


Nye anskaffelsesprosjekt og vår 
anskaffelsesstrategi

Bjørn Børseth – Direktør Kontrakt og marked 



Om Nye Veier

• Etablert 01.01.2016

• Eies av Samferdselsdepartementet (Staten)

• Hovedkontor i Kristiansand

• Prosjektkontorer der vi bygger

• Skal bygge 750 km motorvei de nest 20 
årene – ca 160 mrd NOK



Anskaffelsesstrategien må støtte målene

Økt nytte Klima Trafikksikkerhet Kostnadsreduksjon

40% reduksjon 
av CO2 innen 
2030

Mål om 20% 
reduksjon

0 skadde og 
drepte

Positiv nyttebrøk



Vår gjennomføringsmodell

Rådgivere -
rammeavtale

Totalentreprise – funksjonskrav 



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



Trinn 2 – Tilbudet skal fokusere på mål, risiko og optimalisering

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



Mål fokuserer ut over funksjonskravene

• 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



Tilbud på kun seks sider – unngår «selvfølgeligheter»

• Hva vil dere gjøre for 
å nå målene? 

• Hvorfor? 
• Målbare tall.

• De viktigste 
risikoene for 
oppdragsgiver 

• Hvordan forebygge 
disse?

Forslag til endring: 
• Hvilke 

endringsmuligheter ser 
tilbyderne i det som er 
regulert?

• Spesifikke og 
• Målbare påstander
• Ambisiøse
• Realistiske fordi de er oppnåelig
• Tidsbundet til dette prosjektet



Intervjuer sentrale nøkkelpersoner – ikke tilbudsleder

Intervjusituasjon – Nye Veier



25%

25%15%

10%

25%

Vekter pris lavt i konkurransene – men setter budsjettrammer

Tilbudssum

Optimalisering

Kompetanse og
erfaring

Prestasjons-
begrunnelse

Risikovurdering

Vektingen vil variere i de ulike konkurransene



Kommende og pågående konkurranser – www.nyeveier.no

http://www.nyeveier.no/

