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1. Innledning
1.1 Prekvalifisering for OPS-prosjekt E 39 Klett –Bårdshaug

Statens vegvesen Vegdirektoratet (”Vegdirektoratet”) starter nå prosessen for tildeling av OPS-
kontrakten for det første av de tre riksvegprosjektene som det er vedtatt skal gjennomføres som
Offentlig Privat Samarbeid (OPS) i Norge: Prosjektet er E 39 Klett – Bårdshaug i Sør-Trøndelag
fylke (”prosjektet”). Det er antatt at bygge-elementet i kontrakten beløper seg til NOK 1 – 1,2 mrd.
Dette prekvalifiseringsdokumentet beskriver prosjektet slik det nå foreligger planlagt, samt
informasjon og krav i forbindelse med prekvalifiseringen.

1.2 Nasjonal Transportplan 2002 – 2011

Stortinget behandlet 15.februar 2001  Nasjonal Transportplan for perioden 2002 – 2011. I den
forbindelse ble det besluttet at tre av vegprosjektene i planen skulle gjennomføres som
prøveprosjekter etter en modell for Offentlig Privat Samarbeid. Nasjonal Transportplan er en
overordnet plan som omfatter viktige policyspørsmål og økonomiske rammer for transportsektoren
i 10-årsperioden 2002 – 2011. Transportplanen omtaler også større investeringer som skal
gjennomføres i perioden.

De to andre OPS-prosjektene er E 39 Lyngdal –Flekkefjord i Vest-Agder fylke og E 18 Grimstad –
Kristiansand i Aust-Agder. Det førstnevnte prosjektet inneholder bl.a. bygging av ny E 39 i en
lengde av 17,5  km. Prosjektet omfatter bygging av tunnel i 7,5 km lengde, flere broer med bl.a.
bro over Fedafjoren (570 m), Birkeland bro (275 m) og Refsti bro (250) m.  Det andre prosjektet,
E 18 Grimstad –Kristiansand i Aust-Agder, er foreløpig ikke ferdig definert, men vil bli det mest
omfattende av de tre prosjektene.

 

Fig. 1.1  Oversikstskisse
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1.3 Myndigheter

Stortinget er bevilgende myndighet og tar beslutning om utbygging av riksvegnettet.

Samferdselsministeren setter i verk Stortingets beslutninger. Han er ansvarlig overfor Stortinget
for utbygging, drift og vedlikehold av riksvegnettet.

Vegdirektoratet er sentralmyndighet for riksvegene. Vegdirektoratet vil dessuten representere
staten i anskaffelsesprosessen  og være kontraktspart som representant for staten i OPS-kontrakten.

Statens vegvesen Sør-Trøndelag er lokal statlig vegmyndighet. Statens vegvesen Sør-Trøndelag
har stått for planlegging av utbyggingsprosjektet etter plan- og bygningsloven og vil stå for
grunnerverv og øvrig tilrettelegging for prosjektet.

Melhus, Skaun og Orkdal kommuner er lokale myndigheter som forvalter blant annet plan- og
bygningsloven.

1.4 Stortingets finansiering  av E 39 Klett -  Bårdshaug

Stortinget har behandlet finansieringen og gjort endelig vedtak om OPS-prosjektet E 39 Klett –
Bårdshaug gjennom behandlingen av utbyggingsprosjektet i St.prp.nr. 83 E 39 Øysand –
Thamshamn. Prosjektet er vedtatt gjennomført som OPS-prøveprosjekt ved delvis
bompengefinansiering. Proposisjonen ble behandlet 11. juni 2001 og Stortinget samtykket da i at :

• E 39 skal gjennomføres som et prøveprosjekt for OPS

Stortingsproposisjonen omtaler også at det skal opprettes en egen post på statsbudsjettet der de
statlige midlene til OPS-prosjektet skal budsjetteres.

Stortinget samtykket videre i at

• Bompengeselskapet E 39 Øysand – Thamshamn A/S får rett til å kreve inn bompenger til
delvis finansiering av ny E 39 på strekningen Øysand – Thamshamn på vilkår som fremgår
av St.prp. nr. 83 ( 2000-2001) og Innst. S. Nr. 298 (2000 – 2001)

• Vegdirektoratet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette
nærmere regler for finansieringsordningen.

1.5 Den norske OPS-modellen

Hovedbegrunnelsen for å ta i bruk OPS er å prøve ut om modellen  kan gi økt effektivitet ved
gjennomføring av vegprosjekter, samtidig som det offentlige beholder kontrollen og  muligheten
for politiske valg.

Ved utformingen av den norske OPS-modellen er det  lagt vekt på å fremme en kostnadseffektiv
gjennomføring av de politiske målene for riksvegpolitikken: God fremkommelighet med høy
trafikksikkerhetsstandard for et vegnett som skal binde landet sammen, uten at miljøet i unødig
grad blir skadelidende. Disse målene er innarbeidet i de planene som så langt er utarbeidet for
prosjektet.



Vegdirektoratet
Informasjonshefte OPS-prosjekt E39 Klett - Bårdshaug

7

Kontrakten som inngås med Vegdirektoratet (”OPS-kontrakten”) vil gi den utvalgte tilbyder
(”OPS-selskapet”) et helhetsansvar for at strekningen E 39 Klett – Bårdshaug fremstår med god
fremkommelighet, høy trafikksikkerhet og med god estetisk og miljømessig standard overfor
trafikanter og omgivelser i hele kontraktens driftsperiode. Parametre og kvalitetskriterier som
definerer dette vil bli beskrevet i de tekniske spesifikasjonene som blir en del av
konkurransegrunnlaget. OPS-selskapet får også ansvar for at vegen etter endt driftsperiode
overlates til staten med en nærmere definert teknisk standard.

Før driftsperioden starter skal OPS-selskapet prosjektere og bygge ny veg på strekningen Øysand –
Thamshamn etter vedtatt reguleringsplan. OPS-selskapet må finansiere denne utbyggingen. OPS-
selskapet vil inngå kontrakt  med Vegdirektoratet om årlig  godtgjørelse i de 20-25 årene
driftsperioden varer. Det er den årlige godtgjørelsen det skal konkurreres om på en slik måte at
staten oppnår en økonomisk mest fordelaktige anskaffelse.

I den norske OPS-modellen er ikke risikoen for trafikkinntekter, verken i form av
bompengeinntekter eller  skyggetoll overført til OPS-selskapet. Bompengeselskapet E 39 Øysand
– Thamshamn A/S, som er et offentlig eid non-profit selskap, har i tråd med vedtaket i Stortinget
inngått en egen avtale med Vegdirektoratet om hvordan bompengene skal delfinansiere
vegutbyggingen.

OPS-selskapet vil i sin helhet bli betalt ut fra OPS-kontrakten og betalingsmekanismen som blir
avtalt i denne. Se nærmere om betalingsmekanismen i kapittel 4.

1.6 Anskaffelsesprosedyren og inngåelse av kontrakt

OPS-kontrakten vil bli inngått etter konkurranse med forhandling i henhold til Lov 16. juli 1999
nr. 69 om offentlige anskaffelser og Forskrift av 15. juni 2001 om offentlige anskaffelser.

Tildeling av OPS kontrakten E 39 Klett – Bårdshaug vil skje etter en konkurranse hvor følgende
hovedtrinn inngår:

- prekvalifisering og utvelgelse av aktuelle tilbydere
- innlevering av tilbud
- forhandlinger
- kontraktsinngåelse

I kapittel 6 finnes en nærmere omtale av de ulike trinn og en tentativ fremdriftsplan for
gjennomføring av anskaffelsesprosedyren.

Kunngjøring av konkurransen er nå blitt sendt fra Vegdirektoratet til Norsk Lysingsblad og
Official Journal of the European Communities. Kunngjøringen må anses som en invitasjon til de
som måtte være interessert i å bli prekvalifisert til å inngi tilbud og til å delta i forhandlinger om
den aktuelle OPS-kontrakten. Dette informasjonsheftet gir ytterligere informasjon om prosjektet
og beskriver prosedyren for utvelgelsen av dem som vil bli invitert til å inngi tilbud og eventuelt til
forhandlinger. Informasjonsheftet bør leses i sammenheng med den nevnte Kunngjøringen av
konkurransen.

Videre består prekvalifiseringsdokumentene av et eget prekvalifiseringsgrunnlag. Søknad om å bli
prekvalifisert gjøres ved å fylle ut  prekvalifiseringsgrunnlaget og sende dette med vedlegg  til
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Vegdirektoratet. Søknaden skal være mottatt i Vegdirektoratet  innen 10. desember 2001.
Søknader mottatt etter dette tidspunkt vil ikke bli vurdert. Forutsatt at det foreligger et tilstrekkelig
antall søkere, vil Vegdirektoratet invitere inntil fire kandidater til å inngi tilbud og forhandlinger
om kontrakten.

Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å unnlate videre oppfølgning av innbydelsen til
prekvalifisering.

1.7 Informasjonens formål og betydning

Informasjonen i dette informasjonsheftet er bare ment å være grunnlag for å vurdere deltagelse i og
eventuell utarbeidelse av søknad om prekvalifisering. Informasjonen må anses som
retningsgivende og foreløpig, og vil bli erstattet av den informasjon som vil bli utgitt etter
gjennomført prekvalifisering og utvelgelse av aktuelle tilbydere. Informasjonen gitt i dette
dokumentet kan følgelig ikke senere påberopes i forbindelse med den endelige kontrakten.

Informasjonsheftet er utarbeidet på norsk, men foreligger også i en  engelsk oversettelse. Som for
de øvrige dokumenter i tilknytning til prosjektet, vil den norske utgaven være avgjørende.
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2. Prosjektomtale
2.1 Bakgrunn og behov for prosjektet

E 39 Kyststamvegen er hovedferdselsåre på Vestlandet og mellom Vestlandet og Trøndelag. E 39
Kyststamvegen forbinder Trondheim med byene Ålesund/Molde/Kristiansund og Trondheim og
Trondheimsområdet med de sørvestlige delene av fylket.

Strekningen Klett – Orkanger er den mest trafikkerte delen av Kyststamvegen i Sør-Trøndelag og
derfor viktig for bl.a. næringslivet i regionen, som omfatter kommunene Trondheim, Melhus,
Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya og Ørland. Disse kommunene
har i overkant av  200 000 innbyggere, et næringsliv med om lag 10 000 bedrifter, og et jord- og
skogbruk med ca 2 500 gårdsbruk.

I områdene sørvest for Trondheim er E 39 Øysand – Thamshamn en viktig vegstrekning.
Næringsstrukturen langs denne strekningen kjennetegnes av virksomheter med stort
transportbehov, bl.a. som følge av sentrale funksjoner i landsdelssenteret Trondheim og en
betydelig aktivitet innen industri (Orkanger), olje/gass (Tjeldbergodden), fiskeoppdrett
(Hitra/Frøya), landbruk m.v. Deler av næringsvirksomheten i området blir stadig mer internasjonal
med økt behov for tilgang til Værnes flyplass nord for Trondheim.

På strekningen Klett – Bårdshaug er det parsellen  Øysand – Thamshamn som skal bygges ut. E39
Øysand – Thamshamn går gjennom tettstedene Buvika, Børsa og Viggja og har mer eller mindre
sammenhengende randbebyggelse. Strekningen har funksjon som både fjernveg og lokalveg.

I dag har ca 480 personer langs denne strekningen en utendørs støybelastning over  55 dBA. 55
dBA er grensen for hva som anses som akseptabelt støynivå for boligområder og som legges til
grunn ved planlegging etter plan- og bygningsloven.

Det er over 400 kryss og avkjørsler med mangelfull utforming. Ca 2/3 av strekningen på 24,4 km
er skiltet med redusert fartsgrense (50-60 km/t). På strekningen Øysand – Thamshamn har 4
personer blitt drept og 84 personer har blitt skadd i trafikken i perioden 1996-1999.

2.2 Trafikkprognoser

E 39 Klett – Bårdshaug hadde en ÅDT (trafikk per døgn) varierende mellom 5600 og 8700 i år
2000. Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet trafikkprognoser til bruk i Nasjonal
transportplan 2002-2011. I henhold til disse er prognosene for Sør-Trøndelag beregnet til 1,8 pst
trafikkøkning pr år frem til 2012 og deretter 1,5 pst pr år. Til sammenligning har trafikkøkningen
på denne delen av E 39 i de siste 8 årene i gjennomsnitt vært 2,5 pst pr år.

2.3 Mål med prosjektet

Prosjektet har som mål å bedre sikkerhet, framkommelighet og miljø på strekningen.

E 39 Øysand – Thamshamn har i hovedsak lav og ujevn standard med krappe kurver, dårlige
siktforhold, få forbikjøringsmuligheter og relativt dårlig sikkerhet. Det er et uttalt mål med
prosjektet å redusere ulykkene på strekningen.
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Den nye vegen korter inn kjørelengden med 2,4 km. Forutsatt en fartsgrense på 80 km/t vil
reisetiden på strekningen Øysand – Thamshamn  reduseres med ca 25 pst, noe som utgjør fem til
seks minutter. Dette vil være et bidrag til kortere arbeidsreiser i et felles arbeidsmarked for
Trondheim og Orkdalsregionen, og tilgjengeligheten til arbeidskraft og kompetanse vil øke for
næringslivet i regionen. Prosjektet vil også ha positiv innvirkning på trafikken mellom
Trondheimsregionen og Kristiansund/Molde/Ålesund.

Den nye vegen medfører betydelige terrenginngrep og inngrep på arealer som er godt egnet til
kornproduksjon. Vegen berører ikke områder som er vernet eller foreslått vernet etter
naturvernloven. Miljøverndepartementet har lagt vekt på at skadevirkningene for landskap,
jordbruk og kirkeområdet i Buvika må avbøtes så langt som mulig. Avbøtende tiltak som er
innarbeidet i de foreliggende planene er utslaking av skråninger, planskilt kryssing av bekkedaler
med grøntstruktur samt miljøtunnel ved Buvik kirke. Slike tiltak er også innarbeidet for dagsonen i
Børsa.

Langs ny E 39 Øysand – Thamshamn skal ingen boliger eller institusjoner etter utbyggingen ha et
støynivå som overstiger de fastsatte grenseverdiene. Langs eksisterende E 39 vil støy og
støvforurensningen bli betydeling redusert når den nye E 39 åpnes for trafikk.

2.4 Planstatus

Konsekvensutredningen for prosjektet ble godkjent høsten 1998. Orkdal og Melhus kommuner
vedtok kommunedelplanen for prosjektet samme høst. På bakgrunn av innsigelse fra
landbruksmyndighetene avgjorde Miljøverndepartementet  i januar 2000  hvilken trasé som skulle
legges til grunn for videre planlegging i Skaun kommune.

Figur 2.4  Utsnitt reguleringsplan ved Buvika
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Det foreligger  reguleringsplaner for hele den nye vegtraséen. Disse  er vedtatt av henholdsvis
Melhus, Skaun og Orkdal kommuner som er berørt av prosjektet. Reguleringsplaner for
deponiområder for masseoverskudd fra vegutbyggingen er under behandling og en tar sikte på at
disse vil være godkjent før anleggsstart.

Reguleringsplanene angir ny arealbruk, og definerer den nye vegens beliggenhet og utforming.
Dette vil si at beliggenhet av vegtrasé, tunneler,  bruer og planskilte kryss  er relativt detaljert
fastlagt. Reguleringsplanene inneholder også utfyllende reguleringsbestemmelser om de ulike
arealtyper. Reguleringsplanene med reguleringsbestemmelsene er offentlig tilgjengelige
dokumenter.

2.5 Prosjektomfang

Før driftsperioden starter skal OPS-selskapet utføre nødvendig prosjektering av og bygge
strekningen Øysand –Thamshamn i henhold til vedtatte reguleringsplaner. OPS-selskapet skal også
overta og eventuelt oppruste strekningene Klett – Øysand og Thamshamn – Bårdshaug  før
driftsperioden starter.

Strekningen Klett – Bårdshaug er ca 26,9 km. Strekningen Klett – Øysand  og strekningen
Thamshamn – Bårdshaug er henholdsvis 2,8 og 2,2 km lange. Disse strekningene er i relativt god
stand.

Strekningen Øysand – Thamshamn er på ca 21,9 km. Utbyggingen starter på dagens E 39 like vest
for elva Gaula i Melhus kommune. Vegen følger i hovedtrekk dagens trasé over Øysand før den
ved grensen til Skaun kommune går inn i en 1 100 m lang tunnel til Buvika. Gjennom Buvika går
vegen gjennom landbruksområder, med miljøtunnel på ca 170 m forbi Buvik kirke.

Fra Buvika går vegen gjennom tre tunneler på henholdsvis 1 700 m, 940 m og 220 m, med korte
dagsoner mellom, før den fortsetter over landbruksområder gjennom Børsa til ny tunnel mot
Viggja. Denne tunnelen er 2 760 m lang og ender ut i en kort dagsone i Viggja før vegen går inn i
en 3 300 m lang tunnel til Storsanden. Herfra går vegen i dagsone parallelt med eksisterende veg
før den kobles sammen med dagens E 39 ved Thamshamn. De siste 2,2 km av strekningen ligger i
Orkdal kommune.

Vegen vil i hovedsak bli bygd med to felt. I henhold til vegnormalene skal det bli lagt inn
strekninger med tre felt for å gi nødvendige forbikjøringsmuligheter. Vegen er avkjørselsfri og det
er planlagt fire planskilte kryss. Tunnelene, til sammen ca 10 050 m skal bygges med 2 felt i et løp
med tunnelbredde 9,5 m. Prosjektet omfatter 13 bruer med antatt lengde fra 3 m til 240 m.

Det skal i tillegg bygges ca. 8,9 km lokale veger, ca. 2,3 km private veger/felles avkjørsler og ca.
2,2 km gang- og sykkelveger. Det skal også etableres to kollektivterminaler og en kontrollplass for
tunge kjøretøyer. Terrengtiltak som elveforbygning og bekkeomlegging inngår også i prosjektet.

Eksisterende E 39 Øysand –Thamshamn skal nedklassifiseres til fylkesveg og inngår ikke i
prosjektet.
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2.6 Teknisk gjennomføring

Veganlegget skal prosjekteres med grunnlag i de vedtatte reguleringsplanene med vedtekter.
Prosjektdatabasen som beskriver reguleringsplanenes veggeometri vil bli gjort tilgjengelig i
konkurransegrunnlaget.

Veggeometrien kan optimaliseres. Optimalisering kan skje innenfor eller utenfor angitte arealer.
OPS-selskapet vil få ansvar for å få godkjent slike  egne forslag til planendringer. Disse skal først
godkjennes av vegmyndighetene, og så fremmes som endringer i reguleringsplanene overfor
kommunale myndigheter. OPS-selskapet får også ansvar for hvordan endringene kan  påvirke
framdriftsplaner og ferdigstillelse.

Det er  foretatt en del grunnundersøkelser som er beskrevet i geologiske og geotekniske rapporter.
Det er  blant annet avdekket at vegen vil passere områder med kvikkleire, noe som vil medføre
spesielle behov for kompetanse og aktsomhet under prosjektering og gjennomføring. Rapporter fra
grunnundersøkelsene vil bli tilgjengelige som informasjon  for tilbyderne.

Det blir utarbeidet tekniske spesifikasjoner for prosjektet som setter krav til hvordan veganlegget
skal dimensjoneres, utformes og drives/vedlikeholdes. Spesifikasjonene er basert på at det i størst
mulig utstrekning  skal angis  funksjonskrav til ytelse. Spesifikasjonene er også basert på
standardkrav til kvalitet, metoder og utførelse i tråd med det som er vanlig i bygge- og
anleggsprosjekter. Der det foreligger CEN-standarder vil disse gjelde, ellers vil det vises til Norsk
Standard og til Vegdirektoratets normaler og retningslinjer.

OPS-selskapet får gjennom ansvaret for prosjekteringen stor innflytelse på de tekniske løsningene
i prosjektet. Det vil også være anledning for OPS-selskapet å foreslå metoder og utførelse som
avviker fra Vegdirektoratets normaler og løsninger og som Vegdirektoratet har myndighet til å
avvike. Dette vil imidlertid medføre krav om tilfredsstillende dokumentasjon av metodens kvalitet
og pålitelighet før endelig godkjennelse fra Vegdirektoratet.

2.7 Miljø

Miljømessige forhold vil spille en vesentlig rolle i prosjektet. Både natur- og kulturmiljø skal
skjermes mest mulig og følges opp gjennom både bygge- og driftsfasen.

2.8 Naboforhold

OPS-prosjektet vil i tillegg til omlegging av offentlig, kommunale og private veger komme i
berøring med øvrig infrastruktur og eksisterende arealer. Grunnerverv vil bli utført på forhånd av
vegmyndighetene i henhold til reguleringsplanen. Arkeologiske undersøkelser blir ivaretatt av
Statens vegvesen.

Ved bygging og drift av veganlegget vil utbygger måtte forholde seg til naboeiendommer og andre
rettighetshavere, samt politi og lokale myndigheter og media etc. I konkurransegrunnlaget vil det
bli nærmere redegjort for utbyggers ansvar og forpliktelser i forhold til tredje part.
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3. Prinsipper og hovedtrekk i kontrakten
3.1 Innledning

Etter endt prekvalifisering vil de utvalgte søkerne få tilsendt et konkurransegrunnlag.
Konkurransegrunnlaget vil  inneholde et utkast til kontrakt mellom Vegdirektoratet og OPS-
selskapet. Kontrakten vil bli utformet individuelt med tanke på dette prosjektet. Den vil være
basert på norsk kontraktstradisjon, men på grunn av særegenheter ved OPS-modellen, vil
kontrakten avvike vesentlig fra tradisjonelle entreprise- og vedlikeholdskontrakter. Innholdet og
vilkårene i kontrakten vil bli gjenstand for forhandlinger.

3.2  Statens forskjellige roller

Veganlegget vil være en offentlig veg og en del av riksvegnettet. Staten vil utøve offentlig
myndighet i henhold til norsk veglovgivning på lik linje med andre riksvegstrekninger.

3.3 Generelt om leverandørens kontraktsforpliktelse

OPS-selskapet vil i kontrakten påta seg et helhetsansvar for riksvegstrekningen E 39 Klett -
Bårdshaug i driftsperioden som antas å kontraktfestes til  20-25 år. OPS-selskapet vil i denne
perioden ha et generelt ansvar for at vegen fremstår med god fremkommelighet, høy sikkerhet og
god miljømessig og estetisk standard. Konkrete  krav til funksjon, ytelse og kvalitet som ivaretar
de generelle målene vil bli spesifisert i konkurransegrunnlaget og endelig avtalt gjennom
kontrakten.

E 39 Klett –Bårdshaug skal i driftsperioden leveres med ny veg på strekningen Øysand –
Thamshamn. OPS-selskapets skal prosjektere og bygge denne strekningen før driftsperioden
starter. OPS-selskapet skal også finansiere prosjektering og bygging av den nye vegstrekningen.
Vederlag for dette vil være omfattet av det løpende vederlag som betales i driftsperioden.

OPS-selskapets oppgaver og ansvar vil i alle faser av prosjektet være mer omfattende enn i
tradisjonelt gjennomførte prosjekter. For eksempel vil selskapet i anleggsfasen også ha ansvar for
innhenting av de fleste offentlige tillatelser som kreves, samt å sørge for strøm, vann og avløp m.v.
Se nærmere om ansvarsforhold under 3.5 Risikofordeling

Kontrakten vil inneholde bestemmelser om hvordan eventuelle endringer skal behandles.

3.4 Betalingsmekanismen

Kontrakten vil inneholde detaljerte bestemmelser om OPS-selskapets krav på betaling for sine
ytelser. OPS-selskapet betales gjennom driftsperioden i henhold til en betalingsmekanisme og en
betalingsprofil som vil bli endelig definert i kontrakten.
En mer detaljert beskrivelse av den betalingsmekanismen som foreslås fra statens side er angitt i
kapittel 4.
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3.5 Risikofordeling

OPS-modellen forutsetter kostnadseffektiv fordeling av risiko mellom offentlig og privat sektor.
Risikofordelingen vil bli definert i kontrakten.

Kontrakten vil pålegge OPS-selskapet omfattende ansvar og dermed risiki knyttet til prosjektering,
bygging, fremdrift, drift, vedlikehold og finansiering av prosjektet. Dette er i tråd med
grunntanken om at OPS-selskapet skal ha en stor grad av frihet til selv å velge hvordan kontrakten
skal oppfylles og at denne friheten må korrespondere med en tilsvarende stor risiko.

Visse typer risiki som OPS-selskapet har liten eller ingen mulighet til å påvirke (eksempelvis
uforutsette endringer i lover og forskrifter) vil  kunne gi grunnlag for tilleggsbetaling.

Kontrakten vil bli utformet slik at alle risiki som ikke uttrykkelig skal bæres av staten, skal bæres
av OPS-selskapet.

En foreløpig oversikt over den foreslåtte risikofordelingen er vist i Vedlegg 1.

3.6 Kvalitetssikring

OPS-selskapet vil være forpliktet til å ha implementert spesifiserte kvalitetssikringsrutiner
inklusive rutiner som ivaretar helse, miljø og sikkerhet. Staten vil ha rett til å gjennomføre
revisjoner for å undersøke om disse rutinene følges. Brudd på kvalitetssikringsrutinene,
eksempelvis manglende avviksrapportering, vil kunne føre til reduksjon i vederlaget.

Staten vil også bli gitt en omfattende rett til å kontrollere kvaliteten på leverandørens ytelse, og
leverandøren vil være forpliktet til å gi staten nødvendig informasjon for å kunne vurdere om
kontraktens krav er oppfylt.

3.7 Overlevering

Ved utløpet av driftsperioden skal anlegget overleveres til staten. Kontrakten vil inneholde
detaljerte bestemmelser om overtagelsesprosedyren, herunder befaringer. Anlegget skal ved
overleveringen tilfredsstille forhåndsdefinerte funksjonskrav.

3.8 Tvisteløsning

OPS-modellen forutsetter et effektivt og konstruktivt samarbeid mellom offentlig og privat sektor.
Kontrakten vil derfor, i tillegg til ordinære bestemmelser om jurisdiksjon og valg av forum for
ordinær tvisteløsning, også inneholde bestemmelser om rutiner som skal søke å forebygge tvister,
samt bestemmelser om midlertidig tvisteløsning.
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4. Betalingsmekanismen
4.1 Bakgrunn

Betalingsmekanismen styrer måten Vegdirektoratet skal kompensere OPS-selskapet for bygging
og drift av prosjektet. Kompensasjonen vil i utgangspunktet bestå av et årlig avtalt basisbeløp
utbetalt gjennom driftsperioden. Faktisk nivå på betalingen vil imidlertid  kunne variere i forhold
til basisbeløpet i henhold til OPS-selskapets oppfyllelse av forhåndsdefinerte funksjonskrav.

I utviklingen av betalingsmekanismen vil en legge vekt på at en overfører tilstrekkelig risiko til
OPS-selskapet, samtidig som en tar hensyn til finansierbarheten av prosjektet.
Betalingsmekanismen er under utarbeidelse, og vil vurderes fortløpende i løpet av
anskaffelsesprosessen.

4.2 Prinsipper for betalingsmekanismen

Betalingsmekanismen vil bli utarbeidet slik at OPS-selskapet gis incentiver til å oppfylle
Vegdirektoratets overordnede målsettinger for prosjektet. Hovedelementet i betalingsmekanismen
vil være basert på at vegen er åpen for almen ferdsel. Ut over dette skal betalingsmekanismen føre
til  effektivitet ved gjennomføring av vegprosjekter, en optimal risikofordeling mellom offentlig og
privat sektor, bygging av en veg med høy kvalitet og sikkerhet, samt best mulig drift av vegen
gjennom hele driftsperioden. I tillegg er det et siktemål å utvikle en betalingsmekanisme som
bidrar til en effektiv forhandlingsprosess frem mot kontraktsinngåelse, og som er enkel å overvåke
og administrere etter at vegen er tatt i bruk. Betalingsmekanismen vil også måtte tilpasses de
overordnede økonomiske rammer for prosjektet.

4.3 Betalingsstruktur

For å oppnå de ovenstående målsettinger vil betalingsmekanismen ventelig bli basert på følgende
fire hovedelementer:

• Betaling for at vegen er tilgjengelig og  tilfredsstiller avtalte spesifikasjoner. Dette skal
sikre bygging av en veg med høy kvalitet hvor sammenhengen mellom
utbyggingskostnader og fremtidige vedlikeholdskostnader er ivaretatt

• Betaling relatert til at løpende drift og vedlikehold av vegen tilfredsstiller avtalte
spesifikasjoner. Dette punkt vil for eksempel dekke drift og renhold av tunneler,
vintervedlikehold og skilt og oppmerking

• Betaling relatert til sikkerhetsnivå på vegen sammenlignet med andre, lignende
vegstrekninger

• Betaling relatert til en trafikkbelastning som er vesentlig høyere enn fremlagte
trafikkprognoser

Eventuell betaling for økt sikkerhetsnivå og økt trafikkbelastning vil være tilleggsbetalinger i
forhold til basisbeløpet. Hoveddelen av OPS-selskapets godtgjørelse vil dekkes gjennom betaling
for tilgjengelighet og drift.
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4.4 Betaling for tilgjengelighet

Denne delen av betalingen vil reflektere vegens tilgjengelighet og at vegen er åpen og
fremkommelig for trafikantene. OPS-selskapet vil belønnes for å prosjektere og bygge en veg av
høy kvalitet som krever lite utbedringer og vedlikehold i løpet av driftsperioden, samt at
nødvendig vedlikehold planlegges slik at det i minst mulig grad hindrer almen ferdsel på vegen.
Betalingen vil være knyttet opp mot de avtalte funksjonskrav for vegen.

Godtgjørelse for tilgjengelighet vil bli delt mellom forskjellige seksjoner av vegen. Ulike
funksjonkrav vil bli satt for vegens tilstand (f.eks. jevnhet). Dersom vegens tilstand ikke
tilfredstiller kravene vil vegen anses som ikke tilgjengelig for trafikk.

4.5 Betaling for drift og vedlikehold

OPS-selskapets ytelse i forhold til drift av vegen kan måles på ulike måter. Et mål vil være
driftsmessig standard og vedlikehold av vegen som vil inkludere renhold av veg og tekniske
installasjoner, tid det tar for å skifte ødelagte deler (f.eks. trafikkskilt) og vintervedlikehold. Denne
delen av kompensasjonen vil sikre at drift og vedlikehold av vegen holder en høy standard.

OPS-selskapets ytelse i forhold til drift av E 39 kan også måles ved å overvåke funksjon for
sentrale deler av vegen som lys, luftkvalitet og sikkerhetssystemer.

En vil søke å finne generelle målekriterier som på en god måte beskriver kvaliteten på selskapets
drift- og vedlikehold av vegen.

4.6 Godtgjørelse for økt sikkerhet

Det er en viktig målsetting for Vegdirektoratet at sikkerhetsstandarden på vegen skal være så god
som mulig. En del av godtgjørelsen vil derfor være knyttet til det årlige tallet på ulykker med
personskader og hvordan dette relaterer seg til forhåndsbestemte målnivåer. Målnivået for
Vegdirektoratet vil bli satt med referanse til erfaring fra andre sammenlignbare veger og til
generelle sikkerhetsmål ved norske veger. Man kan regne med at sikkerhetsgodtgjørelsen vil
fungere som en bonusgodtgjørelse til OPS-selskapet for å forbedre sikkerheten på E 39.

4.7 Godtgjørelse for ekstraordinær trafikkbelastning

Det er bestemt at staten skal beholde ansvaret for trafikkrisikoen og det er utarbeidet
trafikkprognoser for prosjektet. Det er foreslått at OPS-selskapet skal å få en tilleggsgodtgjørelse
som kompensasjon for ekstra vegslitasje dersom trafikkvolumet spesielt for tunge kjøretøy
overstiger et visst nivå i forhold til den angitte trafikkprognosen.

4.8 Betalingsprofil

Betalingsprofilen bestemmer størrelse på basisbeløpet under driftsperioden. Det vil bli lagt opp til
at om lag en tredjedel av kostnadene til å bygge vegen vil bli betalt til OPS-selskapet i løpet av de
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tre første årene etter at vegen er stilt til disposisjon for offentlig trafikk. Den resterende del av
godtgjørelsen vil betales i løpet av driftsperioden, med mulighet for et noe høyere basisbeløp i
første halvdel av denne perioden.
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5. Prosjektets organisering
5.1 Vegdirektoratet

Kontraktspart for prosjektet vil på vegne av staten være Vegdirektoratet. Det er etablert et
rådgivende team for prosjektet som vil følge hele anskaffelsesprosessen. Vegdirektoratet vil ta
beslutninger i prosjektet.

5.2 Tekniske rådgivere

Tekniske rådgivere er sammensatt av fageksperter fra ulike disipliner i Statens vegvesen. Disse har
utarbeidet de tekniske spesifikasjonene i prosjektet. Det kan i tillegg bli aktuelt å  knytte til seg
eksterne tekniske rådgivere.  Fjellanger-Widerøe Plan A/S har bidratt i utarbeidelse av
prekvalifiseringsdokumentene.

5.3 Finansielle rådgivere

Ernst & Young er Vegdirektoratets finansielle rådgivere i prosjektet.  Rådgiverne er både hentet
fra den norske og den britiske delen av firmaet. Ernst & Young har utviklet de finansielle
modellene og vil foreta de finansielle vurderingene som gjøres i anskaffelsesprosessen. Ernst &
Young vil bistå Vegdirektoratet med finansiell og kommersiell rådgivning gjennom hele prosessen
frem til OPS-kontrakten er underskrevet.

5.4 Juridiske rådgivere

Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hanssen og Rasmussen, BA-HR, er juridiske rådgivere for
Vegdirektoratet i prosjektet. BA-HR har utarbeidet kontraktsutkastet og vil bistå med endelig
utforming av kontrakten gjennom forhandlingsfasen og frem til OPS-kontrakten er underskrevet.

5.5 Oppfølging etter at kontrakt er inngått

Fageksperter i Statens vegvesen som har deltatt i utarbeidelse av spesifikasjonene for prosjektene
vil følge opp prosjektet i de ulike fasene.

I byggefasen vil det bli utpekt en egen prosjektleder som får ansvar for å følge opp prosjektet på
stedet. Prosjektlederen vil ha to – tre byggeledere til disposisjon og vil kunne trekke på nødvendig
fagekspertise.

I driftsfasen vil prosjektet følges opp av Vegkontoret i Sør-Trøndelag.
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6. Nærmere beskrivelse av
anskaffelsesprosedyren
6.1 Prekvalifisering – kriterier og krav til dokumentasjon

6.1.1 Generelt

I prekvalifiseringsfasen vil Vegdirektoratet legge vekt på å velge ut kandidater som har nødvendig
kompetanse, erfaring, kapasitet og finansiell styrke til å kunne gjennomføre et prosjekt av denne
art, størrelse og kompleksitet. Disse kravene er reflektert i prekvalifiseringsgrunnlaget som er
utarbeidet for prosjektet. De kandidater som vil søke om å bli prekvalifisert skal besvare, fylle ut
og dokumentere forespørslene i prekvalifiseringsgrunnlaget  og sende dette til Vegdirektoratet
innen fristen som er angitt.

Vegdirektoratet vil på bakgrunn av de innsendte prekvalifiseringsgrunnlagene med vedlegg, foreta
en utvelgelse av inntil 4 deltakere som så vil bli invitert til å gi tilbud og til eventuelt å forhandle
om inngåelse av OPS-kontrakten. Det kan bli aktuelt å invitere de kandidater som har sendt søknad
om å bli prekvalifisert til presentasjonsintervjuer for å klargjøre svar og løsninger som er gitt i
søknaden.

Vegdirektoratet forventer at en kandidat som søker om å bli prekvalifisert vil kunne bestå av en
gruppe deltakere. Vi er videre forberedt på at en gruppe kan ønske å endre sammensetning i tiden
fra kandidaten søker om å bli prekvalifisert og helt frem til kontraktsinngåelse. Slike endringer
skal forelegges og godkjennes skriftlig av Vegdirektoratet.

6.1.2 Kvalifikasjonskrav

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

De som ønsker å bli prekvalifisert for videre deltagelse i konkurransen må ha, og kunne
dokumentere teknisk og faglig kompetanse og kapasitet til å utforme, prosjektere og bygge
veganlegget Øysand – Thamshamn på en tilfredsstillende måte. Det kreves derfor blant annet
dokumentasjon av kompetanse og erfaring innenfor prosjektering og utførelse av veganlegg, bruer
og tunneler, med spesiell vekt på geotekniske og geologiske problemstillinger, arkitektur/
landskapsarkitektur og miljømessige forhold.

For å bli utvalgt til videre deltakelse i konkurransen må det også dokumenteres en tilstrekkelig
teknisk og faglig erfaring, kompetanse og kapasitet til å kunne vedlikeholde og drive veganlegget.
Som dokumentasjon på tekniske og faglige kvalifikasjoner kreves blant annet fremlagt liste over
referanseprosjekter for alle firmaer som til sammen utgjør kandidaten som ønsker å bli utvalgt.

Krav til økonomisk og finansiell stilling

De som ønsker å bli utvalgt til videre deltakelse i konkurransen  må ha og dokumentere finansiell
styrke og soliditet til å kunne påta seg fullfinansiering av prosjektet fram til åpning av vegen, med
tilbakebetaling fra Vegdirektoratet over driftsperioden.
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6.2 Oversikt over tilbuds- og forhandlingsfasen

OPS-kontrakten vil bli tildelt i samsvar med Anskaffelsesregelverkets regler for konkurranse med
forhandling. Det vil bli utlevert et konkurransegrunnlag til de kandidater som blir utvalgt til videre
deltakelse i konkurransen. Tilbudene fra de enkelte kandidatene vil bli gjenstand for forhandling.

Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å be om et revidert tilbud fra en eller flere kandidater.
Vegdirektoratet vil tildele kontrakten til den tilbyder som etter en vurdering av tilbud og
forhandlingsresultat har det økonomisk mest fordelaktige tilbud. En nærmere spesifisering av hva
som vil bli vektlagt i denne vurderingen vil fremgå av konkurransegrunnlaget.

6.3 Foreløpig tidsplan for anskaffelsesprosessen

Nedenfor følger en tentativ fremdriftsplan for gjennomføring av anskaffelsesprosessen og tildeling
av kontrakt.  Vegdirektoratet vil søke å følge, men er ikke forpliktet av de frister og datoer som er
oppgitt nedenfor.

Kunngjøring av prosjektet Medio oktober 2001

Frist for innlevering av søknad om prekvalifisering 10. desember 2001

Valg av kandidater og distribusjon av
konkurransegrunnlaget

11. februar 2002

Frist for innlevering av tilbud 10.juli 2002

Evaluering/Forhandlinger juli – desember 2002

Tildeling av kontrakt desember 2002/januar
2003

6.4 Kontaktinformasjon

Spørsmål relatert til prosjektet og innholdet i dette dokumentet kan rettes til:

Statens vegvesen Vegdirektoratet
v/ Kjersti Billehaug
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Telefon: +47 22 07 35 00
e-post: firmapost@vegvesen.no
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UTKAST RISIKOMATRISE E39 Klett- Bårdshaug

Allokering
Risiko Vegdirek

-toratet
Privat
Sektor

Delt

11.. FFøørr  kkoonnttrraakkttssiinnnnggååeellssee

1.1 Konsekvensutredning v

1.2 Reguleringsplan v

1.3 Budsjettbehandling v

1.4 Arkeologiske undersøkelser v

1.5 Avklaring sikkerhetsstandard v

22.. Forberedelse etter kontraktsinngåelse

2.1 Vedtak av reguleringsendringer v

2.2 Utslippstillatelser v

2.3 Tillatelser i forhold til kommunehelseloven v

2.4 Andre miljøtillatelser v

2.5 Protestaksjoner v

33.. Grunnerverv

3.1 Forsinkelse med å stille grunn til disposisjon v

3.2 Disposisjon av rigg- og anleggsveger ut over
reguleringsplan

v

3.3 Stille til disposisjon deponiområder v

3.4 Istandsettelse og tilbakelevering av midlertidig
anleggsområde

v

44.. Prosjektering

4.1 Tilstrekkelig  informasjon gitt av Vegdirektoratet v

4.2 Samsvar mellom utforming og eksisterende normal-
og standardkrav

v

4.3 Samsvar mellom utforming og fremtidige normal- og
standardkrav

v

4.4 Trafikksikkerhetsrevisjon v

4.5 Godkjenninger av Vegdirektoratet

Bruer og konstruksjoner v

Overbygning v

Tunnelportaler og vann/frostsikring v
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Allokering
Risiko Vegdirek

-toratet
Privat
Sektor

Delt

Geoteknisk prosjektering v

Trafikktekniske planer v

Estetikk og landskap v

4.6 Byggesaksbehandling v

4.7 Geotekniske vurderinger v

4.8 Geologiske vurderinger v

4.9 Tillatelser fra tredjepart  miljømyndigheter etc. v

4.10 Planendringer  fra Vegdirektoratet v

4.11 Planendringer  fra kommunen eller andre parter v

4.12 Planendring fra OPS-selskapet v

4.13 HMS i prosjekteringsfasen.  Forskift etter
Arbeidsmiljøloven

v

4.14 Kartlegging av  ledninger og kabler v

4.15 Samsvar mellom løsning og funksjonskrav v

4.16 Sviktende løsning/forsinket prosjekteringsfase/ikke
godkjent løsning/økte prosjekteringskostnader

v

4.17 Elementenes levetid v

4.18 Prosjektadministrasjon og integrasjon v

4.19 Prosjekteringskostnader v

4.20 Oppfyllelse av  krav fra tredjeparter

Planleggingsmyndigheter v

Eiere av installasjoner (vann, strømtilførsel etc) v

Grunneiere og berørte v

55.. Bygging

5.1 Tilgang til anleggsområde v

5.2 Bygging i samsvar med planer, spesifikasjoner, lover
og forskrifter

v

5.3 Oppfyllelse av tillatelser og godkjenninger v

5.4 HMS v

5.5 Sikkerhetsinspeksjoner v

5.6 Bygging og byggekostnader v

5.7 Grunnforhold v

5.8 Omlegging av kabler og ledninger v
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5.9 Kostnader i forbindelse med  forseringsarbeid og
forsinkelser

v

5.11 Mangel på arbeidskraft v

5.12 Fagforeninger v

5.13 Vanskelige værforhold v

5.13 Protestaksjoner v

5.14 Forsinkelse i forbindelse med endring i OPS-
selskapet

v

5.15 Feiltolkning av design/spesifikasjoner v

5.16 Trafikkavvikling v

5.17 Finansiell soliditet hos ansvarlig entreprenør v

5.18 Finansiell soliditet blant underentreprenører v

5.19 Prosjektadministrasjon og integrasjon v

5.20 Stridigheter mellom entreprenør/rådgivere v

5.21 Endring av materialspesifikasjon v

5.22 Problemer med materialtilgang v

5.23 Konkurs – entreprenør/underentreprenør v

5.24 Forsinkelsesimplikasjoner av force majeure v

5.25 Kostnadsimplikasjoner av force majeure v

5.26 Forsinkelser/kostnadsoverskridelser grunnet
generelle lovendringer

v

5.27 Kostnadsoverskridelser grunnet inflasjon v

5.28 Forhold til omgivelsene v

5.29 Kollaps/ strukturell svikt i eksisterende konstruksjoner
(brukt for tilgang til eller utviding av eksisterende
veger) inkludert konstruksjoner som er eiet av
tredjepart

v

5.30 Tid og kostnader for å tilfredsstille godkjenningskrav v

5.31 Egnede drifts- og vedlikeholdsmanualer,
godkjenninger og lovbestemte sertifikater

v

66.. Drift og vedlikehold

6.1 Drift og vedlikehold, utførelse og kostnader v

6.2 Styring av underleverandører v

6.3 Overvåking av at  spesifikasjonskrav er oppfylt v

6.4 Manglende oppfyllelse av funksjonskrav og
spesifikasjon

v
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6.5 Bortfall av tjenesten (som ikke er forårsaket av force
majeure)

v

6.6 Kostnader ved å skape overensstemmelse med
generelle endringer i lover og lovfestede krav

v

6.7 Endringer i tjenestespesifikasjonene fra
Vegdirektoratet i driftsfasen

v

6.8 Endringer i tjenestespesifikasjonene fra OPS-
selskapet

v

6.9 Kostnadsoverskridelser i fbm.  drift-/vedlikehold-
/prosjektselskapstjenester

v

6.10 Skader på veg og vegutstyr v

6.11 Latente feil – ny veg – fornying av gammel veg v

6.12 Vanskelige værforhold v

6.13 Latente feil etter driftsfasens slutt v

6.14 Force Majeure v

6.15 Forholdet trafikant - vegmyndighet v

6.16 Ansvar for vegens kvalitet ved overlevering etter
driftsfasen

v

6.17 Vurdering av vegen ved driftsfasens slutt v

6.18 Vedlikehold/rettelse av feil ved driftsfasens slutt v

6.19 Utstyr

Pris v

Tilfredsstillelse av spesifikasjoner v

Vedlikehold og funksjon v

Teknologiske endringer/ mulighet for
oppgradering

v

Foreldelse av utstyr v

77.. Finansieringsrisiko

7.1 Endringer i rentesatser/finansielle endringer v

7.2 Endringer i beskatning eller skattesystem v

7.3 Manglende betalingsdyktighet/konkurs blant
underleverandør /entreprenør

v

7.4 Manglende oppfyllelse av Vegdirektoratets
betalingsforpliktelser ovenfor OPS-selskapet i
driftsfasen

v

7.5 Endringer i trafikk v


