


Slik gjør vi våre anskaffelser
Bjørn Børseth – Direktør kontrakt og anskaffelser



Hårete mål og KPI-er

Økt nytte Klima Trafikksikkerhet Kostnadsreduksjon

40% reduksjon 
av CO2 innen 
2030

Mål om 20% 
reduksjon

0 skadde og 
drepte

Positiv nyttebrøk



Tradisjonelle konkurranser fungerer ikke

• Lite fokus på prosjektets mål
• Begge parter fokuserer i hovedsak på egne mål – ikke prosjektets overordnede mål

• Detaljerte spesifikasjoner
• gir ikke rom for egne løsninger og innovasjon

• Ensidig fokus på pris
• Vinner på pris – rom for taktisk prising på oppgitte mengder

• Risikoer avdekkes ikke i forkant
• Lite fokus på å fokusere på hvordan leverandøren kan bidra til å forebygge byggherres risiko

• Tre selvstendige parter som kan skylde på hverandre
• Prosjekterende kan skylde på byggherre, entreprenør kan skylde på prosjekterende og byggherre kan 

skylde på begge
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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

Involverer leverandørene tidlig for å finne beste løsning



Flere trinn skal sikre riktig valg av leverandør

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 - BVP

Trinn 3
Konkretisering - BVP



Tenders are announced in Doffin and TED – also contract awards



Alle dokumenter er tilgjengelig digitalt

To språk –
engelsk og 
norsk



Steg 1 – Søknad om kvalifikasjon i KGV

• Alle krav finnes i KGV (EU Supply)
• Økonomi
• Selskap
• HMS
• Samfunnsansvar
• Referanser

• Skal krav må oppfylles for å bli kvalifisert

• Bør kravene på referanse prosjekter gis 
poeng i evalueringen og bidrar til å velge 
ut de 3-4(5) beste til trinn 2



Mange utenlandske søkere til prosjektene

Snitt ca 7 søkere pr konkurranse



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



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



25 %

25 %15 %

10 %

25 %

Vekter pris lavt i konkurransene – men setter budsjettrammer

Tilbudssum

Tilleggsverdi

Kompetanse og
erfaring

Prestasjons-
begrunnelse

Risikovurdering

Vektingen vil variere i de ulike konkurransene



Trinn 3 – Konkretiseringsfasen – hvordan løse oppgaven



Forskjellen mellom BVP og tradisjonelle konkurranser 

Kvalifisering Tilbud Evaluering Konkretisering

Likt
Overordnede mål
Risiko
Intervjuer

Likt



Pågående og kommende konkurranser
Strekning Lengde i 

km
Planlagt 
kunngjøring

Anslått 
kontraktsverdi NOK 
eks mva

Planlagt 
kontraktsignering

E6 Roterud-Storhove 23,1 Tilbudsfase pågår 3,9 mrd Mars 2020

E6 Moelv-Roterud 10,7 Tilbudsfase starter 
oktober

2,5 mrd Juni 2020

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

E18 Langangen-Rugtvedt Ca 17 November 2019 Ca 4,9 mrd November 2020

E39 Mandal-Hærdal 24 Januar 2020 4,3 mrd Desember 2020

E18 Dørdal-Fylkesgrensa 21,7 April 2020 3,8 mrd Januar 2021

E18 Pinesund-Tvedestrand 19,9 April 2020 3,2 mrd Mars 2021

E39 Ualand-Bue 21 Juni 2020 4,5 mrd Mai 2021

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

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

Tidlig involvering



Lykke til!

Nye Veier ønsker dere velkommen i 
fremtidige konkurranser
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