
Statens vegvesen sine konkurranser om 
entreprisekontrakter
Deltagelse og gjennomføring

Jan Egil Eilertsen

Sjefingeniør

Kontrakt og marked, Utbyggingsdivisjonen



● Utbyggingsdivisjonen I Statens vegvesen har en årlig omsetning på ca. 15 mrd NOK

● 40 - 50 konkurranser om entreprisekontrakter hvert år

● Totalentreprisekontrakter

● Utførelsesentreprisekontrakter
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● SVVs forskjellige konkurransetyper som benyttes

– Tilbudskonkurranser/Anbudskonkurranser

• For de mindre kontraktene

– Konkurransepreget dialog

• For kontrakter med store muligheter for tekninske optimaliseringer

– Konkurranse med forhandling med innledende avklarende møter

• For større utførelsesentrepriser og totalentrepriser
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● Innledende avklarende møter med hver enkelt leverandør

• Avklaringer av spørsmål knyttet til konkurransegrunnlaget

• Leverandørens forslag til tekniske løsninger og gjennomføring av prosjektet

• Likebehandling og Konfidensialitet
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● Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet
• Omsetning, soliditet, egenkapital

● Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
• Relevant erfaring, dokumentasjon fra f.eks. 5 – 8 tidligere kontrakter. Vurder hvilke som gir best uttelling!
• Byggherrers erfaring, dokumentasjon både fra leverandør og oppdragsgiver

● Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitetsstyring
• H1 verdi, krav til systemer, sertifiseringer

● Til leverandørene
• Still gjerne spørsmål til oppdragsgiver i kvalifikasjonsfasen!
• Forklar hvordan eventuelt andre virksomheter, underleverandører benyttes for å oppfylle kvalifikasjonskravene!

● Utvelgelse av leverandører i konkurranser med forhandling og konkurransepreget dialog
• Valg av utvelgelseskriterier

Kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier I våre konkurranser om 
entreprisekontrakter



● De forskjellige tildelingskriteriene som Statens vegvesen ofte benytter

– Pris
• Teller gjennomgående 70 – 80 %

– Gjennomføring av oppdraget og organisering
• Gjennomføringsplaner, fremdrift, organisasjon, nøkkelpersonell
• Kriteriet reduserer risikoen i prosjektet

– Teknisk kvalitet
• Valg av løsninger, robusthet, fordeler for drift og vedlikehold

– Ivaretagelse av HMS på prosjektet, SHA, Ytre miljø

– Klimabudsjett og leverandørens klimatiltak

● Til leverandørene; Avklar gjennom hele konkurransen hva som er rammene for konkurransen og hva 
oppdragsgiveren er ute etter. Sørg for at tilbud som leveres er tydelig og forpliktende skrevet!
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