVP – Best Value Procurement –
prestasjonsmål og risikofokus

• Økt prosjektverdi

• Sterkt fokus og krav til HMS og
samfunnsansvar

• Ekte samhandling



New Map Characteristics

Transaction based Relation based

Specialized 
Contracts

Total Contracts
Alliance 

Contracts

Competition Collaboration

Two party contracts Multi party contracts

RT

CollaborativeTraditional

NS8405
NS8406 

NS8407
NTK
OPS

PPC2000
NEC-contr.

We lack Norwegian 
Contract Formats

IPD
Alliance

SPC

Optimization of contract Optimization of business

Kilde: Ole J. Klakegg, prof. NTNU
Mod.: Johan Arnt Vatnan

E6 Kvål-
Melhus



Kontraktsstrategi

• 6 kontrakter

• Integrert samhandling– Integrert prosjektleveranse, IPL

• Fase 1

• Optimalisering

• Prosjektutvikling

• Reviderte og nye reguleringsplaner

• Fase 2

• EPCC med 20 års garanti (vedlikehold)



Kontraktsstrategi – E6 Nord

• 2 kontrakter

• E6 Ranheim—Værnes

• 23 km

• Kontraktsstørrelse ca. 4,0 mrd NOK

• Integrert samhandlingskontrakt

• Konkretiseringsfase nå

• Planlagt signering kontrakt 28.09.18

• E6 Kvithammer—Åsen

• 19 km

• Kontraktsstørrelse ca 3,8 mrd NOK

• Integrert samhandlingskontrakt

• Pågående prekvalifiseringsfase

• Planlagt signering av kontrakt 16.05.19



Kontraktsstrategi – E6 Sør
Foreløpig

• 4 kontrakter

• E6 Kvål—Melhus S

• 7 km

• Kontraktsstørrelse 0,6 mrd NOK

• Integrert ProsjektLeveranse modell - IPL

• Prekvalifiseringsfase

• Planlagt signering av kontrakt 03.01.19



Kontraktsstrategi – E6 Sør
Foreløpig

• 4 kontrakter

• E6 Kvål—Melhus S

• 7 km

• Kontraktsstørrelse 0,6 mrd NOK

• Integrert ProsjektLeveranse modell - IPL

• Prekvalifiseringsfase

• Planlagt signering av kontrakt 03.01.19

• E6 Ulsberg—Vindåsliene

• 25 km

• Kontraktsstørrelse ca. 2,6 mrd NOK



Kontraktsstrategi – E6 Sør
Foreløpig

• 4 kontrakter

• E6 Kvål—Melhus S

• 7 km

• Kontraktsstørrelse 0,6 mrd NOK

• Integrert ProsjektLeveranse modell - IPL

• Prekvalifiseringsfase

• Planlagt signering av kontrakt 03.01.19

• E6 Ulsberg—Vindåsliene

• 25 km

• Kontraktsstørrelse ca. 2,6 mrd NOK

• E6 Korporalsbrua—Gyllan

• 15 km

• Kontraktsstørrelse ca. 2,1 bill NOK



Kontraktsstrategi – E6 Sør
Foreløpig
• 4 kontrakter

• E6 Kvål—Melhus S

• 7 km

• Kontraktsstørrelse 0,6 mrd NOK

• Integrert ProsjektLeveranse modell - IPL

• Prekvalifiseringsfase

• Planlagt signering av kontrakt 03.01.19

• E6 Ulsberg—Vindåsliene

• 25 km

• Kontraktsstørrelse ca. 2,6 mrd NOK

• E6 Korporalsbrua—Gyllan

• 15 km

• Kontraktsstørrelse ca. 2,1 bill NOK

• E6 Gyllan—Kvål

• 17 km

• Kontraktsstørrelse ca. 3,3 mrd NOK



Nye Veier – E6 Kvithammar - Åsen

PROJECT- and INCENTIVE MODEL



Prosjekt- og gjennomføringsmodell – Integrert samhandling
E6 Kvithammer—Åsen



E6 Kvithammar-Åsen:

Prestasjonsmål

• Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og 
driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig 
arbeidsliv

• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom 
samhandling og digitalisering

• Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og 
driftsperioden

• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre 
miljø

• Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag 



Tidplan, E6 Kvithammar—Åsen

• Forhåndskunngjøring: 12.06.18

• Frist for å melde interesse: 20.08.18

• Annonsering av konkurransen: 31.08.18

• Frist prekvalifisering: 10.10.18
• Valg av 3-5 tilbydere: 02.11.18
• Informasjonsmøte, start tilbudsfase: 19.11.18
• Tilbudsfrist: 08.02.19
• Annonsering av valgt tilbyder: 26.03.19
• Signering av kontrakt: 16.05.19

• Fase 1; Integrert samhandling og regulering: Q2-2019 to Q2-2020

• Mobilisering og byggestart: Medio-2020

• Overlevering og trafikk: 2025/26



Trøndelag

• Samhandling

• Entreprenørskap

• Innovasjon

• Sosialt og politisk stabilt

• Lav kriminalitet

• Storslått natur

Trondheim – ledende by:

• Forskning og teknologi

• Utdanning

• Sport, friluftsliv

• Historie

• Religion





Driftskontrakt for vei og elektro

Tor Alf Høye, fagansvarlig drift og trafikkantnytte



Nytten av å bygge veg

Viktigst er trafikksikkerhet: 

• Sikre veier med reduserte 
ulykkeskostnader 

Nytten for trafikantene:

• Endret reisetid

• Endret reisekostnad

Drift av vei med fokus på 
brukeren: 

• Trafikksikkerhet, oppetid og 
opplevd tilstand 

• Helhetlig standard  

• Bruke nyttig og nødvendig 
teknologi 



Drift av vei og ivaretakelse av nytten for trafikantene 

Nye Veier vil

• fornye og forbedre måten vi drifter vei på

• være profesjonelle og innovative overfor våre 
samarbeidspartnere

• benytte kompetansen i markedet for å utvikle 
effektiv drift av vei

• forsikre de veifarende om at vi tilbyr et 
trafikksikkert og tilgjengelig veinett med god 
regularitet og høy oppetid



2020 2021 2022

83 km 90 km 116 km

2019

52 km 

*akkumulert

Åpning av firefelts motorvei*



© 2017 Deloitte AS

Asfalt

Oppmerking

Veilys

Bru: 

-Betong

-Stål

-Tre 

Drift sommer vinter

Skilt, var, 

fritekst

Strøm

Fjell-sikring

Fornying utstyr

Busslommer 

Rasteplasser

Teknisk 

bygg 

UPS, SRO

Vegetasjon

Fjell-rensk

Asfalt felt 

3/4Elektro DV

Vedlikehold 

Grøfter

Drenering

Tunnel: 

-Fjell

-Nødutstyr

-Vifter, Lys

-Kamera

-Styring

-Co,Nox, sikt

-DAB, nødnett

Tunnel 

vask

Beredskap:

▪Vei 24/7 

▪Elektro 24/7

▪NyeVeier 24/7

Garantier

Bom

Vinter 

drift

Kant-

klipp

Arbeids

varsling 

Kum

Mur

Støyskjerm

Plen, 

blomster

Viltgjerde

Sensor tellepunkt

Rør

Sluk

Kulvert

Døgnhvile 

plass

Erosjons

sikring

Sensor klimastasjon

Renhold 

Busker, 

trær

Brann VTS -SVV

trafikkstyring

Forvaltning 
(eiendom, naboer, TS, støv, 

støy, reklame, miljø,.. 

Rense-

basseng

Trafikkskader

TFF / forsikring

Rekkverk

støtpute



Målsetting - driftsavtale

• Effektiv drift etter åpning

• Utvikle drift av vei i Norge

Prioriteringen til Nye Veier vil være:

• Store landsdekkende aktører

• Effektiv og innovativ utvikling av 
driftsprosesser, verktøy og metoder

• Aktører som ligger i front på utvikling av 
drift av vei i Norge

• Aktører med høy grad av teknisk kompetanse

• Målrettet vedlikehold



Omfang av driftskontrakten 

Driftskontrakten omfatter strekninger som 
ferdigstilles innen 2022

7 delstrekninger:

• E6 Kvål – Melhus S 6,9 km

• E6 Arnkvern – Moelv 24,0 km

• E6 Kolomoen – Arnkvern 19,0 km

• E18 Rugtvedt – Dørdal 17,0 km

• E18 Tvedestrand – Arendal 23,0 km

• E39 Kristiansand V – Mandal Ø 19,0 km

• E39 Mandal Ø – Mandal by 7,0 km

Totalt 116 km.



Omfang av driftskontrakten 

• Drift av vei inkludert elektro

• Drift av hovedveiene  E6, E18 og E39

• I liten grad tilførselsveier,  g/s, serviceanlegg

• Primært strekninger som settes i drift innen 
utgangen av 2022

• Beredskap 24/7 - 365

VTS Trondheim



Omfang av driftskontrakten 

Overordnede funksjonskrav & forenklet 
beskrivelse basert på

• Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold   

• Håndbok R763 Mal for driftskontrakter veg og 
elektro.

• Ønsker å øke entreprenørens frihet til å komme 
opp med gode løsninger

• Forenkle dokumentasjonen som 
driftsentreprenøren skal levere

• Dele effektiviseringsgevinster

• Utvikle og forbedre Nye Veiers system og 
prosedyrer



Tidsplan

• Konkurransen planlegges utlyst 
innen desember 2018

• Foretrukken entreprenør skal velges 
innen april 2019

• Klar til iverksettelse av drift 
oktober 2019

• Kontrakten vil ha en varighet på 
5 år + opsjon.

• Den kortsiktige strategien skal revideres og 
senere danne grunnlag for en langsiktig 
kontraktsstrategi for drift av hele porteføljen

E18 Grimstad - Kristiansand



Hva inngår i drift

Drift:

• Typiske aktiviteter: 
- brøyting

- strøing med salt og sand

- vask og renhold

- oppretting av skilt

- skjøtsel av grøntarealer

- forebyggende tiltak

- utrykning ved ulike hendelser 

- med mer

• Som en del av driften ligger også drift av
- elektroteknisk utstyr

Vedlikehold og garanti:

• Dette vil ligge i utbyggingskontraktene hos 
utførende entreprenør, og er derfor ikke en 
del av driftsavtalen



Garantiperioder

Grønt:  3 år           
drift og vedlikehold 



Konkurranse og kompensasjon

• Det skal konkurreres på flere områder utover pris, eksempelvis:
- Forståelse av oppgaven 
- Kvalitet gjennom kompetanse og kapasitet
- Beredskapsevne

• Målpris og delt risiko

• Bonus og trekkordning

• Innovasjonsmidler

• Samspill og samhandling

• Avtalen vil fungere som en pilot for fremtidig driftskontrakt(er)

• Anskaffelse med forhandling 

• Mulig samarbeid med annen byggherre/entreprenør på spesielle strekninger



13.15 - 15.00   Eget arrangement for drift og vedlikehold

Agenda

• Introduksjon og mål for utvikling av drift i Nye Veier

• Konkurranse- og kontraktsform 

• Struktur og innhold i teknisk beskrivelse

• Pris- og insentivmodell

• Avslutning og Questback

Vi ses!





Slik gjør Nye Veier sine anskaffelser

Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser



Nye Veier ønsker profesjonelle leverandører

• Profesjonelle leverandører til Nye Veier:

• Klarer å bli kvalifisert til den aktuelle jobben/leveransen

• Klarer å konkurrere på like vilkår med sine konkurrenter

• Klarer å få frem sine styrker i tilbudet

• Bidrar til å redusere risikoene til Nye Veier gjennom forebyggende tiltak

• Evner å samarbeide med Nye Veier om å nå prosjektenes mål

• Evner å gjennomføre leveransene med høy kvalitet, til riktig tid og til avtalt pris

• Gir tilbakemelding på forbedringer 



Tidlig 
involvering

Total 
entrepriserN
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Tid

Strategisk 
utredning

Integrert samhandling Utbygging Drift & vedlikehold

Finne riktig 
entreprenør

Finne den beste løsningen
sammen med valgt entreprenør

Idriftsette den beste løsningen for 
samfunnet og trafikantene

Anskaffelse

Optimalisert for
markedet

Intern
optimalisering

Nye Veier involverer leverandørene tidlig



Konkurranser kunngjøres på Doffin og TED samtidig



Alle konkurranser gjennomføres i KGV system

https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=NYEVEIER

Elektronisk 
tilgang på 
dokumenter, krav 
og 
evalueringsmeto
der.

Kontrakter 
signeres i samme 
system.

https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=NYEVEIER


Sammenhengen mellom krav og valg av leverandør

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) med forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)

Minstekrav (skal krav) for å bli kvalifisert innen økonomi, firma, skatt, HMS, samfunnsansvar, 
erfaring

Utvelgelseskrav (bør krav) innen HMS, samfunnsansvar og erfaring for velge 
ut 3-5 tilbydere som får levere tilbud 

Tilbydere (3-5) konkurrerer om å gi det beste tilbudet ut fra 
evalueringskriterier

Beste leverandør til konkretiseringsfasen –
spesifisere sitt tilbud

Signere kontrakt

Trinn 2

Trinn 3



Trinn 2 - søknad om kvalifisering i KGV-løsningen

• Alle krav finnes i KGV (EU Supply)

• Skal krav må oppfylles for å bli kvalifisert

• Bør krav gis poeng og bidrar til å skille ut de 3-5 
beste trinn 3 - tilbudsfasen



Eksempel på tidsplan for kvalifisering til trinn 3

Tilbyder

Nye Veier

Frist for 
innlevering av 
kvalifikasjons-
søknad
23.10.17

Vurdere skal 
kravene

Eventuelt 
ettersende 
dokumentasjon 

Vurdere bør 
kravene

Velge de 3-5 best 
kvalifiserte ut fra 
erfaring, HMS og 
Samfunns-ansvar

Kunngjøre 
resultatet 
22.11.17

15 dager 
klagefrist for 
midlertidig 
forføyning

Tilgang til trinn 3 
for 3-5 tilbydere 
06.12.17



Kriterier for utvelgelse til trinn 3 – tilbudsfasen 

• Følgende legges til grunn for evaluering av bør kravene i kvalifikasjon (eksempel):

1. Referanseprosjektenes relevans – vekt 60 %

a) Svar på dokumentasjonskravene slik de fremgår av bør kravene i KGV på anleggsreferanseprosjekter – vekt 80% 
(av 60%)

b) Svar på dokumentasjonskravene slik de fremgår av bør kravene i KGV på prosjekteringsprosjekter - vekt 20% (av 
60%)

2. HMSK – vekt 20%

a) Svar på dokumentasjonskravene slik de fremgår av bør kravene i KGV på referanseprosjekter HMSK (uten spm 2)–
vekt 50 % (av 20%)

b) Svar på dokumentasjonskravene slik de fremgår av bør kravene på HMSK – vekt 30 % (av 20%)

c) Svar på dokumentasjonskravene slik de fremgår av bør kravene i KGV på H2 og F verdier – vekt 20 % (av 20%)

3. Samfunnsansvar – vekt 20%

a) Svar på dokumentasjonskravene slik de fremgår av bør kravene i KGV på referanseprosjekter HMSK/ 
Samfunnsansvar (spm 2) – vekt 50 % (av 20%)

b) Svar på dokumentasjonskravene slik de fremgår av bør kravene i KGV på Samfunnsansvar – vekt 50% (av 20%)



Trinn 3 - Tilbudsfasen

• De 3-5 best kvalifiserte fra trinn 2 –
kvalifiseringsfasen – inviteres til å gi tilbud

• KGV systemet åpnes for de 3-5 – mulig å gi 
tilbud



Grunnleggende forutsetninger

Funksjonskravene og 
Kontraktkravene er 

definert av Nye Veier

Overordnede mål

Konkurransegrunnlaget

De som inviteres til å gi tilbud er kvalifisert til å gjennomføre 
prosjektet.

Vi forventer at alle inviterte kan levere i henhold til 
funksjonskravene, og at de vil forholde seg til kontraktkravene.

Seriøsitetskravene er 
tatt med i 
kontraktskravene

Funksjons-
krav



Prosjektets overordnede mål fremgår av Kap B1 – pkt 1

Svært viktig å fokusere på målene og 
hvordan dere kan bidra til å oppnå disse



Tilbudets innhold

• Evalueringskriterier:

• T-Tilbudssum – fyll ut prisskjema i EU Supply

• K1 – Prestasjonsbegrunnelse – maks 2 (3) sider (mal)

• K2 – Risikovurdering – maks 2 (3) sider (mal)

• K3 – Tilleggsverdi – maks 2 (0) sider (mal)

• K4 – Kompetanse og erfaring nøkkelpersonell – Cver – alt må fylles inn 
i CV malen

• Øvrige leveranser:

• 2 fremdriftsplaner (konkretiseringsfasen og gjennomføring/ 
samhandling)

• Faktureringsplan

• Avvik og forbehold:

• Eventuelle avvik og/eller forbehold skal oppgis i egen mal – alle felt må 
fylles ut

• Vesentlige avvik og forbehold vil kunne føre til avvisning



Tilbudenes 6 sider

2 (3) sider med hva de skal 
gjøre for å nå målene –
hvorfor og begrunnelse med 
målbare tall.

2 (3) sider med de viktigste 
risikoene for oppdragsgiver – og 
hvordan de kan bidra til å 
forebygge disse

2 (0) sider med forslag til tillegg 
som ikke er inkludert i 
funksjonskravene eller 
kontraktkravene, og som bidrar 
til å løse prosjektets 
overordnede mål. Større nytte 
enn kostnad. 



Gjennomføring av intervjuene

• Inntil 4 nøkkelpersoner fra 
hver tilbyder blir intervjuet i 
inntil 1 time (enkeltvis)

• En egen intervjuer 
gjennomfører intervjuene 

• Evalueringsteamet evaluerer 
svarene som gis gjennom 
intervjuene (intervjueren 
deltar ikke i evalueringen)

• Intervjuene  tas opp på 
«bånd» og transkribert –
underlag til kontrakten



Konkretiseringsfasen

Avsluttes med 
signering av 
kontrakt – gitt at 
man blir enig



Forskjellen mellom BVP og tradisjonelle konkurranser 

Forberedelse

- Utarbeidelse av funksjonskrav 
og overordnede mål

- Prekvalifisering

Tilbud

- Utvalgte tilbydere arbeider med 
tilbudet

-Infomøter og avklaringsmøter

Vurdering

- Evaluerer tilbudene 

- Gjennomfører intervjuer

- Sammenstiller og velger

Konkretisering

- Valgt leverandør konkretiserer sitt tilbud 
med hvordan

- Endelig signering av avtale

Tradisjonell

BVP =

=

2 sider

2 sider

2 sider

x4

En leverandør 
presenterer 
planen



Kommende konkurranser – ikke kunngjort

Strekning Lengde 
(ca)

Planlagt 
kunngjøring

Anslått 
kontraktsverdi 
eks mva

E18 Langangen-Kjørholt 13 km Kvartal 1 2019 3,0 mrd

E18 Kjørholt – Rugtvedt 3,5 km Kvartal 4 2018 1,0 mrd

E6 Vegkryss Moelv 1 km Kvartal 4 2018 150-200 mill

E6 Moelv-Roterud 11 km Kvartal 2 2019 2,5 mrd

E6 Roterud-Storhove 21 km Kvartal 3 2019 3,9 mrd

E6 Storhove-Øyer 12 km Kvartal 2 2019 1,2 mrd

E39 Mandalselva -Herdal 25 km Kvartal 4 2019 4,5 mrd

E39 Herdal-Røyskår 9 km Kvartal 4 2019 2,5 mrd



Lykke til – vi ser frem til deres deltakelse i kommende 
konkurranser




