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Kontraktstrategi for utbedring og mindre investering på riksveg 

Målene for kontraktstrategien er gitt av føringer for arbeidet med NTP 2022-2033, samt i toppmål og 
divisjonsmål for Statens vegvesen (SVV).  Alle styrende dokumenter i SVV er gjeldende føringer for 

denne strategien.  (https://intranett.vegvesen.no/organisasjon/sentrale-dokumenter) 

• Kontraktstrategien vår skal bidra til at vi får en bærekraftig utvikling innen utbedring og mindre 
investeringstiltak. 

• Kontraktstrategien skal være en verktøykasse for hvordan divisjon Drift og vedlikehold (DoV) 
innretter kontraktsporteføljen, og bygger opp kontrakter for utbedring og mindre investerings- 
tiltak. De ulike elementene i kontraktstrategien skal anvendes når det utarbeides maler for 
kontraktene. Videre skal elementene vurderes nærmere i den enkelte kontrakt. 

• Planlegging og byggherreaktivitet skal følge divisjonens gjeldende retningslinjer gitt i eier- og 
prosjektstyringsmodell. 

Denne kontraktstrategien er likestilt med kontraktstrategi for drift og vedlikehold av riksveger.   
 

Standardisering og handlingsrom i entreprisekontrakter 

 
Kontraktene standardiseres ved hjelp av maler. 

Det skal utarbeides anskaffelsesstrategi til rett tid slik at en kan velge den mest egnede 
anskaffelsesprosedyre, entrepriseform, kontraktsform og oppgjørsform. Dette for å sikre 
måloppnåelse, tilpassing til lokale forhold og behov, lokal kompetanse, markedssituasjon og budsjett. 
Balanse mellom standardisering og handlingsrom skal etableres slik at kontraktene får den 
nødvendige grad av forutsigbarhet for alle parter. 
 

Endringer og tilpasninger til gjeldende kontraktstrategi og mal skal gjøres i henhold til fastlagt 
prosedyre for godkjenning av endringer og tilpasninger. Det skal da tydelig fremkomme hvilken 
justering som er foretatt, og hvilke konsekvenser endringen gir. 
 

Ledelsessystemer  
 
Entreprenører skal oppfylle kravene i gjeldende versjon av samtlige tre standarder: 
NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet – Krav 
NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning 
NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk 

For mindre kontrakter, eller når lokale markedsforhold tilsier det, kan det gis unntak fra kravene. 

 

Risiko  
 
Hovedprinsipp for risikofordeling er at den parten som er best i stand til å håndtere risikoen, skal 
bære risikoen. 
For kompliserte og/eller større kontrakter skal det vurderes tidlig markedsdialog, og anskaffelse med 
dialog eller forhandlinger for å redusere risiko.  
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Endringer og tilpasninger av maltekst, herunder spesielle beskrivelser, kan gi både økt risiko og 
redusere risiko. Endringer og tilpasninger skal være velbegrunnet og behandles i tråd med gjeldende 
prosedyre. 
 

Entrepriseform og Rammeavtaler 

 
Grad av kompleksitet, risiko, frihetsgrad, m.m., skal vurderes for å avklare hvilken entrepriseform 
som bør velges. 
I prosjekter med lav kompleksitet, usikkerhet og frihetsgrad er utførelsesentrepriser normalt godt 
egnet. Totalentreprise er aktuell i tilfeller hvor entreprenøren har mulighet til å påvirke løsninger 
(gjelder prosjekter med lav kompleksitet, høy frihetsgrad og/eller lav risiko, eksempelvis utenfor 
bynære strøk.) Er prosjektet komplekst, eller har høy grad av risiko, bør også samspillskontrakt 
vurderes for å få med rådgivere og entreprenører i tidlig fase. 
 
Rammeavtale kan benyttes for å gjennomføre raske kontraheringer av flere tiltak og mindre 
arbeider. 
  

Kvalifikasjonskrav og Tildelingskriterier  
 
Det skal stilles kvalifikasjonskrav som sikrer at entreprenørene er i stand til å gjennomføre 
kontrakten. 
Pris skal alltid inngå som et tildelingskriterie. Øvrige tildelingskriterier, spesielt klima og miljø, skal 
vurderes i alle anskaffelser. 

 

Sikkerhet, Helse og Miljø 
 
Det er nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 
Kontrakter skal utformes slik at all virksomhet kan gjennomføres uten at mennesker, materiell og 
miljø påføres skade.   
Alle kontrakter skal inneholde kontraktkrav, kvalifikasjonskrav og/eller tildelingskriterier knyttet til 
klima og miljø i henhold til overordnet mål, og ut fra kontraktsoppgavens egenart. 
 

Innovasjon, utvikling og FoU  
 
Alle kontrakter skal inkludere muligheter og insentiver for innovasjon, utvikling og/eller FoU og 
optimalisering av løsninger/reduksjon av kostnader.  
Det skal være fokus på modellbasert planlegging og gjennomføring. 
 

Velfungerende entreprenørmarked 
 
Vi skal ha en god markedsdialog om fremtidige konkurranser, også digitalt, slik at markedet er godt 
kjent med prosjekter og kontrakter som kommer til utførelse i fremtiden.  
Vi skal være forutsigbare med tanke på anskaffelser og kontraktsutforming. 
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