
Velkommen til digital Markedskonferanse

E134 Røldal-Seljestad



Konkurransegjennomføring

● Kontraktene og ulike anskaffelsesprosedyrer

● Kvalifikasjonskrav

● Tildelingskriterier



Anskaffelsesprosedyrer

Hovedarbeider:
● Det skal bygges ny Røldalstunnel fra Røldal – Seljestad med tilhørende kryssområder på både Seljestad og 

Liamyrane. På Liamyrane skal det også etableres kolonneoppstillingsplass.
● Kan lyses ut i en samlet entreprise for hovedarbeider
● Mulighet for oppdeling i to entrepriser
● Mulighet for egen elektrokontrakt 

Anskaffelsesprosedyre:
● Prosedyre: Over EØS-terskel, konkurranse med forhandling

– Prekvalifisering
– Avklaringsmøter
– Forhandlingsfase

● Tildelingskriterier beste forhold mellom pris og kvalitet 



Anskaffelsesprosedyrer, fortsatt

Forberedende arbeider: 
● Eksisterende parkeringsplass for turfolk skal flyttes. Det skal etableres ny bro til nytt parkeringsanlegg vis-à-vis 

eksisterende E134. Det skal utføres forberedende arbeider på forskjæring på Seljestad og Liamyrane.

Anskaffelsesprosedyre: 
● Entrepriseform: Utførelsesentreprise 

● Prosedyre: under EØS-terskel. Tilbudskonkurranse med dialog/ Tilbudskonkurranse med mulighet for dialog

● Tildelingskriterie: Laveste pris / beste forhold mellom pris og kvalitet



Anskaffelsesprosedyrer, fortsatt

Støytiltak:
● Det skal utføres støytiltak på boliger/fritidsboliger som har krav på tiltak. 

Anskaffelsesprosedyre

● Entrepriseform: Utførelsesentreprise.

● Prosedyre: Under EØS-terskel, åpen tilbudskonkurranse

● Ingen dialog 

● Tildelingskriterie : Lavest pris



Kvalifikasjonskrav
● Entreprenørens organisatoriske og juridiske stilling

● Entreprenørens økonomiske og finansielle kapasitet
– Egenkapital
– Egenkapitalandel
– Gjennomsnittlig årlig omsetning

● Tekniske og faglige kvalifikasjoner
– Krav til erfaring innen sentrale arbeider
– Byggherrers erfaring 

● HMS
– HMS System
– Ulykkesfrekvens (H2-verdi)
– Kvalitets- og miljøstyringssystemer (krav om ISO-sertifiseringer ved konkurranser over EØS-terskel)

Utvelgelse i konkurranser med prekvalifisering og forhandling: 
Best oppfyllelse av tekniske og faglige kvalifikasjoner (min. 3 leverandører velges ut)



Tildelingskriterier – mulige tema
● Organisering og tilbudt nøkkelpersonell

– Hvordan organisering, bemanning og kapasitet sørger for effektiv styring av kontraktsarbeidet

● Gjennomføring av oppdraget
– Tiltak som sikrer at utfordringer i prosjektet ivaretas på en god måte
– Byggetid,  inkl. risikovurdering av tilbudt byggetid. Byggetid skal ikke gå på bekostning av SHA og ytre miljø.
– Kvalitet på fremdriftsplan og konkrete tiltak for å redusere risiko for oversittelse av kontraktens frister.
– Tiltak for å redusere risiko som gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

● Ivaretagelse ytre miljø og reduksjon av klimagassutslipp i prosjektet
– Identifikasjon av risikoforhold vedrørende ytre miljø og beskrivelse av tiltak og plan for å redusere slik risiko. 
– Klimagassbudsjett og klimagassreduserende tiltak utover budsjett
– Elektrifiserte maskiner

● Anleggets kvalitet
– Estetikk

– Anleggets robusthet og løsningsvalg, som gir merverdi i form av lave drift- og vedlikeholdskostnader og god 
regularitet for vegbrukerne i anleggets levetid,



Takk for oppmerksomheten
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