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Kontraktstype

Reguleringsplanarbeid

Videre fremdrift

Spørsmål

Eventuelle separate møter



Hvem er vi?

• Bård Nyland, Prosjektleder

• Steinar Livik, Delprosjektleder

• Tor Karlsen, Vegplanlegger

• Stian Rystad, Byggeleder

• Drew Jacobson, HMS-rådgiver

Steinar LivikBård Nyland Tor Karlsen

Stian Rystad

Drew Jacobson



E6 Helgeland

23.05.2019



23.05.2019

E6 Helgeland

❑ Vi bygger ca. 147 kilometer ny E6

❑ Ca. 100 km med 90 km/t

❑ Kostnad for pakken ca. 7,5 mrd. Kr

❑ Delprosjekt 1: Helgeland nord 62 km 

ny E6

❑ Delprosjekt 2: Helgeland sør 48 km 

ny E6

❑ Delprosjekt 3: Kapskarmo-

Svenningelv-Lien 22 km ny E6 

❑ I tillegg kommer drift og vedlikehold 

som utføres som ny kontraktsform -

vegutviklingskontrakter

Trøndelag

Mosjøen

Trofors

Enhetspriskontrakt
E6 Kapskarmo-Svenningelv

Vegutviklingskontrakt II
E6 NT-grense-Korgen

Vegutviklingskontrakt II
E6 NT-grense-Korgen

Vegutviklingskontrakt I
E6 Korgen-Bolna

Totalentreprise med 
forhandling

E6 Svenningelv - Lien



Presentasjon av parsellen



Hovedelementer

Prosjektering

To store bruer for E6, ca. lengder 150 og 380 meter

Tunnel på E6 ca. 2km

7 km veg i dagen

Fire kanaliserte kryss

To kryssinger under Nordlandsbanen

Viltkryssing

Tilførselsveger

Sentrumstiltak på Trofors



Visning av 3D modell



Kontraktstype

• Totalentreprise etter NS 
8407

• Prekvalifisering

• Avklaringsmøter

• Forhandlinger

• Laveste pris gir høyest
uttelling ved tildeling

• Øvrige tildelingskriterier
vil også vektlegges



Kontraktens kjennetegn

Lang opphandlingstid

Inntil fire tilbydere prekvalifiseres og gis mulighet til å levere tilbud

Tilbydere leverer sitt løsningsforslag som prises og til sammen utgjør dette tilbudet.

«All inclusive», tilbudt løsning og pris skal inkludere alle arbeider som kreves for å oppnå 
riktig funksjon. 

Totalentreprenør skal inkludere all prosjektering i sitt tilbud.

«Bestillingen» til HVA som skal bygges vil være reguleringsplanen og  kontrakten.

Tilbyder vil kunne tilby en alternativ byggetid for sin løsning for å optimalisere HMS, 
fremdrift og kostnader.



Reguleringsplanarbeid

Ny plan under utarbeidelse

Reguleringsplanen vil styre omfanget av kontrakten

Statens vegvesen vil regulere ferdig planen før tilbud skal 
leveres

Veglinjen er flyttet fra forrige plan

Frihetsgrader og mulighet for endringer



Tentativ tidsplan
Planlagte milepæler Tentative datoer

Kunngjøring av anskaffelsen August 2019

Informasjonsmøte med interesserte leverandører August 2019

Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse i konkurransen September 2019

Meddelelse om kvalifisering og utvelgelse av kvalifiserte leverandører og invitasjon til

inngivelse av tilbud

Oktober 2019

Enkeltvis møter med hver utvalgt leverandør for gjennomgang av

konkurransegrunnlaget og Leverandørens løsningsforslag

November 2019-Februar 2020

Frist for innlevering av første tilbud Februar 2020

Presentasjon av tilbudet og forhandlingsmøter med hver leverandør hvor det

underveis skal innleveres revidert tilbud

Mars 2020

Frist for innlevering av endelig tilbud April 2020

Innstilling på valg av leverandør Mai 2020

Sammenstilling av kontrakt Mai - Juni 2020

Kontraktsignering Mai - Juni 2020

Oppstartsmøte Juni 2020

Samhandling Juni 2020

Godkjent SAT tunnel Januar 2024

Overlevering av anlegget til oppdragsgiver Juli 2024

Trafikkåpning av vegen Juli 2024



Statens vegvesen sin
oppfatning av «jobben»

Inneholder mange fagområder

Jomfruelig terreng

Trase som hovedsakelig «står på fjell»

Gjennomarbeidet plan

Innslag av sensitiv grunn

En god “jobb”  for den “rette”



Ønske om separat møte med 
Statens vegvesen?

De som ønsker kan ta 
kontakt direkte etter 

presentasjonen eller sende 
epost til: 

stian.rystad@vegvesen.no

Vi har mulighet frem til kl. 15

mailto:stian.rystad@vegvesen.no


Spørsmål?



For mer informasjon

Se prosjektets nettside på:

www.vegvesen.no/e6helgeland

Facebook: 

Statens vegvesen på Helgeland

http://www.vegvesen.no/e6helgeland

























