


How we conduct our tenders
Bjørn Børseth – SVP contract and procurement



Big, hairy audacious goals and KPIs

Increased benefit Climate Traffic safety Reduced costs

40% reduction in 
CO2  by 2030

Target is 20% 
reduction

0 killed and 
injured

Positive cost-
benefit



Traditional competitions don’t work

• Too little focus on the aim of the project
• Both parties focus mainly on their own aims – not the main aim of the project

• Detailed specifications
• Does not allow for your own solutions and innovations

• Single focus on price
• Wins on basis of price – allows for tactical pricing on given quantities

• Risks are not identified in advance
• Too little focus on how the supplier can contribute to reducing risk for the project owner

• Three independent parties which can blame each other
• The designers can blame the project owner, the contractor can blame the designers, and the 

project owner can blame both
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Time

Early
involvement

Design and
build contract

Strategic 
progress Integrated interaction Design and build Operation and maintenance

Find the right 
contractor

Find the best solution 
together with the contractor

Commissioning the best solution for  the 
community and road users

Procurement

Optimised for 
market

Internal
optimising

Nye Veier involves suppliers early



Steps to contract

Law on public procurement (LOA) with regulations on public procurements (FOA)

Minimum requirements (‘shall’ requirements) to be qualified within finances, company, 
HSEQ, social responsibility and previous experience

Selection criteria (‘should’ requirements) to choose three to five tenderers 

Tenderer (three to five) competes according to the evaluation 
criteria

Best tenderer specifies his tender in the clarification 
phase

Signing contract

Step 1
Qualification

Step 2
Tender

Step 3
Clarification



Tenders are advertised in Doffin and TED – as are contract 
awards



All documents are available digitally

Two 
languages –
English and 
Norwegian



Step 1 - Application for qualification in CTM

• All requirements can be found in CTM (EU 
Supply)

• Finances
• Company
• HSEQ
• Social responsibility
• References

• ‘Shall’ requirements must be fulfilled in 
order to qualify

• ‘Should’ requirements’ in reference 
projects are assigned points, and 
contribute to taking the the 3-4(5) best 
forward to step 2



Many foreign applicants for the projects

About seven applicants for each tender



Step 2 - Tender

The tender documents

Chapter A Chapter B

Tender rules

Chapter C

Contract requirements

Chapter D

Description
The functional 

requirements and 
contract 

requirements are 
defined by Nye 

Veier

Overall goals

Serious requirements are included in the contract requirements



The tender shall focus on achieving main goals

• Examples of main goals:

• Minimise disadvantages for all road users during the 
construction period and during operation and 
maintenance

• Minimise greenhouse gas emissions during the 
construction period and during operation and 
maintenance

• Minimise the need for maintenance that causes 
inconvenience to road users

• Realise the vision of a safe building and construction site 
(people, environment and materials), as well as healthy 
and fair working conditions

• Avoid future production losses on agricultural land 
distrained during the construction period

The functional 
requirements and 

contract requirements 
are defined by Nye Veier

Main goals

Qualified tenderers
meet the functional 
requirements



Contents of the tender

• Evaluation criteria:

• T-Price – fill out price formula in CTM

• K1 – Performance statement – max. 2 (3) pages (template)

• K2 – Risk assessment – max. 2 (3) pages (template)

• K3 – Expertise and experience of key personnel – CV – (template)

• K4 – Added value – max. 2 (0) pages (template)

• Other documents:

• Two progress plans (clarification phase and execution phase)

• Invoicing plan

• Deviations and reservations:

• Any deviations and/or reservations must be stated in a separate 
template – all fields must be completed

• Substantial deviations and reservations may lead to rejection.



The six pages of the tender

• The main risks for  the  
client

• How to prevent these
risks?

• Add-ons that contribute to 
achieving the main goals. 

• Benefit outweighs cost. 

• Specific and measurable
• Ambitious
• Realistic because they are achievable
• Time-limited

• What needs  to be done to 
reach overall goals? 

• Why? 
• Measurable.



Conducting interviews

• Up to four key people from each provider are 
interviewed for up to one hour (individually)

• A separate interviewer conducts the 
interviews

• The evaluation team evaluates the answers 
given in the interviews (the interviewer does 
not participate in the evaluation)

• The interviews are recorded and transcribed –
the basis for the contract



25 %

25 %15 %

10 %

25 %

Weights price low – but sets budget limits

Price

Added value

Expertise and 
experience

Performance 
statement

Risk assessment

Weights will vary



Step 3 – Clarification



The difference between BVP and traditional tendering

Qualification Tender Evaluation Clarification

Equal
Overall goals
Risk assessment
Interviews

Equal



Current and upcoming tenders
Stretch Length

in km
Planned 
advertising

Estimated valuie of 
contract in NOK, 
excl. VAT

Planned contract 
signing

E6 Roterud-Storhove 23.1 Bidding phase 
ongoing

3.9 billion March 2020

E6 Moelv-Roterud 10.7 Bidding phase 
begins in Ocotber

2.5 billion June 2020

E6 Storhove-Øyer 9.5 October 2019 1.2 billion September 2020

E18 Langangen-Rugtvedt Approx. 
17

November 2019 Approx. 4.9 billion November 2020

E39 Mandal-Hærdal 24 January 2020 4.3 billion December 2020

E18 Dørdal-Fylkesgrensa 21.7 April 2020 3.8 billion January 2021

E18 Pinesund-Tvedestrand 19.9 April 2020 3.2 billion March 2021

E39 Ualand-Bue 21 June 2020 4.5 billion May 2021

E39 Hærdal-Røyskår 10.5 October 2020 3.0 billion September 2021

E39 Bue-Ålgård 15 November 2020 1.5 billion October 2021

Early involvement



Good luck!

Nye Veier welcomes you to future 
competitions





E18 Langangen-Grimstad –
kommende konkurranser
Leverandørkonferansen 10. oktober 2019
Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad



Fra Nye Veier tilstede i dag - hvem er vi

Bjørn Børseth, direktør kontrakt 
og anskaffelser

Anne Kari Trøan, disiplinleder 
tunnel, E18 Langangen-Rugtvedt

Magne Ramlo, prosjektdirektør 
E18 Langangen-Grimstad Morten Lossius, utbyggingssjef 

E18 Langangen-Rugtvedt  

Imi Vegge, kommunikasjonsrådgiver, 
E18 Langangen-Grimstad  

Liv Røyneland, administrativ 
koordinator, E18 Langangen-Grimstad

Solfrid Førland, prosjektleder E18 
Dørdal-Grimstad



Fra Nye Veier tilstede i dag - hvem er vi

Ruben Ramsland, juridisk rådgiver, 
kontrakt og anskaffelser 

Hilde Kristin Steen, lederassistent, 
E18 Langangen-Grimstad

Didric Jordon, kontraktsrådgiver, 
E18 Langangen-Rugtvedt

Truls Michaelsen, seniorkonsulent, 
E18 Langangen-Rugtvedt

Tordis Vandeskog, utbyggingssjef, 
E18 Tvedestrand-Arendal

Stein Rune Sakshaug, seniorrådgiver, 
E18 Langangen-Rugtvedt

Andreas Blydt, forsikringsansvarlig, 
Nye Veier



E18 Langangen-Grimstad





Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Nye Veier og samferdselsminister Jon Georg Dale

E18 Tvedestrand-Arendal åpnet 2. juli – 22 km firefelts trafikksikker vei



E18 Rugtvedt-Dørdal åpner 2.desember



E18 Langangen-Rugtvedt



Prosjektet E18 Langangen-Rugtvedt 
• Reguleringsplanen er vedtatt med innsigelser 

på midtre del av strekningen

• Finansiering er vedtatt

• Totallengde ca 17 km

• Tunneler ca 6,6 km

• Brukonstruksjoner ca 1,6 km 

• Komplettering av tunneler ca 3 km 

• Vei i dagen ca 5,9 km
• Nye Veiers første prosjekt som skal CEEQUAL-

sertifiseres for «Whole Project Award» med krav til 
oppnåelse av nivå Good



Kontraktinndeling - arbeidspakker
Én entreprisekontrakt med to 
hoveddeler:
A består av
• Prosjektering og bygging av ny 

Grenlandsbru, samt ferdigstille 
tunneler på begge sider av brua

• Prosjektering og bygging av ny 
firefelts vei E18 Langangen-Lanner

B består av
• Integrert samhandling første fase –

deretter fastpris for prosjektering og 
bygging E18 Lanner-Kjørholt

B



Uavklarte forhold

• Arbeidet med reguleringsplan i over tre år – bearbeidet i flere runder og gjennomført 
flere verdianalyser

• 11 innsigelser – tre gjenstår

• Reguleringsplanen for E18 Lanner-Kjørholt behandles i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

• Trenger hjelp fra dere til å optimalisere prosjektet ytterligere!





Porsgrunn kommune

• 36 000 innbyggere - totalt areal 164 km2

• Felles bo- og arbeidsmarked sammen med kommunene Siljan, Skien, Bamble og Larvik – til 
sammen om lag 120 000 innbyggere

• Grenland Havn

• Havneområde omfatter kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien 
• Et av Norges største havneområder målt i godsomslag - om lag 12 mill. tonn. 
• Multifunksjonell med spesialiserte terminaler for tørrbulk, våtbulk, tømmer og stykkgods 

samt passasjertrafikk. 

• Grenland - et av landets viktigste industriområder

• Nytt dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn åpnet høsten 2018



Tilbudskonkurranse E18 Langangen – Rugtvedt
Tentativ plan

Q4-2019 Q1-2020 Q2-2020 Q3-2020 Q4-2020
Utsendelse av 
tilbudsgrunnlag 
Kvalifisering

Tilbudsutarbeidelse

Evaluering av tilbud -
konkretiseringsfase
Signering av kontrakt

29 nov

27 nov



Film: Reguleringsplanforslag E18 Langangen-Kjørholt



E18 Rugtvedt-Dørdal



E18 Dørdal-Grimstad



E18 Dørdal-Grimstad
• Første og hittil eneste kommunedelplan i regi av Nye Veier

• Mandat i Meld.St nr 25 (2014-2015) «På rett vei – Reformer i veisektoren»

• Interkommunalt plansamarbeid 8 kommuner - Bamble, Kragerø, Vegårshei, Gjerstad, Risør, 

Tvedestrand, Grimstad og Arendal

• Interkommunalt styre bestående av ordførere har mandat som kommunalt planutvalg –

samarbeidet videreføres i reguleringsplanfase

• Folkemøter, tett dialog med kommunene og aktivt kommunikasjons- og mediearbeid

• Digital medvirkningsprosess – om lag 1000 innspill via Medvirkningsportalen

• Pr september er kommunedelplanen vedtatt i 7 kommuner – Tvedestrand medio oktober



E18 Dørdal-Tvedestrand – ca 55 km



Innstilt entrepriseinndeling for E18 Dørdal – Tvedestrand

Lengde (km)

Vei i dagen (km)

Bro (km)

Tunnel (km)

20

19

1
-

11

1
-

22

21

1
-

54

51

3

# A3
Pinesund - Tvedestrand

A2
Fylkesgrensa – Pinesund

A1
Dørdal - Fylkesgrensa

Totalt:

Kontraktstruktur

Ca. 20 km med ny 4-felts motorvei.
Totalentreprise med samhandling

BVP

Ca. 12 km med ny motorvei.
Totalentreprise m/u samhandling

BVP

Ca. 22 km med ny 4-felts motorvei.
Totalentreprise med samhandling

BVP

12

-

Kryss 1 stk 1 stk 2 stk 4 stk



Overordnet fremdriftsplan forutsatt vedtatt St. prp høsten 2020

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

KDP-plan

Kontrakter:

A3: Pinesund – Tvedestrand

A1: Dørdal – Fylkesgrensa 

A2: Fylkesgrensa – Pinesund

Planleggingsfasen 

Forberede 
konkurranse

Fleksibel 
gjennomføringstid

Regulering

Anskaffelse

Samspill

Utbygging

Signert VUA
• Forutsetter vedtak av 

stortingsprp i høstsesjonen 
2020 for E18 Dørdal –
Tvedestrand 

• Forutsettes ca. 3 års byggetid 
for hver av kontraktene. 

• Kontrakt A1 og A3 prioriteres 

• Samhandlingstid på ca 9-12 
mnd

• Nye Veier vurderer å utføre 
oppstartsaktiviteter knyttet 
til regulering parallelt med 
kontrahering av entreprenør 
(A1 og A3)

Forutsetninger

A3
20 km

A2
12 km

A1
22 km



E18 Dørdal – Tvedestrand
Samtidig prekvalifisering for kontrakt A1 og A3
Tilbudslevering til ulike tidspunkt

2019 2020 2021 2022
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

3

A2: Fylkesgrensa – Pinesund

65

3

7

A1: Dørdal – Fylkesgrensa 

4

KDP-plan

4

Kontrakter:

5 6

A3: Pinesund – Tvedestrand

7

Planleggingsfase Forberede 
konkurranseRegulering Anskaffelse Samspillsfase Utbygging

Signert
vegutbyggingsavtale



E18 Arendal-Grimstad ca 20 km



Åpenhet og transparens



Hva vi vil oppnå 

• I fellesskap bidra til smidig prosjektgjennomføring slik at 
prosjektmålene nås

• Prosjektet realiseres til planlagt tid, kostnad og kvalitet
• Byggherre, totalentreprenør, underentreprenører og leverandører 

har et godt omdømme 
• Være løsningsorienterte og ha god samhandling mellom byggherre, 

totalentreprenør, myndigheter, trafikanter og berørte parter
• Ingen økonomiske eller kontraktuelle mellomværender når 

prosjektet er avsluttet
• Proaktivt kommunikasjonsarbeid



Generelle overordnete mål 

• 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



• E18 Langangen-Rugtvedt ut i slutten av november – gjør dere klare

• E18 Dørdal-Tvedestrand - to kontrakter planlagt ut i slutten av april 2020

• Hele E18 fra Langangen til Grimstad ferdig utbygd innen 2028

• Les oppgaven nøye og svar på det dere blir spurt om 



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



Nye Veier ønsker dere velkommen i 
fremtidige konkurranser – lykke til!
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