


Velkommen til Nye Veiers 
Leverandørkonferanse

The Qube, Gardermoen

20.03.2019



Dagens agenda

• 09.00: Velkommen til leverandørkonferanse – Bjørn Børseth, dir. kontrakt og anskaffelser

• 09.15 – 09.30: Dette er Nye Veier – status våren 2019 - adm. direktør Ingrid Dahl 
Hovland

• 09.30 – 12.00: Nye Veiers kommende prosjekter - Nye Veiers prosjektdirektører

• E6 Trøndelag, prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan

• E6 Innlandet, prosjektdirektør Øyvind Moshagen

• E18 sørøst, prosjektdirektør Magne Ramlo

• E39 sørvest, prosjektdirektør Asbjørn Heieraas

• 12.00 - 13.00: Pause med mat

• 13.00 – 13.30: Slik gjør Nye Veier sine anskaffelser - direktør for kontrakt og anskaffelser, Bjørn Børseth

• 13.30 – 14.00: Besøk på prosjektenes stands

• 14.00 - 16.00: Egne møter med prosjektene (se påmeldingsskjema)





Dette er Nye Veier

Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør



Nye Veiers oppdrag

Utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner

Redusert reisetid:

Lyngdal – Kristiansand: 33 min (før: 71 min)

Lyngdal – Sandnes: 56 min (før: 128 min)



Vi tar hele 
norgeskartet i 

bruk!



Nye Veiers gjennomføringsmodell

Drift og vedlikeholdUtbyggingIntegrert samhandlingAnskaffelser
Strategisk 
utredning

Trafikantnytte

Utbyggingserfaring

Trafikant og driftserfaring

Innovasjon

Samfunnsnytte

Total-
entrepriser
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Bygging av vei
Prioriteringsmodell
Fokus på tidlig optimering
Tidlig involvering
Totalentrepriser
Funksjonskrav
Insentiver
Garantiansvar
Levetid
Nytte for trafikanten

En digital plan hele veien gjennom som kan oppdateres – alt på ett sted



Det handler om nye forretningsmodeller

Gjennomføringsmodell 
vil endres

Ny forretningsmodell 
skaper nye verdier

Partnere og 
samarbeid

Teknologien er her Gjennomføring er 
nøkkelen



Alle skal trygt hjem

• Entreprenørens prestasjon på sikkerhet måles i H2-verdi

• Lav (god) H2-verdi oppnås ved:

• Et godt fungerende HMS-system

• En god ledelse

• God etterlevelse av krav og rutiner av alle i prosjektene

• Alle som arbeider på våre prosjekter er forpliktet til å følge HMS-avtalen

13,55

12,92

13,77

11,45
11,21
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H2-verdi alle prosjekter (2018-2019)



Alle skal ha anstendige arbeidsforhold

• Tett oppfølging av resultat

• LO-koordinator på alle prosjekter

• Brudd på seriøsitetskrav er uakseptabelt

Seriøsitetskrav I kontrakt Inn.rap. i 2019

Andel lærlinger 7 % 7 %

Andel egne ansatte 25 % 56 %

Andel faglærte 50 % 45 %

NRK: Bygg- og anleggsbransjen 
skriker etter flere lærlinger

– Dette er en stor utfordring. Tilgangen på lærlinger
innen byggfaget er faktisk ganske begrenset. Det
sier Jarle Kristian Tangen, utbyggingssjef i Nye Veier
som blant annet har ansvar for byggingen av firefelts
E6 gjennom Hedmark og Oppland. Nye Veier krever
at sine underentreprenører skal ha minst syv prosent
lærlinger for å vinne anbud.



Takk for
oppmerksomheten!





E6 Trøndelag

Johan Arnt Vatnan, SVP/prosjektdirektør Trøndelag



Nye Veier i Trøndelag

106 km ny E6 – 2 strekninger
• E6 Ulsberg–Melhus S  - 64 km

• E6 Ranheim–Åsen   - 42 km

ØKT SAMFUNNSØKONOMISK NYTTE



Optimalisering og øke verdi i prosjekt og portefølje
i samhandling med myndigheter, kommuner, entreprenører og leverandørmarkedet

Verdi

Kostnad

Prosjektet
i dag

Økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet:
• Reduserte ulykkeskostnader
• Reisetid – 110 km/t
• Bo- og arbeidsmarked
• Tilgjengelighet / oppetid

Reduserte investeringskostnader
Optimalisert med drifts- og 
vedlikeholdskostnader over 20 år



Gjennomføringsmodeller med tidlig involvering

• Integrert samhandling m/NS8407

• Integrert prosjektleveranse IPL – ny 
gjennomførings og kontraktsmodell



Fase 1 Integrert samhandling Fase 2 Utførelse

Start-
kalkyle

Målpris 

Avtale-
inngåelse 
gjennom-

føring

Etablering 
av start-
kalkyle

Kontrakts-
signering

Overtakelses-
forretning
prosjekt

Insentivmodell
Fase 1

Insentivmodell
Fase 2

Verdioptimalisering gjennom samhandling

Fase 3 Garantiperiode

Byggherrens
budsjettpris

Sluttoppgjør 

Insentivmodell
Fase 3



Kontrakt og framdrift: Ranheim-Åsen – 2 prosjekter
Prosjekt 1: Ranheim-Værnes, 23 km

• Totalentreprise med integrert samhandling NS8407

• BMP 4,0 mrd NOK eks mva

• Acciona Construction (Spania) kontrahert 27.09.18

• Fase 1 med optimalisering, utvikling og regulering

• Fase 2 – fastpris

• Byggestart Q4/Q1 2019/20

• Ferdigstillelse 2025

Prosjekt 2: Kvithammar–Åsen, 19 km:

• Totalentreprise med integrert samhandling NS8407

• BBP 4,0 mrd NOK eks mva

• 4 prekvalifiserte entreprenører; Acciona, FCC, Hæhre, Skanska

• Valg av entreprenør mars 19

• Oppstart integrert samhandling ca 01.06.19

• Opsjon IPL

• Byggestart sommeren 2020

• Ferdigstillelse 2025

E6 Ranheim-Åsen
2019-2025



Kontrakt og framdrift: Ulsberg-Melhus – 4 prosjekter 
Prosjekt 1: Kvål–Melhus sentrum, 7 km

• Norges første IPL kontrakt

• BBP 0,735 mrd NOK eks mva

• Peab, Cowi, NV i en multipartsavtale

• Byggestart: Q3 2019

• Ferdig: 2021

Prosjekt 2: Gyllan–Kvål
• Start: 2022
• Ferdig: 2026

Prosjekt 3: Korporalsbru–Gyllan
• Start: 2023
• Ferdig: 2027

Prosjekt 4: Ulsberg–Vindåsliene, 25 km

• BP3 passert i februar 19

• Tilbudskonkurranse starter 22.03.19

• Integrert samhandling NS8407 - målpris

• BBP ~2,5 mrd NOK eks mva

• Byggestart: 2020

• Ferdig: 2023

E6 Ulsberg-Melhus
2022-2027



Kontrakt og framdrift: Ulsberg-Melhus – 4 prosjekter 

Prosjekt 4: Ulsberg–Vindåsliene, 25 km

• Tilbudskonkurranse starter 22.03.19

• Integrert samhandling NS8407 - målpris

• BBP ~2,5 mrd NOK eks mva

• Byggestart: 2020

• Ferdig: 2023

E6 Ulsberg-
Vindåsliene
2020-2023

Tilbudskonferanse tirsdag 26.03 kl 11:30

Scandic Hell Hotel - Værnes



E6 Kvænangsfjellet

Kostnader angitt NTP 2018-2029 (2017-kr)

• E6 Kvænangsfjellet (del 1) 1100 mill. kr

• E6 Kvænangsfjellet sør 700 mill. kr

Nøkkeltall for anlegget:

• Vei i dagen 15,3 km

• Tunnellengde 8,4 km

Prosjektet E6 Kvænangsfjellet (del 1) i Troms 
omfatter bygging av tunnel i Nordreisa og 
Kvænangen kommuner

Prosjektet Kvænangsfjellet sør omfatter bygging av 
tunnel for å sikre to skredpunkter i Storfjord 
kommune.

Dagens veg er eneste forbindelse mellom Troms  
og Finnmark, og en omkjøring tar mer enn 7 timer.



Takk for oppmerksomheten!

Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør Trøndelag





E6 Innlandet
- Våre suksessfaktorer 

- Nye konkurranser på E6 Moelv - Øyer



Nye Veier Innlandet

2017 – 2020: 
E6 Kolomoen – Moelv (43 km) 

2019 – 2025: 
E6 Moelv – Øyer (44 km) 

Nye strekninger:
E6 Øyer – Otta (90 km)
E16 Kløfta – Kongsvinger (60 km)



Attraktive områder i 
Norge

«Alle skal hit»



Nye strekninger til Nye Veier og Innlandet 
E6 Øyer – Otta (90 km) 
Strategisk arbeid startet opp – Hvordan utvikle? Noe er ferdig. 



E16 Kløfta – Kongsvinger (60 km) 
Hva er samfunnets behov?  Hva gir størst samfunnsnytte?

?

?



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

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

E6 Kolomoen – Moelv
• 43 km i full bygging
• 43 % ferdig totalt

• Hæhre - 61% ferdig
• Veidekke – 41% ferdig

• 800 anleggsarbeidere
• 300 maskiner



Hva kjennetegner gjennomføringen?

• Åpenhet mellom partene

• Tillit mellom partene

• Hjelper hverandre med å redusere totalrisikoen

• BIM i verdensklasse – Hololens, Sitevision, innsynsplattformer m.m.

• BIGRoom på site

• Noe samlokalisert BH hos TE

• Utstrakt bruk av VDC

• ICE benyttes en del

= Godt samarbeid = Vi løser utfordringene sammen! 



Stange



Bergshøgda,
sør for Brumunddal



Brumunddal



Maksimere trafikksikkerhet og fremkommelighet for 
alle trafikantgrupper i anleggs- og garantiperioden



Nye Veier ønsker å bruke entreprenørenes kompetanse 
for å utvikle prosjektstrekningene 

• Entreprenørene er de 
beste til å velge tekniske 
løsning

• Entreprenørene er de 
beste til å optimalisere 
løsningene

• Vi skal bidra med vår 
kompetanse 



E6 Moelv - Øyer

Tre konkurranser starter i 2019, allerede fra april!



E6 Moelv -
Roterud

[~11 km]

E6 Roterud -
Storhove

[~23 km]

▪ Vei i dagen (~18km)

▪ 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
[~10 km]

▪ Fåbergtunnelen (~1,6km)

▪ Vei i dagen (~8 km)

▪ 6 mindre konstruksjoner og 1 kryss

▪ Mjøsbrua (~1,6km)

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

▪ 8 mindre konstruksjoner og 2 kryss



E6 Moelv -
Roterud

[~11 km]

▪ Totalentreprise med samhandling med 
entreprenør i reguleringsplanfasen

▪ Kvalifisering starter juni 2019

E6 Roterud -
Storhove

[~23 km]

▪ Totalentreprise med samhandling med 
entreprenør i reguleringsplanfasen

▪ Kvalifisering starter april 2019

Totalentrepriser med prosjektutvikling og 
optimalisering (KDP er vedtatt)

E6 Storhove -
Øyer
[~10 km]

▪ Totalentreprise med optimalisering. 
Regulering utarbeides av Nye Veier

▪ Kvalifisering starter august 2019



E6 Moelv – Roterud (~11km)

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



Moelv



Eksisterende bru over Mjøsa



Kremmerodden



Biri



Svennes



Roterud



E6 Roterud – Storhove (~23km)

• Ca. 4,2 km tunnel, 2 x T10,5

• Ca. 700 m Lågen bru for E6

• Ca. 18 km utvikling av 
eksisterende veg

- Sikker og god veibygging 
langs eksisterende vei

- Landbrukskryssinger

- Masseflytting

- CO2 fokus i brukonsept

- Miljøkrav i naturreservat



Biristrand (sør) 



Strandengen



Nordenga – Bjørnstad – Furuodden 



Strandli – Bakke – Vingrom (sør) 



Vingrom



Vingrom kirke 



Øyresvika (tunnel) 



Kryssing av Lågen – Lågendeltaet naturreservat 
(Trosset – Våløya – Hovemoen)



Tentative prestasjonsmål E6 Roterud – Storhove

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

• Maksimere trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper i 
anleggs- og garantiperioden

• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø i anleggs- og 
garantiperioden, herunder i forbindelse med naturreservat

• Minimere midlertidig og permanent produksjonstap og beslag på 
landbruksarealer

• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering 



E6 Storhove – Øyer (~10km) består i 
hovedsak av tunnel og utvidelse av 
eksisterende vei

• Ca. 1,6 km 2xT10,5 tunnel

• Ca. 8 km utvikling av 
eksisterende vei

• Massetransport

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



Storhove



Fåberg



Isakstua



Ensby



Midtskog



Fossegården – Hunderfossen (retning sør)



Fossegården – Brettingen



Overordnet fremdriftsplan. Kvalifisering for alle tre entrepriser i 2019

18 19 20 21 22 23 24 25

Utbygging

Utbygging

Utbygging

Samhandling 
og regulering

Samhandling 
og 

regulering

Kontrahering

Kontrahering

Kontrahering
Forberedelse 

konkurranse og 
regulering

Forberedelse 
konkurranse

Forberedelse 
konkurranse

År

E6 Moelv - Roterud

aug

E6 Roterud - Storhove

E6 Storhove - Øyer

Entreprise

apr

jun



Velkommen til konkurranse





E18 Langangen-Grimstad

Magne Ramlo - prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad





E18 Langangen-Grimstad
• Mål: 155 km - 30 mrd NOK ferdig utbygd i 2027/28

• Minst 30 min kortere reisevei Oslo-Kristiansand når E18-porteføljen er utbygd

• To prosjekter pågår

• Pågående planprosesser

- E18 Langangen-Kjørholt

- Interkommunalt plansamarbeid E18 Dørdal-Grimstad med digital medvirkningsprosess



Status 2019



E18 Tvedestrand-Arendal –
Planlagt åpning juli 2019



E18 Rugtvedt-Dørdal –
Planlagt åpning desember 2019



Prosjektportefølje E18



I dag

Prosjektportefølje E18

Strekning 20212018 2019 2020 20222017 2023 2024

E18 Langangen-Kjørholt

E18 Dørdal-Grimstad

E18 Rugtvedt-Dørdal

E18 Kjørholt-Rugtvedt

E18 Tvedestrand-Arendal

Reguleringsplan Kontrahering Totalentreprise

Totalentreprise D/V

Totalentreprise

Totalentreprise Drift og vedlikehold

Kommunedelplan Kontrahering, prosjektoptimalisering, reguleringsplan og utbygging

Kontrahering

Drift og vedlikehold

D/V



Konkurranse pågår 





E18 Kjørholt-Rugtvedt

• E18 Kjørholt – Rugtvedt     3.5 km

• Komplettering av ferdig utsprengte tunneler

• Bygging av ny Grenlandsbru

• Ny Grenlandsbru ca.     600m

• Komplettering av ferdig utsprengte tunnelløp

• Kjørholt tunnel ca.  2 200m

• Bamble tunnel ca.      750 m

• Totalentreprise basert på NS8407

• Best Value Procurement

• Kontraktsignering tidlig høsten 2019



Kommende konkurranser



Prosjektoptimalisering E18 Langangen-Kjørholt

• E18 Langangen – Kjørholt 6,1 km

• Vei i dagen    ca. 6 100m

• Tunneler

• Blåfjell ca.    350m, 2 nye løp

• Bjønnås ca. 2 250m, 2 nye løp

• Prestås ca. 2 900m, 2 nye løp

• Brattås ca.    400m, 2 nye løp

• Steinbrekka ca.    200m, 1 nytt løp

• Bruer

• Langangen 1 ca.     400m

• Langangen 2 ca.     250m

• Herregårdsbekken   ca.  55m

• Skjelsvikdalen ca.      205m

• Rød ca.      200m



Prosjektoptimalisering E18 Langangen-Kjørholt

• Behandling av reguleringsplan pågår

• Ambisjon om utlysning av konkurransen Q4 2019

• Totalentreprise for hele strekningen

• Avhengig av reguleringsvedtak kan det bli oppdeling i to 

kontrakter 

• E18 Langangen-Lanner 

• E18 Lanner-Kjørholt

• Mer informasjon på Leverandørdagen til høsten



Film: Reguleringsplanforslag E18 Langangen-Kjørholt



E18 Dørdal-Grimstad
• Første og hittil eneste kommunedelplan i regi av Nye Veier, ref. St.mld. Nr 25

• Interkommunalt plansamarbeid med 8 kommuner - Bamble, Kragerø, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Grimstad og Arendal

• Interkommunalt styre har mandat som kommunalt planutvalg 

• Folkemøter, tett dialog med kommunene og aktivt kommunikasjonsarbeid

• Digital medvirkningsprosess – til sammen har om lag 1000 innspill kommet via Medvirkningsportalen

• Vedtatt kommunedelplan innen august 2019



E18 Dørdal-Grimstad – mulig byggestart 2020

Reguleringsplan og utbygging
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KDP med KU



Prosjektet – Overordnet karakteristikk

Prosjektets basis

• Arendal – Grimstad

• Ca. 20 km

• Stor grad av nærføring til eksisterende vei

• Består ca: 

• 17 km veg i dagen

• 1 km bro

• 2 km tunnel

• Dørdal – Tvedestrand

• Ca. 55 km

• Stor grad av nærføring til eksisterende vei

• Varierende kvalitet på eksisterende vei

• Består ca: 

• 50,5 km veg i dagen

• 3,5 km bro

• 1 km tunnel



2019 2020
mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug

Valg av 
entreprenør

Lokalpolitiske bompengevedtak

Anskaffelse første utbyggingskontrakt*

Frist ST-behandling

Behandling i styret i Nye Veier

Utlysing første kontrakt 

Ekstern KS av underlag

Forslag til Veiutbyggingsavtale (VUA)

E18 Dørdal – Grimstad

Sluttbehandling KDP

Behandling samf.dept. og Stortinget 

Vedtatt KDPer

Optimalisering + konkurransegrunnlag

Konsekvensutredning

Kontrakt og gjennomføringsstrategi

Beslutte prekvalifiserte

KDP på høring

*Tentativ plan for den første kontrakten(e) man velger å prioritere for utbygging først

Første entreprise planlegges utlyst på nyåret 2020
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Mulig entrepriseinndeling E18 Dørdal – Tvedestrand

Ca. 22 km ny firefelts 
E18 (110 km/t)

- 21 km veg i dagen
- 1 km med bruer 
- Lite eller ingen tunnel
- 1 stk. nytt kryss

Eksisterende E18 innenfor kontraktsområdet Planavgrensning for konsekvensutredning

Ca. 13 km ny firefelts 
E18 (110 km/t)

- 12 km veg i dagen
- 1 km med bruer
- Lite eller ingen tunnel
- 1 stk. nytt kryss

Ca. 20 km ny firefelts 
E18 (110 km/t)

- 18,5 km veg i dagen
- 1,5 km med bruer
- Lite eller ingen tunnel
- 2 stk. nye kryss



Mulig entrepriseinndeling E18 Arendal – Grimstad

Eksisterende E18 innenfor kontraktsområdet Planavgrensning for konsekvensutredning

Ca. 14 km ny firefelts 
E18 (110 km/t)

- 10-11 km veg i dagen
- 1 km med bruer
- Noe tunnel
- 1 stk. nytt kryss

Ca. 6 km ny firefelts 
E18 (110 km/t)

- 5,8 km veg i dagen
- 0,2 km med bruer
- Lite eller ingen tunnel
- 2 til 3 stk. nye kryss



Oppstart bygging ny Grenlandsbru Åpne 40 km ny firefelts vei

Reguleringsplanprosesser E18 Dørdal-Grimstad Totalentreprise E18 Langangen-Kjørholt Q4





E39 Kristiansand til Ålgård

Asbjørn Heieraas – prosjektdirektør E39



Vi er i gang – bygging og planlegging



Kristiansand – Ålgård



Konkurransene på E39

• Avgjorte konkurranser

• Kristiansand vest til Mandal øst – AF Gruppen

• Mandal øst til Mandal by – Hæhre Entreprenør

• Kommende konkurranser i 2019/2020

• Bue – Ålgård (Rogaland)

• Ualand – Bue (Rogaland)

• Herdal – Røyskår (Vest-Agder)

• Mandal – Herdal (Vest-Agder)



Bue - Ålgård 

• 1,5 milliarder kroner

• 14,8 kilometer firefelts motorvei

• 14,5 kilometer vei i dagen

• 250 meter bro

• Totalentreprise



Ualand – Bue

• 4,5 milliarder kroner

• 21 kilometer firefelts motorvei

• Tolv kilometer vei i dagen

• 7,5 kilometer tunnel

• 1550 meter bro

• Totalentreprise med samspill

• Lengre tunneler

• Oksafjell – 5800 meter

• Sveladalen – 1650 meter

• Lengre broer

• Ørsdalsvatnet – 300 meter

• Gyadalen – 230 meter

• Bjerkreimselva – 260 meter



Herdal – Røyskår

• Tre milliarder kroner 

• 10,5 kilometer firefelts-motorvei

• Fire kilometer vei i dagen

• 5,5 kilometer tunnel

• Totalentreprise

• Lengre tunneler:

• Rossåsen – 1750 meter

• Husefjell – 1250 meter

• Kålåsen – 2500 meter

• Lengre bruer: 

• Optedal – 200 meter

• Skiljetønna – 230 meter

• Lynga – 450 meter

• Hårikstad – 100 meter



Mandal – Herdal

• Ca 4,3 milliarder kroner

• 24 kilometer firefelts-motorvei

• 3,7 kilometer tofelts tilkomstvei 80 km/t

• 21 kilometer vei i dagen

• Totalentreprise med samspill

• Lengre tunneler

• Lene – 2400 meter

• Vrå – 600 meter

• Lengre bruer 

• Grundelandsvannet – 215 meter

• Mandalselva – 230 meter

• Skoftelandsbrua – 570 meter

• Flere kortere bruer

• Viltpassasjer



Kommende kontrakter

Bue – Ålgård Ualand – Bue

Lengde 15 km 21 km

Vei i dagen 14,5 km 12 km

Bruer 250 m 1500 m

Tunneler 7,5 km

Publisering Q4 2020 Q4 2019

Kontraktstype Totalentreprise Totalentreprise med samspill

Mandal - Herdal Herdal – Røyskår

Lengde 24 km 10,5 km

Bruer 1,6 km 1 km

Tunneler 3 km 5,5 km

Publisering Q4 2019 Q4 2020

Kontraktstype Totalentreprise med samspill Totalentreprise 



Fremdriften



Fremtidige konkurranser

• Ualand – Moi (Rogaland)

• 3,6 milliarder kroner

• 18 kilometer firefelts motorvei

• Moi – Birkeland (Rogaland/Vest-Agder)

• 5,4 milliarder kroner

• 28 kilometer firefelts motorvei

• Birkeland – Røyskår (Vest-Agder)

• Ytre ringvei



Infrastruktur

Kristiansand
Mandal
Egersund
Stavanger

Kristiansand
Stavanger

Kristiansand
Moi
Egersund
Stavanger

Kristiansand
Stavanger



50 milliarder – mer enn ti år med utbygging



Foto: Tor Erik Schrøder

Døle bru/Knuden



Kryssing av Mandalselva



Skoftelandsbrua i Lindesnes – Norges høyeste





Slik gjør vi våre anskaffelser

Bjørn Børseth – Direktør kontrakt og anskaffelser



Nye Veier ønsker profesjonelle leverandører
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Tid

Tidlig 
involvering

Total 
entrepriser

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 – også 
kontraktstildeling



Alle konkurranser gjennomføres i KGV system

Elektronisk tilgang 
til alle dokumenter 
og krav.

Kontrakter signeres 
i samme system.



Veien til kontrakt

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

Minstekrav (skal krav) for å bli kvalifisert innen økonomi, selskap, HMS, samfunnsansvar og 
tidligere relevante erfaringer

Utvelgelseskrav (bør krav) for velge ut tre til fire (fem) tilbydere 

Tilbyderne (tre til fem) konkurrerer om å gi det beste tilbudet 
ut fra tildelingskriterier

Beste leverandør spesifisere sitt tilbud i 
konkretiseringsfasen

Signere kontrakt

Trinn 1
Kvalifisering

Trinn 2
Tilbud

Trinn 3
Konkretisering



Trinn 1 - søknad om kvalifisering i KGV-løsningen

• Alle krav finnes i KGV (EU Supply)

• Skal krav må oppfylles for å bli 
kvalifisert

• Bør krav på referanseprosjekter 
gis poeng og bidrar til å skille ut 
de 3-4(5) beste til trinn 2



Kvalifikasjonskrav – prosjekter 1-3 mrd

• Referanser

• 3 relevante anleggsreferanser – åpnet for trafikk siste 10 år

• 1 over 600 mill

• 2 over 300 mill

• 2 relevante prosjekteringsprosjekter ferdigstilt siste 10 år

• Over 30 mill eller min. 30.000 timer

• Økonomi

• Tilfredsstillende kredittverdig

• 15 % EK

• 10% av BBP inkl mva i EK Verdi

• 30% av BBP inkl mva i årlig omsetning

• HMSK

• ISO 9001:2015 (eller tilsvarende europeisk standard)

• ISO 140001:2015 (eller tilsvarende europeisk standard)

• ISO 45001:2018 (eller tilsvarende europeisk standard)

Arbeidsfellesskap/ Joint venture 
kan oppfylle kravet i sum eller
ved en av partene i
arbeidsfelleskapet. Ved sum må
alle parter tilfredsstille 15% EK

Arbeidsfellesskap/ Joint venture 
kan oppfylle kravet ved en av 
partene i arbeidsfelleskapet. 
Standarden må implenteres i
hele arbeidsfellesskapet.



Kvalifikasjonskrav – prosjekter over 3 mrd

• Referanser

• 5 relevante anleggsreferanser – åpnet for trafikk siste 10 år

• 3 over 800 mill

• 2 over 400 mill

• 3 relevante prosjekteringsprosjekter ferdigstilt siste 10 år

• Over 30 mill eller min. 30.000 timer

• Økonomi

• Tilfredsstillende kredittverdig

• 15 % EK

• 10% av BBP inkl mva i EK Verdi

• 30% av BBP inkl mva i årlig omsetning

• HMSK

• ISO 9001:2015 (eller tilsvarende europeisk standard)

• ISO 140001:2015 (eller tilsvarende europeisk standard)

• ISO 45001:2018 (eller tilsvarende europeisk standard)

Arbeidsfellesskap/ Joint venture 
kan oppfylle kravet i sum eller
ved en av partene i
arbeidsfelleskapet. Ved sum må
alle parter tilfredsstille 15% EK

Arbeidsfellesskap/ Joint venture 
kan oppfylle kravet ved en av 
partene i arbeidsfelleskapet. 
Standarden må implenteres i
hele arbeidsfellesskapet.



Kriterier for utvelgelse til trinn 2 – tilbudsfasen 

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

➢ Referanseprosjektenes relevans – vekt 100 %

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

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



Trinn 2 – Tilbudet

Konkurransegrunnlaget

Kapitel A Kapitel B

Konkurranseregler

Kapitel C

Kontraktsbestemmelser

Kapitel D

Beskrivelse

Funksjonskravene 
og 

kontraktkravene er 
definert av Nye 

Veier

Overordnede mål

Seriøsitetskravene er med i kontraktskravene



Tilbudet skal fokusere på prosjektets måloppnåelse

• Eksempel på prestasjonsmål:

• Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i 
byggeperioden og ved drift og vedlikehold

• Minimalisere klimagassutslipp i byggeperioden og ved drift 
og vedlikehold

• Minimalisere behovet for vedlikehold som medfører 
ulemper for trafikantene

• Realisere visjonen om en skadefri bygge- og anleggsplass 
(mennesker, miljø og materiell), samt et helsefremmende 
og rettferdig arbeidsliv

• Unngå framtidig produksjonstap på landbruksarealer som 
beslaglegges i byggeperioden

Funksjonskravene og 
kontraktskravene

er definert av Nye Veier

Overordnede mål

Kvalifiserte tilbydere 
løser funksjonskravene



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 – Kompetanse og erfaring nøkkelpersonell – Cver (mal)

• K4 – Tilleggsverdi – maks 2 (0) sider (mal)

• 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 seks sider

• Hva vil dere gjøre for å nå 
målene? 

• Hvorfor? 
• Målbare tall.

• De viktigste risikoene for 
oppdragsgiver 

• Hvordan forebygge disse?

Forslag til tillegg: 
• Bidrag til å løse prosjektets 

overordnede mål. 
• Større nytte enn kostnad. 

• Spesifikke og målbare påstander
• Ambisiøse
• Realistiske fordi de er oppnåelig
• Tidsbundet



Gjennomføring av intervjuene

• Inntil 3 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



Trinn 3 - Konkretiseringsfasen

Oppstart
Konkreti-

sering
Tildeling

Fremdrift Hva skjer Ansvarlig

Straks etter valg Kontrollerer påstandene 
i tilbudet

Byggherre

To uker etter valg Informasjonsmøte
Hvordan gjennomføre 
oppstart
Byggherre gir input

Byggherre

En uke etter 
informasjonsmøte

Oppstartsmøte Totalentre-
prenøren

Fire til seks uker Konkretiseringsfasen Totalentre-
prenøren

Tildeling Avklare kontraktens 
innhold og organisering

Byggherre



Forskjellen mellom BVP og tradisjonelle konkurranser 

Kvalifisering Tilbud Evaluering Konkretisering

Likt
Overordnede mål
Risiko
Intervjuer

Likt



Plan for kommende konkurranser

Strekning Lengde 
i km

Planlagt 
kunngjøring

Anslått 
kontraktsverdi eks 
mva

Planlagt 
kontraktsigneri
ng

E6 Ulsberg - Vindåsleiene 25 Kunngjort –
søknadsfrist 25.04.19

2,5 mrd Oktober 2019

E6 Roterud-Storhove 23,1 April 2019 3,9 mrd Mars 2020

E6 Moelv-Roterud 10,7 Mai 2019 2,5 mrd September 2020

E6 Storhove-Øyer 9,5 August 2019 1,2 mrd August 2020

E18 Langangen-Kjørholt 13,1 Oktober 2019 3,6 mrd September 2020

E39 Ualand-Bue 21 Oktober 2019 4,5 mrd Oktober 2020

E39 Mandal -Hærdal 24 November 2019 4,3 mrd November 2020

E39 Hærdal-Røyskår 10,5 Oktober 2020 3,0 mrd Oktober 2021

E39 Bue – Ålgård 15 November 2020 1,5 mrd November 2021

2019:
22,5 mrd
126 km



Lykke til!

Nye Veier ønsker dere velkommen i 
fremtidige konkurranser


