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1.1 
Prekvalifisering for OPS-prosjekt E39 Lyngdal - Flekkefjord

Statens vegvesen Vegdirektoratet starter nå prosessen for tildeling av OPS-kontrakten for det andre 
av de tre riksvegprosjektene som er vedtatt skal gjennomføres etter modellen Offentlig Privat 
Samarbeid  (OPS) i  Norge. Prosjektet er E39 Lyngdal – Flekkefjord i Vest-Agder fylke. Det er antatt at 
byggeelementet i kontrakten, som utgjør 
strekningen E39 Handeland – Feda, 
beløper seg til NOK 1,0 – 1,2 mrd.

Dette informasjonsheftet beskriver 
prosjektet slik det nå er planlagt, 
og gir informasjon vedrørende 
prekvalifiseringen.
 
Utbygging av strekningen E39 
Handeland – Feda inngår i 
det som kalles Listerpakken. 
Listerpakken består av i alt 
9 vegprosjekter som skal 
bygges ut i kommunene 
Lyngdal, Farsund, Kvinesdal 
og Hægebostad. Utenom 
OPS-prosjektet vil det foregå 
vegutbygging i området med 
en samlet investeringsramme på 
ca. NOK 550 mill. i perioden 2003 
– 2009.

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. 

For det første OPS-prosjektet  E 39 Klett – Bårdshaug i Sør-Trøndelag fylke gjennomfører Vegdirektoratet 
nå evaluering av mottatte tilbud med etterfølgende  kontraktsforhandlinger. Oppstart for prosjektet er 
ventet våren 2003. 

Det tredje OPS-prosjektet, E18 Grimstad – Kristiansand i Aust-Agder fylke, er foreløpig ikke ferdig 
definert.  Reguleringsplanene for 4 parseller, som til sammen utgjør bygging av 30 km ny veg, er under 
utarbeidelse. En antar at disse vil kunne bli godkjent i  2003. Prosjektet, inkludert en finansiell plan, vil 
deretter bli fremmet for Stortinget.
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1.3
Stortingets finansiering av E39 Lyngdal – Flekkefjord

Stortinget har behandlet finansieringen og gjort endelig vedtak om gjennomføringen av OPS-prosjektet 
E 39 Lyngdal - Flekkefjord gjennom behandlingen av St.prp.nr. 60 (2001-2002) ”Om en del saker på
Samferdselsdepartementets område”. Prosjektet er vedtatt gjennomført som OPS-prøveprosjekt som en 
del av Listerpakken, se 1.1.

Proposisjonen ble behandlet 11. juni 2002 og proposisjon, innstilling og vedtak kan finnes på 

http://www.stortinget.no/komiteene/samferdsel.html

1.4
Myndigheter

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

Samferdselsministeren setter i verk Stortingets beslutninger. Statsråden 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 Vest-Agder er lokal statlig vegmyndighet. Statens vegvesen Vest-Agder
har stått for planlegging av utbyggingsprosjektet etter plan- og bygningsloven, og vil stå for
grunnerverv og øvrig tilrettelegging for prosjektet.

Statens vegvesen er for tiden under reorganisering der fylkesenhetene slåes sammen til regioner.  Fra og 
med 2003 vil lokal statlig vegmyndighet være Statens vegvesen Region sør.

Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner er lokale myndigheter og forvalter blant annet plan- og 
bygningsloven.

4



Statens vegvesen Vegdirektoratet
Informasjonshefte OPS-prosjekt E39 Lyngdal - Flekkefjord

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 

Høy trafikksikkerhetsstandard 

Godt miljø og god estetisk standard

God trafikantservice

Disse målene er innarbeidet i de planene som så langt er utarbeidet for prosjektet. Planene er ført så 
langt frem at den politiske beslutningsprosessen for reguleringsplanene er sluttført og grunnervervet 
vil bli gjennomført før kontrakt inngås. Dette er gjort for å legge tilrette for en forutsigbar og dermed 
effektiv gjennomføringsprosess. 

I kontrakten (”OPS-kontrakten”) som den utvalgte tilbyder (OPS-selskapet) inngår med Vegdirektoratet  
påtar OPS-selskapet seg et totalansvar for å levere den utbygde strekningen 
E 39 Lyngdal – Flekkefjord gjennom en DBFO- kontrakt (Design, Build Finance and Operate). Når 
veganlegget er åpnet, starter driftsperioden og OPS-selskapet vil motta en årlig godtgjørelse i de 20-25 
årene som driftsperioden vil vare.

I den norske OPS-modellen er det OPS-selskapet som leverer en vegstrekning til trafikantene på vegne 
av staten. De overordnede målene reflekteres derfor i de funksjonskravene som stilles til vegen og i de 
incentivmekanismene som er innarbeidet i betalingsmekanismen.
De tekniske spesifikasjonene er derfor så langt som mulig basert på funksjonskrav og åpner for 
selskapets egne løsninger for å møte disse. Betalingsmekanismen beregner den årlige betalingen og er 
knyttet til at vegen holdes åpen og til den funksjonelle og sikkerhetsmessige standard som leveres.  

Det er den årlige godtgjørelsen, sett i sammenheng med øvrige kvalitetsmessige, kommersielle og 
tekniske forhold, det skal konkurreres om på en slik måte at staten oppnår den økonomisk mest 
fordelaktige anskaffelsen.

Det er lagt vekt på å tilstrebe en optimal risikofordeling slik at den kontraktsparten som best kan 
håndtere risikoen også bærer denne. I den norske OPS-modellen er ikke risikoen for trafikkinntekter 
så langt overført til OPS-selskapet, verken i form av bompengeinntekter eller skyggetoll. 
Bompengeselskapet Lister bompengeselskap A/S, som er et offentlig eid non-profit selskap, har i 
tråd med vedtaket i Stortinget inngått en egen avtale med Vegdirektoratet. Denne avtalen regulerer 
hvordan  bompengene skal stilles til disposisjon for Statens vegvesen for å delfinansiere de enkelte 
vegutbyggingene i Listerpakken.

OPS-selskapet vil derfor i sin helhet bli betalt i henhold til betalingsmekanismen i OPS-kontrakten, hvor 
Vegdirektoratet er kontraktspart. Se nærmere om betalingsmekanismen i kapittel 4.
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1.6
Anskaffelsesprosedyren og inngåelse av kontrakt

OPS-kontrakten vil bli inngått etter konkurranse med forhandling i henhold til Lov av 16. juli 1999 nr. 69 
om offentlige anskaffelser og Forskrift av 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser (”anskaffelses-
regelverket”).

Tildeling av OPS kontrakten E 39 Lyngdal - Flekkefjord vil skje etter en konkurranse hvor følgende 
hovedtrinn inngår:

prekvalifisering og utvelgelse av aktuelle tilbydere

innlevering av tilbud

forhandlinger

kontraktsinngåelse

I kapittel 5 finnes en nærmere omtale av de ulike trinn og en antatt fremdriftsplan for
gjennomføring av anskaffelsesprosedyren.

Kunngjøring av konkurransen er sendt fra Vegdirektoratet til Norsk Lysingsblad og
Official Journal of the European Communities. Kunngjøringen er en invitasjon til aktuelle kandidater 
for prekvalifiseringen. 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.

Prekvalifiseringsdokumentene består videre av et eget prekvalifiseringsgrunnlag. Det søkes 
om prekvalifisering ved å fylle ut prekvalifiseringsgrunnlaget og sende dette med vedlegg til 
Vegdirektoratet. Søknaden skal være mottatt av Vegdirektoratet senest 15.01.2003 kl. 12.00.

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 senere eventuelt føre 
forhandlinger om kontrakten. 

Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å unnlate videre oppfølging 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 er 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 dokumentene i tilknytning til prosjektet, vil den norske utgaven være avgjørende.
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2.1
Plangrunnlag

2.1.1 Hensikt og mål med prosjektet
Statens vegvesen har i lengre tid planlagt å 
forbedre E 39 på strekningen Lyngdal –Flekkefjord 
ved å bygge ny veg mellom Handeland og Feda. 
Hensikten med dette har vært todelt:

bidra til å utvikle kyststamvegen 
Kristiansand – Bergen - Trondheim
(transportkorridoren Nordic Link)

bidra til å utvikle Listerregionen til en 
robust bo- og arbeidsmarkedsregion

Utbyggingen gir en innkorting av strekningen på 
15 km, og gir dermed en 
raskere vegforbindelse for fjerntrafikken og bedre 
fremkommelighet for trafikken lokalt i området. 
Utbyggingen gir samtidig bedre bomiljø langs 
eksisterende veg.
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Det er satt opp følgende hovedmål for 
utformingen av prosjektet:

Gjennom bedret fremkommelighet bidra til 
at transportkostnadene reduseres.

Vegen skal ha en høy og jevn trafikk- og 
sikkerhetsmessig standard.

Ivareta bomiljøet og det biologiske 
mangfoldet langs vegen.

Ha en god estetisk og miljømessig standard.
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2.1.2 OPS-prosjektet
OPS-prosjektet omfatter en total leveranse av vegstrekningen E 39 Lyngdal – Flekkefjord, inklusive den 
nybygde strekningen mellom Handeland og Feda, i en 
driftsperiode på 20 – 25 år . Den totale strekningen 
har en lengde på  ca. 38 km,  hvorav ca. 18 km skal 
bygges nytt før driftsperioden starter. 

Vegen har gjennomgående to felt, men vil bygges 
ut med tre felt der det er nødvendig for å få 
forbikjøringsmuligheter Vegen er lavtrafikkert og har 
så høy skadegradstetthet at fartsgrensen er redusert 
på store deler av strekningen.

2.1.3 Trafikkprognoser
Årsdøgntrafikken i åpningsåret (antatt 2007) er 
forventet å være :
Lyngdal – Handeland :  ca. 3400 kjt./døgn
Handeland – Opofte :      ca. 3000 kjt./døgn
Opofte – Svindland :  ca. 3500 kjt./døgn
Svindland – Flekkefjord : ca. 4500 kjt./døgn

Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet trafikkprognoser til bruk i Nasjonal transportplan 
2002-2011. I henhold til disse er prognosene for trafikkveksten i Vest-Agder beregnet til 1,9 prosent pr år 
i perioden frem til 2012, og 1,6 prosent i perioden 2012 – 2020. Til sammenligning har trafikkveksten på 
eksisterende veg de siste 8 årene vært 2,5 – 3,5 % pr år.

2.1.4 Planstatus
Konsekvensutredning for prosjektet etter plan og bygningsloven ble godkjent i april 1995 av Vegdirektoratet.

Det foreligger godkjente reguleringsplaner for hele vegstrekningen. Det er to reguleringsplaner som 
dekker den nye vegstrekningen: 

Reguleringsplan E18 Handeland – Rørdal, vedtatt av Lyngdal kommune oktober 1997. 

Reguleringsplan E18 Opofte – Feda vest og rv. 465 Opofte – Ulland, vedtatt av Kvinesdal kommune 
oktober 1997

Etter vedtak av reguleringsplanene har vegen endret navn fra E18 til E39. 

Veganlegget skal bygges ut i henhold til de vedtatte reguleringsplanene. I reguleringsplanene inngår 
foruten areal til permanente vegformål også arealer til gjennomføring av anlegget, som massedeponier 
og  riggområder.

Reguleringsplanene med reguleringsbestemmelsene er offentlig tilgjengelige dokumenter og kan fås 
ved henvendelse til :

Statens vegvesen Vest-Agder v/ Kjell Soltvedt, Postboks 157, 4662 Kristiansand
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2.2
Planbeskrivelse utbyggingsprosjektet

2.2.1 Landskap og naturmiljø
Veganlegget går gjennom et meget kupert naturlandskap 
og områder med gammelt kulturlandskap. Veganlegget 
vil medføre landskapsinngrep på hele strekningen 
med veg i dagen. Øst for Fedafjorden vil vegen følge 
hovedtrekkene i landskapet. Lokalt vil veganlegget kunne 
innebære betydelige inngrep. Inngrepene er i planen 
redusert ved linjeføringen i vertikal og horisontalplanet, 
ved bruk av tunneler og bruer og ved landskapstilpasning 
av skjæringer og fyllinger. Fyllingene langs veganlegget 
og områdene hvor det blir foretatt midlertidige inngrep i 
anleggsperioden, skal tilplantes med stedegen vegetasjon.

Veganlegget medfører barrierevirkninger. For å redusere 
de funksjonelle barrierevirkningene er det i planene 
innarbeidet driftskryssinger og nye driftsveger for 
landbruket, i tillegg til tunneler og bruer.

Det nye veganlegget vil bety ytterligere nærføring til det 
vernede Møska-vassdraget i Lyngdal kommune. Risikoen 
for trafikkulykker som medfører forurensning anses som 
svært beskjeden. I vedtatt reguleringsplan er det lagt 
restriksjoner på hvor nært Møska-vassdraget prosjektet 
kan gjøre inngrep.

Anlegget medfører også kryssing av og omlegging 
av bekker. Der hvor kryssing av større bekker ikke 
skjer på bru, skal kryssingen utformes slik at det gis 
passasjemulighet for små pattedyr.

For å unngå forurensning av vassdrag, er det i planen 
innarbeidet infiltrasjonsanlegg for å ivareta overvann fra 
vegen.

Fisken i vann og vassdrag langs traseen døde stort 
sett ut på 60- og 70-tallet som følge av sur nedbør. I 
Dyblevann, som er en del av Møskavassdraget, finnes det 
imidlertid fortsatt en stedegen bestand av aure som er 
spesielt verdifull, og av stor betydning for det biologiske 
mangfoldet i området. Denne stammen skal ivaretas i 
utbyggingsperioden.

Ny E39 går gjennom et område med en av landets tetteste 
elgbestander. I planen er det tatt hensyn til dette ved 
bruk av tunneler, bruer og viltgjerder, og det er av største 
betydning å ivareta forholdene for elgstammen.

9

0
1 

km
2 

km

N

E
3
9

E
3
9

E
3
9

E
3
9

R
v4

65

R
v4

65

Fv
55

1

Fv
55

1



Statens vegvesen Vegdirektoratet
Informasjonshefte OPS-prosjekt E39 Lyngdal - Flekkefjord

2.2.2 Bomiljø og støy
Vegen bygges i hovedsak i ubebygd terreng. Den går på det meste av strekningen forbi spredt bosetting 
i typiske landbruksområder. Vegen vil ikke være til større sjenanse for bomiljøet, bortsett fra ved 
Birkeland, der ny bru vil medføre endringer i miljøet.

Det vil være nødvendig å sette i verk støytiltak på et mindre antall boliger og fritidsboliger. På Refsti og 
Birkeland bru skal det benyttes tett rekkverk som skal fungere som støyskjerm.

2.2.3 Kulturminner
Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser langs ny vegtrase. 
Veganlegget medfører få konsekvenser for kjente kulturminner, og fylkeskonservatoren har bekreftet at 
veganlegget er gjennomgått og undersøkt i forbindelse med reguleringsplanarbeidet i 1996-97, slik at 
anleggsarbeidene kan begynne uten nærmere avklaringer.
     

2.2.4 Veger og kryss
Veganlegget skal bygges ut med bakgrunn i vedtatte reguleringsplaner. I reguleringsplanene er det 
vedtatt en vegetasjonssone med bredde ca. 20 m på begge sider av ny E39 der denne går gjennom 
utmark. Dette er gjort for å sikre en grønn innramming av vegen.

Vegen skal bygges som 2-felts veg med vegbredde på 8,5 meter og noen strekninger med 
forbikjøringsfelt. Det er planlagt veglysanlegg langs hele strekningen. Vegen skal være avkjørselsfri. 

Tekniske data for ny E39
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Total ny  Laveste/  Høyde- Tunnel  Tunnel  Min.  Min.  Minste Største  
veg- høyeste forskjell lengde lengde vertikal  vertikal  horisontal   stigning 
lengde punkt  2-felt 3-felt kurvatur  kurvatur  radius 
 på vegen    høybrekk lavbrekk

Ca 17500 m +48/+254 206 m Ca 6800  m Ca 760 m 6000 m 3000 m 450 m 6,25 %
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Det er planlagt følgende kryss :

Kanalisert kryss på Handeland

Kanalisert kryss ved Tjomsland

To-planskryss ved Opofte

To-planskryss inne i fjell ved Naudenes

To-planskryss på Svindland

Den nye vegen går gjennom meget kupert terreng med betydelige høydeforskjeller. Det er viktig å 
optimalisere vegen med hensyn til både bygge- og kjørekostnader.

I tillegg til ny E39 skal det også bygges ny Rv 465 i en lengde av 2.5 km og det skal bygges om en 
strekning av en fylkesvei i en lengde på 2.0 km. 

8,5

11 3,253,25

11:4

Tverrprofil ny E39
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Kryss på utbyggingsstrekningen
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2.2.5 Bruer og konstruksjoner
I prosjektet inngår det bygging av flere bruer. Den største er Fedafjorden bru med lengde ca. 570 meter. 
I området ved Feda skal det bygges to bruer med lengde på ca. 250 og 275 meter.
For øvrig inneholder prosjektet 5 bruer med lengde mellom 20 og 70 meter. Det inngår også et antall 
kulverter for landbruk og skogbruk, bekkeomlegginger og lignende.

Det er utarbeidet forprosjekt for alle konstruksjoner og disse vil bli stilt til disposisjon for tilbyderne. 
Tilbyderne står imidlertid fritt når det gjelder om de vil benytte seg av forprosjektene  eller om de vil 
tilby andre  brutyper.  

Bruer på ny vegstrekning

*Kombinert viltkrysning/ driftsveg over E39. 

Fedafjorden bru
Fedafjorden bru krysser Fedafjorden og dalrommet rundt. I arbeidet med reguleringsplanen var flere 
ulike brutyper vurdert, men ut fra en samlet vurdering av stedlige forhold og estetikk ble hengebru 
valgt. I reguleringsplanen er brua vist som en kombinasjon av hengebru fra strand til strand og 
viadukter. Krav til seilingshøyde er 50 meter. Andre brutyper kan også bygges under forutsetning av at 
estetiske kvaliteter ivaretas. Dette betyr blant annet at man ønsker en visuell letthet og en harmonisk 
balanse mellom tårnhøyde og kjørebanehøyde.

Brua er planlagt som en 2-felts bru med føringsbredde 10 meter, og den er ikke planlagt for gang- og 
sykkeltrafikk. Brutårnene er plassert på land. Hengespennets lengde er 335 meter og total lengde er 
planlagt til ca. 570 meter. Brua er lokalisert nær høyspentkabler som krysser Fedafjorden. For å unngå 
konflikt, må høyspentkablene enten heves eller flyttes.
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Navn Kommune Lengde Antall kjørefelt Forprosjekt

Drangsland bru* Lyngdal Ca. 20 m  1 Platebru 

Storfossen bru Kvinesdal  Ca. 50 m  3 Platebru

Steggan bru Kvinesdal Ca. 70 m  4 Platebru 

Opofte bru Kvinesdal Ca. 45 m  2 Platebru

Fedafjorden bru Kvinesdal Ca. 570 m  2 Hengebru over Fedafjorden

Refsti bru Kvinesdal Ca. 250 m  2 Kassebru

Birkeland bru Kvinesdal  Ca. 275 m  2 Kassebru

Svindland bru Kvinesdal Ca. 35 m  3 Platebru
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2.2.6 Tunneler

I reguleringsplanene inngår det 7 tunneler med samlet lengde 
på ca. 7,5 kilometer langs E39. I tillegg kommer ca. 1,5 

km ramper i fjell knyttet til kryss ved Naudenes. Alle 
tunnelene er nye med unntak av Svindland tunnel som 

skal utvides fra 2 til 3 felt.
Fjellmassivene i området hvor tunnelene befinner 
seg består hovedsakelig av øyegneis, granittiske og 
båndede gneiser, og granitt.
I alle tunnelene skal det installeres påkrevd 
sikkerhetsutstyr, og det skal etableres 
avkjøringsnisjer. I de lengste tunnelene skal 
det også monteres ventilasjonsanlegg som 
både skal ivareta luftkvaliteten ved ordinær 
bruk av tunnelene, og som skal fungere som 

brannventilasjon.

 Tunneler på ny vegstrekning
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Navn Kommune Lengde Antall kjørefelt Merknad

Handeland tunnel  Lyngdal Ca. 190 m  2 

Vatland tunnel Lyngdal og  Ca. 3200 m  2 Ca 880 meter i Lyngdal kommune
 Kvinesdal    Lyngdal kommune 

Opofte tunnel Kvinesdal Ca. 130 m  3 

Teistedal tunnel Kvinesdal Ca. 1950 m  2 

Fedaheia tunnel Kvinesdal Ca. 1450 m  2 Toplanskryss i fjell med 
     tilknytning til eksisterende E39

Lindland tunnel Kvinesdal Ca. 250 m  3 

Svindland tunnel Kvinesdal  Ca. 350 m  3 Eksisterende tunnel som 
     utvides med ett kjørefelt
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Ved Naudenes skal det bygges toplans kryss i 
fjell. 
Kryss i fjell er ikke behandlet i vegnormalene, 
og hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av 
Vegdirektoratet. Reguleringsplanens løsning er 
godkjent av Vegdirektoratet, men tilbydere kan 
komme med justerte løsninger. Ved vurderingen 
av disse vil det legges vekt på sikkerhet og 
funksjonalitet.  
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2.2.7 Prinsipper for estetisk kvalitet, form og design
Følgende forhold skal legges til grunn for utforming av veganlegget:

I utgangspunktet tilstrebes minst mulig terrenginngrep.

Det er ønskelig å ta i bruk stedlige materialer til veganlegget, for eksempel bruk av sprengstein til 
murer og plastring av fyllinger ved konstruksjoner.

Det er ønskelig at det benyttes stedegen vegetasjon til beplantning og reetablering. Der hvor elg 
ikke er ønsket, benyttes arter som ikke foretrekkes av elg.

Det skal ligge en bevisst holdning bak plassering av vegutstyr og skilt.

2.2.8 Eksisterende veger som skal inngå i prosjektet

I drifts- og vedlikeholdsfasen inngår en del av eksisterende E39 i kontrakten.
Den del av E39 som dette gjelder har en lengde på ca. 21 km. Vegen er i hovedsak 2-felts veg, men med 
3-felt på et parti nær Flekkefjord. På strekningen inngår det 3 tunneler med lengde mellom 300 og 600 
meter, og 5 bruer med lengde mellom 20 og 45 meter og 1 bru med lengde 200 meter. I tillegg kommer 
noen mindre kulverter.

Li
k
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2.3
Teknisk gjennomføring

2.3.1 Grunnerverv 
Grunnerverv vil bli utført av Statens vegvesen og er planlagt gjennomført før OPS-kontrakt inngås med 
den valgte tilbyder.

2.3.2 Grunnforhold
Terrenget langs traseen er kupert med generelt liten løsmasseoverdekning og mye fjell i dagen. Det er 
foretatt en del grunnundersøkelser. Lokalt er det registrert løsmassemektighet på opptil 10 meter. Det er 
ikke avdekket spesielt vanskelige grunnforhold. 

2.3.3 Prosjektering og bygging
Veganlegget skal prosjekteres med grunnlag i de vedtatte reguleringsplanene og i henhold til ny 
stamvegnormal. Reguleringsplanene definerer den nye vegens beliggenhet og utforming. Dette vil si 
at beliggenhet av vegtrase, tunneler, bruer og kryss er relativt detaljert fastlagt. Prosjektdatabasen som 
beskriver reguleringsplanenes veggeometri, vil bli gjort tilgjengelig i konkurransegrunnlaget 

Veg-geometrien og bruløsninger kan optimaliseres. Optimalisering kan skje innenfor eller utenfor 
angitte arealer. OPS-selskapet vil bære risikoen for at slike egne forslag til planendringer godkjennes. 
Disse skal først godkjennes av vegmyndighetene, og så fremmes som forslag til endringer i 
reguleringsplanene overfor kommunale myndigheter. OPS-selskapet vil også bære risikoen for hvordan 
endringene påvirker framdriftsplaner og ferdigstillelsestidspunkt.

Det blir utarbeidet tekniske spesifikasjoner for prosjektet som setter krav til hvordan veganlegget skal 
dimensjoneres, utformes, drives og vedlikeholdes. Spesifikasjonene baseres på at det i størst mulig grad 
angis funksjonskrav til ytelse. Spesifikasjonene baseres også 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 til å foreslå metoder og utførelse som avviker 
fra de av Vegdirektoratets normaler og løsninger 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.
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E39

E39

2.4
Driftsfasen

De tekniske spesifikasjonene definerer 
funksjonskrav for hvordan veganlegget skal 
fremstå i driftsperioden. Disse funksjonskravene 
bygger på de standardkravene som ellers stilles 
til riksvegnettet. Funksjonskravene definerer både 
krav som må tilfredsstilles for at vegen skal være 
åpen, f.eks. krav til luftkvalitet i tunneler, og 
krav som beskriver hva som er tilfredsstillende 
drift av anlegget, f.eks. krav til tiltakstid for 
snøbrøyting. 

Vedlikehold av vegen skal blant annet sikre at 
vegdekket til enhver tid har tilstrekkelig friksjon 
og akseptable spordybder. Vegens sideareal skal 
vedlikeholdes i avtalt bredde.
Veglysanlegget langs vegen skal fungere iht gitte krav. I 
tunneler skal det sikres lys og tilfredsstillende luftkvalitet, samt 
at sikkerhetsutstyr er på plass og fungerer.
I vinterhalvåret skal strekningen brøytes og saltes. Det skal gjennomføres 
regelmessige inspeksjoner av veganlegget og utarbeides beredskapsplaner. 
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Til orientering nevnes også at drift og 
vedlikehold av det øvrige riksvegnettet 
i Vest-Agder skal konkurranseutsettes i 
funksjonskontrakter de nærmeste årene.
 
Tidsplanen er i grove trekk følgende:

Mandal september 2003
Flekkefjord  september 2004
Kristiansand september 2005
Sirdal  september 2006  

Kontraktene vil ha en varighet på 4 – 5 år.
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3.1
Innledning

Inntil fire prekvalifiserte søkere vil bli invitert til å gi tilbud og få tilsendte et konkurranse grunnlag. 
Konkurransegrunnlaget vil blant annet inneholde et utkast til kontrakt mellom Vegdirektoratet og OPS-
selskapet, i tillegg til en del informasjon vedrørende prosjektet. 

Kontraktsutkastet vil være spesielt skrevet for OPS-modellen, men vil generelt være basert på norsk 
kontraktstradisjon. Innholdet og vilkårene i kontrakten vil bli gjenstand for forhandlinger.

3.2
Kontraktsdokumentene

Kontrakten vil bestå av følgende dokumenter:

Avtaledokument

Kontraktsvilkår

Kontraktsvedlegg:

Beskrivelse av prosjektet

Tekniske spesifikasjoner

Betalingsmekanisme

Prosedyrer og administrative bestemmelser

OPS-selskapets forhandlede tilbud

Det vil også bli utarbeidet et forslag til trepartsavtale mellom Vegdirektoratet, OPS-selskapet og OPS-
selskapets långiver.

Vegdirektoratet vil som nevnt ovenfor utarbeide et utkast til kontrakt, omfattende avtaledokument, 
kontraktsvilkår og aktuelle vedlegg som en del av konkurransegrunnlaget.  Disse vil sammen med 
tilbudene bli gjenstand for forhandlinger. De endelige kontraktsdokumentene vil derfor kunne avvike 
fra Vegdirektoratets opprinnelige kontraktsutkast og fra  OPS-selskapets opprinnelige tilbud. 

Kontraktsdokumentene vil bli utformet på norsk og norsk er offisielt språk i prosjektet. Det vil også bli 
utarbeidet engelske oversettelser av kontraktsdokumentene, men disse er kun ment som hjelpemidler i 
prosjektarbeidet. 

33  PRINSIPPER OG HOVEDTREKK I KONTRAKTENPRINSIPPER OG HOVEDTREKK I KONTRAKTEN

17



Statens vegvesen Vegdirektoratet
Informasjonshefte OPS-prosjekt E39 Lyngdal - Flekkefjord

3.3
Statens forskjellige roller i prosjektet

Vegdirektoratet vil være OPS-selskapets kontraktspart. Veganlegget vil være en offentlig veg og en del 
av riksvegnettet. Statens Vegvesen, herunder Vegdirektoratet, vil derfor utøve offentlig myndighet i 
henhold til norsk veglovgivning på samme måte som ved andre riksvegprosjekter. Vegdirektoratet vil 
skille skarpt mellom rollene som henholdsvis kontraktspart og offentlig myndighet.

3.4
Generelt om OPS-selskapets kontraktsforpliktelse

OPS-selskapet vil gjennom kontrakten påta seg et helhetsansvar for riksvegstrekningen E39 Lyngdal 
– Flekkefjord. Driftsperioden (perioden etter ferdigstillelse av den nye vegen på strekningen Handeland 
– Feda, jfr. nedenfor) antas å bli kontraktfestet 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 disse overordnede målene, 
vil bli spesifisert i konkurransegrunnlaget og endelig avtalt gjennom kontrakten.

E39 Lyngdal – Flekkefjord skal i driftsperioden leveres med ny veg på strekningen Handeland – Feda. 
OPS-selskapet skal prosjektere, finansiere og bygge denne strekningen før driftsperioden starter.

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 omlegging av strøm, vann og avløp m.v.

3.5
Betalingsmekanismen

Kontrakten vil inneholde detaljerte bestemmelser om OPS-selskapets krav på betaling for sine ytelser. 
OPS-selskapet vil ikke motta noe vederlag i anleggsfasen. Først når den nye vegstrekningen Handeland 
– Feda er utbygget, og driftsperioden starter, vil selskapet motta vederlag. Vederlaget vil bestå av beløp 
som utbetales regelmessig gjennom hele driftsperioden på 20-25 år.

En mer detaljert beskrivelse av betalingsmekanismen gis i kapittel 4 nedenfor.
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3.6
Finansiell modell

Kontrakten vil inneholde detaljert budsjetterte inntekts- og kostnadsestimater for OPS-selskapet 
for hvert år av kontraktsperioden. Denne informasjonen vil foreligge i kontrakten i form av en 
finansiell modell. Modellen skal utvikles av tilbyder og revideres av en uavhengig tredjepart før 
kontraktsinngåelsen.

3.7
Risikofordeling

OPS-modellen forutsetter kostnadseffektiv fordeling av risiko mellom offentlig og privat sektor. 
Risikofordelingen vil fremgå av 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  offentlige 
planendringer som skyldes forhold utenfor OPS-selskapets kontroll), vil bæres av Vegdirektoratet.

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

For øvrig vil kontrakten inneholde bestemmelser om endringer, om force majeure, forsikring, 
avbestilling, oppsigelse m.v.

3.8
Kvalitetssikring

OPS-selskapet vil være forpliktet til å ha implementert spesifiserte kvalitetssikrings rutiner inklusive 
rutiner som ivaretar helse, miljø og sikkerhet. Vegdirektoratet vil ha rett til å gjennomføre revisjoner for 
å undersøke om disse rutinene følges. 

Vegdirektoratet får også en rett til å kontrollere kvaliteten på OPS-selskapets ytelse. Selskapet vil være 
forpliktet til å gi Vegdirektoratet nødvendig informasjon for å kunne vurdere om kontraktens krav er 
oppfylt.
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3.9
Overtagelse

Ved utløpet av driftsfasen skal prosjektet overleveres til Vegdirektoratet. Veganlegget skal da 
tilfredsstille funksjonelle og tekniske krav m.v. som vil fremgå av de tekniske spesifikasjonene i 
kontrakten. OPS-selskapet vil ha plikt til å foreta utbedring hvis disse kravene ikke er oppfylt.

3.10
Tvisteløsning

OPS-modellen forutsetter et effektivt og godt 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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4.1
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, jamfør 
OPS-selskapets oppfyllelse av forhåndsdefinerte funksjonskrav. I betalingsmekanismen vil en legge vekt 
på at en overfører tilstrekkelig risiko til OPS-selskapet, samtidig som en tar hensyn til finansierbarheten 
av prosjektet. En nærmere beskrivelse og modell for beregning av de enkelte elementene i 
betalingsmekanismen vil være en del av kontraktsvedleggene.

4.2
Betalingsprofil

Betalingsprofilen bestemmer størrelse på basisbeløpet de ulike år i driftsperioden. I St.prp. nr. 60 
(2001-2002) foreslo Samferdselsdepartementet at OPS-prosjektet E39 Lyngdal – Flekkefjord skulle ha 
en jevn betalingsprofil og en driftsperiode på 25 år.  Dette er retningsgivende for Vegdirektoratets 
gjennomføring av anskaffelsen.   

4.3
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. I 
tillegg vil betalingsmekanismen inneholde elementer av bonus og trekk i godgjørelsen.

4.4
Betalingsstruktur

For å oppnå de ovenstående målsettinger vil betalingsmekanismen 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, 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 basis-
beløpet. Hoveddelen av OPS-selskapets godtgjørelse vil dekkes gjennom betaling for tilgjengelighet og drift.

44  BETALINGSMEKANISMENBETALINGSMEKANISMEN
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4.5
Betaling for tilgjengelighet

Denne delen av betalingen vil reflektere vegens tilgjengelighet, 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. Det gjelder og at nødvendig vedlikehold 
planlegges slik at det i minst mulig grad hindrer almenn 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 at vegen skal kunne holdes åpen, f.eks. at luftkvalitet og siktforhold i tunnelene er 
tilfredsstillende og beredskapsplaner til enhver tid godkjent. Dersom vegens tilstand ikke tilfredstiller 
kravene, vil vegen anses som ikke tilgjengelig for trafikk.

4.6
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.

En vil søke å finne generelle målekriterier som beskriver kvaliteten på selskapets drift- og vedlikehold av 
vegen på en god måte.
 
Manglende oppfyllelse av kravene til drift og vedlikehold vil føre til trekk i godtgjørelsen.

4.7
Betaling 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.

4.8
Betaling 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  overstiger et visst nivå i forhold til den angitte trafikkprognosen.
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5 NÆRMERE BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSESPROSEDYREN 

5.1 
Prekvalifisering – kriterier, søknad og krav til dokumentasjon

Gjennom prekvalifiseringen 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 kandidatene som vil søke om å bli prekvalifisert, skal besvare, fylle ut og dokumentere 
forespørslene i  prekvalifiseringsgrunnlaget, og sende dette til Vegdirektoratet innen fristen.
Prekvalifiseringsgrunnlaget sendes som en original og tre kopier i papirformat og elektronisk på diskett i 
to eksemplarer til kontaktpersonen som er angitt i slutten av dette kapittelet. 

Vegdirektoratet vil på bakgrunn av de innsendte prekvalifiseringssøknadene, foreta en utvelgelse av 
inntil 4 deltakere. Disse vil bli invitert til å gi tilbud, og til senere eventuelt å forhandle om inngåelse 
av OPS-kontrakten. Det kan bli aktuelt å invitere de kandidatene som har sendt søknad om å bli 
prekvalifisert til presentasjonsintervjuer, for å klargjøre svar, dokumentasjon og referanser som er gitt i 
søknaden.

Vegdirektoratet forventer at en kandidat som søker om å bli prekvalifisert vil kunne bestå av en gruppe 
deltakere. Vegdirektoratet 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 tilbudsfristens utløp. Slike endringer 
skal forelegges og godkjennes skriftlig av Vegdirektoratet.

5.2 
Tekniske og faglige kvalifikasjoner

De som ønsker å bli prekvalifisert for videre deltakelse i konkurransen må dokumentere teknisk og 
faglig kompetanse og kapasitet til å utforme, prosjektere, bygge, drive og vedlikeholde veganlegget 
E39 Handeland – Feda på en tilfredsstillende måte. Det kreves derfor blant annet dokumentasjon 
av kompetanse og erfaring innenfor prosjektering, utførelse av veganlegg, bruer og tunneler, i 
tillegg til  tilstrekkelig kompetanse innen geotekniske og geologiske problemstillinger, arkitektur/
landskapsarkitektur, trafikkteknikk og miljømessige forhold.

For å bli prekvalifisert for videre deltakelse i konkurransen, må det også dokumenteres tilstrekkelig 
teknisk og faglig erfaring, kompetanse og kapasitet til å kunne vedlikeholde og drive veganlegget E39 
Lyngdal – Flekkefjord. Som dokumentasjon på tekniske og faglige kvalifikasjoner kreves blant annet 
fremlagt liste over referanseprosjekter for kandidatens utførende deltagere og tilknyttede rådgivere.

5.3 
Krav til økonomisk og finansiell stilling

De som ønsker å bli prekvalifisert for videre deltakelse i konkurransen må dokumentere tilstrekkelig 
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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5.4 
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 prekvalifiserte kandidater. 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 alt i alt har det økonomisk mest 
fordelaktige tilbud. En nærmere spesifisering av hva som vil bli vektlagt i denne vurderingen vil fremgå 
av konkurransegrunnlaget.

5.5 
Foreløpig tidsplan for anskaffelsesprosessen

Nedenfor følger en foreløpig fremdriftsplan for gjennomføring av anskaffelsesprosessen. 
Vegdirektoratet vil søke å følge denne, men den er ikke forpliktende.

5.6
Rådgivere

Vegdirektoratet vil lede arbeidet med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen. Den tekniske 
evalueringen i prosjektet vil gjennomføres av fageksperter fra ulike disipliner i Statens vegvesen. 

Vegdirektoratet har også knyttet til seg eksterne 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.

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.
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5.7
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 av anskaffelsen.

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

I driftsfasen vil prosjektet følges opp av Statens vegvesen Region sør. 

5.8
Kontakt informasjon

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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