
Tilbakemelding og innspill
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1) Er det noen grensesnitt som bør flyttes? Gi gjerne en begrunnelse for valget.

2) Det er lagt opp til en forberedende entreprise (utførelsesentreprise) og en hovedentreprise (totalentreprise)? Kan dere 
se for dere en annen inndeling? Hvor ser dere for dere at grensesnittet bør gå mellom forberedende entreprise og 
hovedentreprisen?

3) Det er lagt opp til en tunnelentreprise inkl. 2 kryss. Kan det være ønskelig med andre løsninger, f.eks:
- 2 mindre entrepriser med 1 tilhørende kryss til hver kontrakt? 
- egen elektroentreprise? 

Gi gjerne begrunnelse for gjerne valget.

4) Det er vist et forslag til løsning for kryssområdet på Seljestad? Kan krysset optimaliseres ? Bør det åpnes for alternativ
prising av krysset?

5) Er det noe vi som byggherre bør tenke på for å ivareta entreprisen og hvordan kan vi sikre deres interesser?

6) Tidspunkt for oppstart og byggetid?

7) Hvilke risikoreduserende tiltak kan byggherre bidra med?
- Hvilke risikoer ser dere i entreprisen?
- Hvilke risikoelementer er mest førende for interessen for å gi tilbud?
- Hvilke anbefalinger har dere for risikofordelingen i prosjektet?

Vi ønsker tilbakemeldinger og 1-1 dialog for å få innspill på strategiene



8) Har dere noen tanker om det grønne skiftet og hvordan strengere krav til klimagassutslipp vil kunne påvirke 
gjennomføringen og konkurransen om oppdraget? (krav til prosjektering, krav til utførelse, prekvalifisering og vekting)

9) Har dere innspill til hvordan vi kan samhandle i anleggsfasen, modell, tegninger, møter etc.?

10) Har dere innspill på skiftordninger og forhold til støyende arbeid?

11) Har dere innspill til kvalifikasjonskriterier?

12) Har dere innspill til tildelingskriterier?

13) Har dere innspill til bonus og incentivordninger ?

14) Har dere innspill til vederlagsformat, betalingsplan etc.?

15) Metode for involvering av entreprenør – bør vi gjøre ting på en annen måte?

Vi vil gjennomføre 1-1 Teams-møter fra uke 8 
Frist for påmelding til 1-1 Teams-møter 18/02-22
Meld din interesse til: beate.riisnas@vegvesen.no
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