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Forord  
 
Denne rapporten er skrevet ved Fakultet for realfag og teknologi ved Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2019/2020 i samarbeid med Statens vegvesen. 

Studien er gjennomført av Asmamaw Tadege Shiferaw, førsteamanuensis ved NMBU, 

Fredrik Forsberg Ellingsen, vitenskapelig assistent ved NMBU og Tor Kristian Stevik, 

førsteamanuensis ved NMBU.               

Studien er en del av et forskningsprosjekt i regi av Statens vegvesen (SVV), og rapporten 

undersøker erfaringer fra to case-prosjekter med konkurransepreget dialog i SVV sin 

portefølje. Målet for denne studien er å finne grep prosjektkontoret ved E39 Stord-Os 

delprosjekt Fjordkryssing av Bjørnafjorden kan gjennomføre for å bruke konkurransepreget 

dialog på en effektiv måte, og utforske hvilken grad av frihet som finnes i denne 

anskaffelsesprosedyren. 

Gjennom analysen har vi identifisert frihetsgrader og effektiviseringstiltak ved 

konkurransepreget dialog. Disse kan betraktes som læring for prosjekter som ønsker å benytte 

konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre. 

Forfatterne ønsker å takke Statens vegvesen for finansering av denne studien. En spesiell takk 

rettes til Paulos Abebe Wondimu (PhD) for godt samarbeid. Takk til Camilla Røhme og 

Vegar Jermund Antonsen, prosjektledere i Statens vegvesen, for hjelpen, og som med stort 

engasjement stilte opp til intervju. Vi takker Johan Englund fra Difi for verdifulle bidrag ved 

intervju. Vi ønsker også å takke Anne Marte Rønneseth og Cecilie Augensen Nilsen for deres 

bistand til datainnsamlingen. 
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Sammendrag 

 

I lys av utfordringer knyttet til store kontrakter og høye tilbudspriser i norske offentlige 

anskaffelser er det nødvendig å kartlegge hvilke kontraktstrategier og 

gjennomføringsmodeller som er aktuelle for fremtiden. Statens vegvesen ønsker å utforske 

kontrakts- og samarbeidsformer som kan håndtere disse vanskelighetene. Erfaringer fra 

anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog og hvilken grad av frihet som ligger i denne 

anskaffelsen er hovedtema for denne studien. 

Kapittel 1 beskriver bakgrunnen og motivasjonen for denne studien. Studien er en del av et 

forskningsprosjekt i regi av Statens vegvesen (SVV), og rapporten undersøker erfaringer fra 

to case-prosjekter med konkurransepreget dialog i SVV sin portefølje.  

Studien har to forskningsspørsmål: 

1. Hvilken grad av frihet finnes i konkurransepreget dialog?  

2. Hvordan kan konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre brukes på en 

effektiv måte? 

Konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre, gis en kort teoretisk omtale i kapittel 2, 

før vi i kapittel 3 gir vi en oversikt over relevante, tidligere studier av prosjekter som har vært 

gjennom konkurransepreget dialog. Disse prosjektene viser at det finnes et betydelig 

forbedringspotensial hva gjelder bruken av konkurransepreget dialog. Disse utfordringene ble 

benyttet som bakteppe for analysen i denne studien.  

I kapittel 4 redegjør vi for vår metodiske tilnærming og forskningsspørsmålene i studien. 

Foreløpig er det byggherre som er analyseenheter for case-studien. Når forskningsprosjektet 

ferdigstilles, vil både oppdragsgiver- og leverandørsiden av anskaffelsen være enhet for 

analyse.  

Datagrunnlaget ved casebeskrivelser, som beskrives i kapittel 5, omfatter introduksjon til 

case-prosjektene samt de respektive anskaffelsenes gjennomføringsmodell. Datagrunnlaget 

innbefatter et mindre antall prosjekter enn tidligere undersøkelser på temaet, men fokuserer i 

større grad på spesifikke detaljer ved deres erfaringer. Prosjektene i studien har ulik 

ferdiggrad, og er ulike i størrelse og kompleksitet. Følgende prosjekter var inkludert i 

datagrunnlaget: 
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1. Drift av riksvegferjesamband Hjelmeland – Nesvik – Skipavik 

2. E16 Fagernes – Øylo  

I kapittel 6 presenteres og drøftes resultatene med hensyn på forskningsspørsmålene, og de 

frihetsgrader og effektiviseringstiltak som er identifisert i studien. Disse resultatene 

fremlegges og beskrives under de respektive case-prosjektene som er undersøkt. 

I studien har det blitt identifisert følgende frihetsgrader ved konkurransepreget dialog: 

1. Dialog med leverandørene om mulighetene i prosjektet, samarbeidet og 

oppdragsforståelse 

2. Utvikling og vekting av tildelingskriteriene 

3. Åpne tildelingskriterier som gir handlingsrom ved evaluering 

4. Intervallvekting av tildelingskriteriene 

5. Fleksibilitet i dialogens varighet 

Følgende tiltak er identifisert for å effektivisere konkurransepreget dialog som 

anskaffelsesprosedyre: 

1. Tydelig behovsbeskrivelse 

2. Forberede detaljert fremdriftsplan som viser utviklingen av anskaffelsesprosessen 

3. Effektivisering av dialogmøter og bedre samhandlingskompetanse 

4. Konsistent deltagelsene fra leverandør i dialogmøtene gjennom anskaffelsesprosessen  

5. Bedre kommunikasjons- og dokumentasjonssystemer 

6.  Sikre rettferdig evaluering av leverandørene og tilbudene. 

Studien oppsummeres i kapittel 7, og presenterer anbefaling for videre arbeid. Med bakgrunn 

i datamaterialet som er lagt til grunn for denne studien, og kartlagte likhetstrekk mellom de 

ulike case-prosjektene, kan identifiserte frihetsgrader og effektiviseringstiltak legges til grunn 

for utvikling av nye veiledere for bruk av konkurransepreget dialog i norske 

anskaffelsesprosjekter.  

Ettersom det i denne rapporten foreligger resultater av bare to caseprosjekter,  kan man ikke 

trekke fullstendige og endelige konklusjoner basert på resultatene. Forskningsprosjektet løper 

videre i to masteroppgaver ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), hvor 

ytterligere to case-prosjekter samt leverandør-siden av anskaffelsen blir betraktet. Dette vil 

forsterke studiens datagrunnlag og innsikt i konkurransepreget dialog sin grad av frihet og 

gjennomføring, samt bringe større validitet til våre anbefalinger.  
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Allikevel kan resultatene i denne rapport betraktes som interessante funn ved bruk av 

konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre.   
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1 Innledning 
 

1.1  Bakgrunn 

 

Kontrakter for lange og dyre strekninger skal underskrives i forbindelse med 

utbyggingen av E39 (Statens vegvesen, 2017a). Dette har ført til at man har to valg: 

enten splitte opp i flere mindre kontrakter – eller gå for enorme kontrakter. Dette kan 

da enten løses av konsortier av norske (og utenlandske) firmaer, eller store 

utenlandske firmaer med norske som underleverandør.  

 

Allerede nå ser man at enkelte prosjektforslag ble for kostbare til at Statens Vegvesen 

(SVV) valgte å starte gjennomføringen av prosjektet. Eksempelvis prosjektet E39 

Rogfast, som innebar å krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden, nord for Stavanger, 

med undersjøisk tunnel. Det er derfor ønskelig å se på kontrakts- og samarbeidsformer 

som kan håndtere de problemene SVV opplever, som f.eks. at prisen i forslaget til 

tilbyderne langt overgår maksprisen SVV har satt, eller at man får svært få tilbydere. 

Ved nevnte prosjekt E39 Rogfast, prekvalifiserte tre tilbydere, to ble forkastet, og sto 

til slutt igjen med ett tilbud som lå 20 % over det de selv hadde estimert. I den 

forbindelse ønskes det en rapport som tar for seg erfaringer fra forskjellige 

tilnærminger til samarbeid gjennom tidligere involvering av entreprenør/rådgiver i 

norske infrastrukturprosjekter, hovedsakelig fra Statens Vegvesens egen portefølje. 

 

SVV ønsker å få utredet hvordan bruken av nye metoder for prosjektleveranse kan øke 

friheten for innovasjon i prosjekter, noe som igjen skal bidra til bedre og mer 

kostnadseffektive prosjekt. I motsetning til den transaksjonsbaserte tilnærmingen som 

tradisjonelt har blitt brukt i infrastrukturprosjekter, er mange av de nye 

prosjektleveransemetodene basert på et relasjonelt samarbeid. En felles forståelse av 

mål og risiko, samt en integrert og dels samlokalisert prosjektorganisasjon, skal sikre 

en mer målstyrt organisasjon med mindre konflikter i gjennomføringsfasen. 

 

SVV ønsker å få økt erfaring med konkurransepreget dialog, slik at man får avklart om 

dette bidrar til å sikre et ønsket spillerom for innovasjon, samtidig som 

utviklingsprosessen gjennomføres innenfor rammene av regelverket for offentlige 
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anskaffelser. Dette vil gi et nødvendig grunnlag for skalerbarhet til fremtidige store 

prosjekter (Statens vegvesen, 2017b). Denne studien søker å besvare de sentrale 

spørsmålene ‘‘Hvordan kan konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre 

brukes på en effektiv måte?’’ og ‘‘Hvilken grad av frihet finnes i konkurransepreget 

dialog?’’. 

 

Målet for denne studien er å finne grep prosjektkontoret ved E39 Stord-Os delprosjekt 

Fjordkryssing av Bjørnafjorden kan gjennomføre for å bruke konkurransepreget dialog 

på en effektiv måte, og utforske hvilken grad av frihet som finnes i denne 

anskaffelsesprosedyren. Denne studien brukte 6 tidligere prosjekter som er studert av 

andre forskere som bakgrunn, og studerer 2 statens vegvesen-prosjekter for å 

identifisere praksis samt peke på forbedrende tiltak ved konkurransepreget dialog. 

Studien ser på følgende to prosjekter: 

1. Drift av riksvegferjesamband Hjelmeland – Nesvik – Skipavik 

2. E16 Fagernes – Øylo  

 

Rapporten er avgrenset til norske anleggsprosjekter som har benyttet 

konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre. Denne rapporten er en 

fremstilling av midlertidige resultater i vårt forskningsprosjekt, dermed vil det 

gjennom resultater og diskusjon kun fremkomme behandlet datamateriell fra 

oppdragsgiver. Utfordringer knyttet til forhandlingene etter entreprenør er valgt blir 

ikke belyst i denne rapporten. 

 

I neste kapittel gir vi en kort teoretisk omtale av konkurransepreget dialog som 

anskaffelsesprosedyre. I kapittel 3 gir vi en oversikt over relevante, tidligere studier av 

prosjekter som har vært gjennom konkurransepreget dialog, før vi i kapittel 4 

redegjøre for vår metodiske tilnærming og forskningsspørsmålene i studien. Kapittel 5 

er viet til våre casebeskrivelser samt datagrunnlag. Deretter, i kapittel 6, presenterer og 

drøfter vi resultatene til de to forskningsspørsmålene. Prosjektets konklusjoner og 

videre anbefalinger presenteres i kapittel 7.  
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2 Beskrivelse av anskaffelsesprosessen  
konkurransepreget dialog  

 

 2.1 Konkurransepreget dialog 

Konkurransepreget dialog er en relativt ny anskaffelsesprosedyre, som er basert på 

EU-direktivet EF/18/2004 (Law, E. U., 2004), ble implementert i Norge i 2007 

(Ottemo, 2017). FOA (2006) §4-2 (c) definerer konkurransepreget dialog som en 

«Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver i en eller flere runder fører en dialog med 

leverandører om alternative løsninger før det gis konkurrerende tilbud». 

Konkurransepreget dialog er lagt til rette for komplekse prosjekter som krever 

utvikling av nye, innovative løsninger på et bestemt behov. Ved en fleksibel anordning 

sikrer man konkurranse, og dialog med de deltagende leverandørene (Albano og 

Sparro, 2010). Gjennom suksessive stadier skiller man ut tilbydere ved 

prekvalifisering, og tilbydernes løsninger gjennom dialogen. Prosedyren skal brukes 

for anskaffelser over EØS-terskelverdiene (Difi, 2019). 

Hensikten med prosedyren, er at oppdragsgiver har mulighet til å diskutere ulike 

løsninger, og konkretisere og definere byggherrens behov nærmere ved å involvere 

leverandør gjennom dialog, på et tidlig stadium i anskaffelsen (Difi, 2019). 

Konkurransepreget dialog kan benyttes dersom vilkårene i anskaffelsesforskriften § 

13-2 Vilkår for bruk av konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring 

og konkurransepreget dialog er oppfylt (FOA, 2016):   

«Oppdragsgiveren kan bruke konkurranse med forhandling etter forutgående 

kunngjøring og konkurransepreget dialog dersom 

a) oppdragsgiverens behov ikke kan oppfylles uten at det foretas tilpasninger i 

allerede tilgjengelige løsninger; 

b) anskaffelsen inkluderer design eller innovative løsninger; 

c) anskaffelsens karakter, kompleksitet, rettslige eller finansielle sammensetning 

eller tilknyttede risiko gjør det nødvendig å forhandle; 

d) oppdragsgiveren ikke kan utforme kravspesifikasjonene tilstrekkelig presist 

ved henvisning til en standard, europeisk teknisk bedømmelse, felles teknisk 

spesifikasjon eller teknisk referanse; 
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e) oppdragsgiveren i en forutgående åpen anbudskonkurranse eller begrenset 

anbudskonkurranse bare mottok uakseptable tilbud. Et uakseptabelt tilbud er 

et tilbud som oppdragsgiveren ikke kan akseptere fordi det inneholder avvik 

fra anskaffelsesdokumentene eller uklarheter som ikke må anses ubetydelige, 

ikke er levert innen tilbudsfristen, er levert av en leverandør som ikke 

oppfyller kvalifikasjonskravene, er unormalt lavt, ikke oppfyller bestemmelser 

om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, 

EØS-regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler som angitt i vedlegg 5, 

overstiger oppdragsgiverens budsjett som er dokumentert fastsatt før 

iverksettelse av konkurransen, det foreligger bevis for ulovlig 

tilbudssamarbeid eller korrupsjon, eller det foreligger lignende forhold.» 

I Statens vegvesens rapport nr. 80 (2012) presiseres prosedyren ved konkurransepreget 

dialog: Hver enkelt deltager kan foreslå den løsning de finner hensiktsmessig til 

prosjektets definerte utfordringer. Partene (oppdragsgiver og leverandør) gjennomfører 

dialog på bakgrunn av løsningsforslagene, i den hensikt å avklare hvordan 

oppdragsgivers behov kan oppfylles. Alle aspekter ved kontrakten kan diskuteres 

under dialogen, og oppdragsgiver skal sikre likebehandling av leverandørene. Dermed 

kan ikke oppdragsgiver avsløre løsninger eller andre fortrolige opplysninger fra 

deltagerne. Dialogen avsluttes når oppdragsgiver har funnet den eller de løsninger som 

oppfyller prosjektets behov. Deltagerne avgir deretter tilbud på bakgrunn av de 

løsninger som har fremkommet i dialogen. Oppdragsgiver vurderer så tilbudene på 

bakgrunn av de definerte tildelingskriteriene, og innstiller på den leverandøren med 

det mest fordelaktige tilbudet.  

Dette underbygges av Bakgrunnsdokument for konkurransepreget dialog (Statens 

vegvesen, 2019), som også trekker frem hvilket ressursbehov som ligger til 

anskaffelsesprosedyren; «En konkurransepreget dialog er en omfattende prosedyre 

som stiller store krav både til byggherre og leverandørene, og det skal foreligge 

grundige vurderinger for en beslutning om å gjennomføre en konkurransepreget 

dialog. Denne anskaffelsesprosedyren skal bare brukes når det er et reelt behov for 

den, og når tids- og ressursbruken står i forhold til kontraktens verdi, kompleksitet og 

risiko.» 
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          2.2  Faser i konkurransepreget dialog 

Figur 1 viser fasene i konkurransepreget dialog. Fasene i en konkurransepreget dialog 

er forberedelse, prekvalifisering, dialog, evaluering og gjennomføring.  

 

                    Figur 1 Faser i konkurransepreget dialog 

 

I forberedelsesfasen kartlegger byggherre egne behov og øvrige rammebetingelser for 

prosjektet, velger anskaffelsesprosedyre og planlegger hvordan anskaffelsen skal 

gjennomføres (Ottemo, 2017; Wondimu et al., 2017). Innledende 

anskaffelsesdokument skal være tilgjengelig allerede fra kunngjøringstidspunktet og 

byggherre må planlegge alt som er nødvendig i konkurransen før kunngjøring. 

Konkurransegrunnlaget med tildelingskriterier klargjøres, dialogen planlegges samt 

kartlegging av markedsinteressen (Difi, 2019).  

Forberedelsesfasen løper videre i prekvalifiseringsfasen. I denne fasen kunngjøres 

prosjektet og entreprenører inviteres til å delta. Byggherre skal her velge ut et antall 

deltakere som er tilstrekkelig for å sikre reell konkurranse. I konkurransegrunnlaget 

må de krav og tildelingskriterier som legges til grunn for utvelgelsen annonseres, og 

kontraktsvilkårene må fastsettes (Difi, 2019). Entreprenørene skal sende inn 

prekvalifiseringsdokumentene og byggherre skal vurdere hvilke entreprenører som 

skal inviteres til dialogfasen, basert på prekvalifiseringskriterier satt av oppdragsgiver. 

Ottemo (2017) beskriver prekvalifiseringskriterier som enhet for å avgjøre om 

entreprenør vil oppfylle kontrakten, ved å vurdere entreprenørens evne til å delta i 

konkurransen. I motsetning til prekvalifiseringskriteriene, brukes tildelingskriteriene 

for å vurdere kvaliteten på entreprenørens løsning. 
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I dialogfasen skal det gjennom dialog mellom oppdragsgiver og leverandør 

identifiseres og defineres hvordan byggherrens behov best kan oppfylles. I dialogfasen 

avholdes det individuelle dialogmøter med hver leverandør (Wondimu, 2017). Her 

diskuteres leverandørens løsninger, som kontinuerlig utvikles gjennom dialogen og er 

utgangspunktet for hvert enkeltstående dialogmøte. Dialogmøter med deltagerne og 

utarbeidelse av endelig konkurransegrunnlag er hovedaktivitetene i denne fasen 

(Statens vegvesen, 2012). Dialogen kan avsluttes når oppdragsgiver ser det 

hensiktsmessig, med hensyn på løsningenes svar på prosjektets behov (Difi, 2019). 

Når dialogen avsluttes skal deltagende leverandører inviteres til å gi et endelig tilbud 

basert på løsningsforslagene som er fremlagt og diskutert i dialogen.  

Etter dialogen er avsluttet og tilbudene er levert inn er det i henhold til FOA § 23-9 

mulig å avklare, presisere og optimere tilbudene, så lenge det ikke medfører at tilbudet 

forbedres (FOA, 2016, §23-9). I evalueringsfasen utarbeider og leverer leverandør sine 

endelige tilbud og oppdragsgiver skal evaluere tilbudene basert på tildelingskriteriene 

og kriterienes vekting, og det innstilles på den leverandøren som på best mulig måte 

løser prosjektets behov (Statens vegvesen, 2012). Til slutt signerer oppdragsgiver og 

leverandører kontrakt og gjennomføringsfasen starter.  

          2.3  Kriterier og vekting 

Byggherre skal evaluere de endelige tilbudene på grunnlag av fastsatte 

tildelingskriterier. (FOA, 2016, §23-1). Tildelingskriteriene skal være objektive, ha 

tilknytning til leveransen og bli oppgitt med relativ vekt eller i prioritert rekkefølge 

(FOA, 2016, §18-1). Valg av tildelingskriterier og deres respektive vekting vil variere 

fra prosjekt til prosjekt. Tildelingskriteriene kan også variere i hvilken grad de er åpne 

og uspesifiserte eller tydelige og detaljerte (Difi, 2019). 

I artikkelen Competitive Dialogue - experiences with the award criteria av Ottemo, 

F.G., et al. (2018) leveres en analyse av evalueringskriteriene brukt i prosjektet E6 

Helgeland Sør. Under presenteres et eksempel på en evaluering ved konkurransepreget 

dialog fra dette prosjektet, hvor byggherre valgte å evaluere entreprenørene ut fra 

følgende modell: 

S = T - (K1 + K2 + K3 + K4) 

Der S er prisen entreprenørene konkurrerer med, T er anbudsprisen og K1-K4 

er tildelingskriterier. 
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K1: Kontraktorganisering og -styring 

K2: Sensitive områder 

K3: Tekniske løsninger 

K4: Trafikkstyring 
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3   Tidligere studier  

 

I dette delkapittelet presenteres et sammendrag av utfordringer som har blitt identifisert 

gjennom litteraturstudiet av tidligere studier av Statens vegvesen-prosjekter som har brukt 

konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre. Studiene av Wondimu et.al (2017), se 

tabell 1, Statens vegvesen (2012) - Trondheim-Stjørdal og Ottemo F.G. (2017) - E6 Helgeland 

Sør er brukt som grunnlag for identifisering av utfordringene av konkurransepreget dialog i 

norske vegprosjekter. Utfordringene presenteres for henholdsvis byggherre og entreprenør. 

Delkapittelet tar ikke for seg utfordringer knyttet til forhandlingene etter entreprenør er valgt. 

Tabell 1: Statens vegvesen prosjekter som har brukt konkurransepreget                                  

dialog som anskaffelsesprosedyre. Wondimu P. A., et.al. (2017) 

No  Case År 

1 E6 Helgeland North  2015 

2 E6 Helgeland Sør 2016 

3 E6 Trondheim Stjørdal 2009 

4 Fv32 Lilleelvkrysset, Porsgrunn  2015 

5 E39 Sognefjorden  2012 

6 E39 Lavik – Oppedal  2012 

 

Vi har identifisert utfordringer knyttet til gjennomføring av konkurransepreget dialog. Tabell 

2 viser disse utfordringene for oppdragsgiver (Statens vegvesen) og leverandørene. 

Publikasjoner fra tidligere studier på statens vegvesen-prosjekter er brukt som grunnlag for å 

analysere disse utfordringene. De fleste utfordringene som er spesifisert i tabell 2 er trolig 

allmenne, uavhengig av byggherre og prosjektets art. Enkelte av forholdene er imidlertid 

spesifikke for Statens vegvesen som byggherre, og/eller spesifikke for prosjekter innen bygg 

og anlegg. 
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           Tabell 2: Utfordringer knyttet til gjennomføring av Konkurransepreget dialog  

 

Erfaringene fra tidligere studier med konkurransepreget dialog ble lagt til grunn for utvikling 

av forskningsspørsmål og intervjuguide til casestudiens dybdeintervjuer. Disse utvalgte 

erfaringene ga forskningsgruppen et meningsfullt bakteppe for arbeidet med studien og 

analysen av vårt datamateriell.  

Byggherre Entreprenør

Forberedelsesfasen

Lav markedsinteresse;        
Determimning losers fee;        
Bestemelse av prekvalisering kriterier;                             
Bestemelse av dialog tema per dialog;                                   
Lage en fremdrift for hele prosessen;                                               
Krav ti skisseprosjekt
                                                        

Prekvalifiseringsfasen

Prissettingen av prosjektet - risiko at 
entreprenørene ikke er interessert pga 
feil pris;                                           
Inkludering av utenlandske 
entreprenører;                                         
Korrekt spesifisering av dokumentkrav;                                      
Shortlisting kvalifisert entreprenører 
som får ta del i dialogfasen-ved flere 
kvalifiserte entreprenør

Å tolke hva byggherren egentlig spør 
etter;                                                      
Ressurs- og tidkrevende;                  
Tidligere historiskk mellom 
entreprenør og byggherre;    
Personlig og subjektiv vurdering; 
Forståelse av prekvalifisering 
kriterrier                                              

Dialogfasen

Store krav til dokumentasjon; 
Sårbarhet til menneskelige ressurser; 
Ansvar for ikke dele informasjon; 
Rettferdig behandling av 
leverandørene

Usikkerheten på oppdragsomfang;    
Usikkerhet ifbm. hjemlighet sine 
løsninger;                                       
Rettferdig behandling;                   
Mangel på tillit i prosessen; 
Usikkerhet på anskaffelses 
gjennomføringsmodell;               
Usikkerhet på likebehandling;                                         
Mangler på felles forståelse av hva 
dialogen skal bidra til å løse                                                           
                                       

Evalueringsfasen

Å være objektiv når tilbudene 
evalueres;                           
Tydeliggjøring av hva entreprenørene 
vurderes etter;                                      
Å bestemme hva som er krav og hva 
som er tildelingskriterier;                            
Å balansere krav og tildelingskriterier 
slik at de dekker de beste løsningene;              
En mangel på standarder;                  
En utydelig forskrift som fører til 
usikkerhet og følgelig unødvendig bruk 
av tid og ressurser                              

Rettferdig behandling; 
likebehandling;                             
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4   Forskningsspørsmål og metode 
 

4.1  Forskningsspørsmål 

Det overordnede formålet med studien er å få økt erfaring med bruken av konkurransepreget 

dialog som anskaffelsesprosedyre og om man får utnyttet potensialet i denne formen for 

anskaffelse. Spesielt blir det lagt vekt på om konkurransepreget dialog bidrar positivt til å 

sikre spillerom for innovasjon og hvordan konkurransepreget dialog praktiseres innenfor 

regelverket om offentlig anskaffelser. Ettersom prosedyren er ønsket for fremtidige større 

prosjekter og det er behov for økt bevissthet omkring denne tematikken, ble dette lagt til 

grunn for forskningsspørsmålene i studien. Forskningsspørsmålene brytes ned som angitt 

under: 

Forskningsspørsmål 1: Hvilken grad av frihet finnes i konkurransepreget dialog? 

- Hvordan ble tildelingskriteriene for prosjektet valgt? 

- Skapte tildelingskriteriene begrensninger i handlingsrommet for anskaffelsen? 

- Hvilken varighet ble benyttet for anskaffelsen? 

- Hva ble det gjennomført dialog om?  

Forskningsspørsmål 2: Hvordan kan konkurransepreget dialog som 

anskaffelsesprosedyre brukes på en effektiv måte? 

- Hvordan fungerte fremdriftsplanen for anskaffelsen? 

- Hvordan ble dialogfasen gjennomført? 

- Hvordan ble det kommunisert og dokumentert gjennom dialogen? 

- Var behovsbeskrivelsen tydelig nok? 

4.2  Metode 

Dette kapittelet beskriver forskningsmetodene som er brukt for å forsøke å finne svar på 

forskningsspørsmålene. Forskningsspørsmålene utforsker om statens vegvesen bruker 

konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre på en effektiv måte, og undersøker om 

det finnes grep statens vegvesen kan gjennomføre for å få konkurransepreget dialog til å 

fungere godt som anskaffelsesverktøy. Forskningsspørsmålene er generalisert med den 

hensikt å danne et oversiktsbilde av hvilken grad av frihet som finnes i konkurransepreget 
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dialog. Litteraturstudie og case-studie med dybdeintervjuer er forskningsmetodene som er 

brukt i denne studien.  

Litteraturstudiet ble foretatt ved søk på eksisterende litteratur og forskning relevant for 

rapportens tematikk. Litteraturstudiet og bakgrunnsdokumenter ved transkriberte intervjuer 

fra 6 tidligere anskaffelsesprosjekter med konkurransepreget dialog, la grunnlaget for 

formuleringen av forskningsspørsmål samt intervjuguide for case-studien sammen med 

statens vegvesens formål med forskningsprosjektet.  

Case-studien utføres med byggherre som analyseenheter. Formålet med case-studien er å 

frembringe meningsfylte data som kan drøftes opp mot det teoretiske grunnlaget ved 

konkurransepreget dialog. Ved tolkning av data generert gjennom semi-strukturerte 

dybdeintervjuer av prosjektlederne, forsøkes det å besvare forskningsspørsmålene og belyse 

anskaffelsen i case-prosjektene. Intervju av nøkkelpersoner fra prosjektene ble i hovedsak 

avholdt over telefon, og møtenes varighet varierte mellom 1,5 - 2 time. De respektive 

prosjektenes konkurransegrunnlag er også lagt til grunn for analysen. For å erverve kunnskap 

knyttet til lovverket for konkurransepreget dialog, gjennomførte forskningsgruppen et intervju 

med Fagdirektør for Innovative anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og ikt, Difi (fra 

2020 Digitaliseringsdirektoratet). Mulighetsrommet i anskaffelsesprosedyren ble også 

inngående belyst i dette intervjuet. 
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5   Casebeskrivelser 

 

5.1 Drift av riksvegferjesamband Hjelmeland - Nesvik – Skipavik (Case 1) 
 

Introduksjon til case-prosjektet 
 

I vedtak nr. 873 av 13. juni 2016 ba Stortinget regjeringen vurdere bruk av 

utviklingskontrakter for hydrogenferger (Meld. St., 2016). I NTP 2018-2029, kap. 5.2, 

fremheves det videre at det overordnede målet er «et transportsystem som er sikkert, fremmer 

verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet» (Regjeringen.no, 2017). I den 

sammenheng ble det gitt en bestilling til Vegdirektoratet om å se på hydrogen som energikilde 

til ferjedrift gjennom en utviklingskontrakt. 

Statens vegvesen som oppdragsgiver skulle etablere et utviklingsprosjekt for ei delvis 

hydrogendrevet ferje, med oppstart 2021. I tillegg til teknisk utvikling må det også utvikles 

regelverk for passasjerskip med hydrogendrift. Det var behov for stor grad av teknologisk 

utvikling og formålstjenlig for å få til en god utvikling sammen med næringen. 

Prosjektet inkluderer utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 

50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen. I prosjektet skulle det inngås en kontrakt for 

drift av riksvegferjesamband Hjelmeland – Nesvik – Skipavik på Rv 13 i Rogaland som vist i 

figur 2. For å nå de overordnede målene om nullutslipp i ferjesektoren, var det behov for 

utvikling av teknologi for nullutslipp på ferjesamband som ikke er egnet for fullelektrisk drift. 

Formålet med prosjektet var å legge til rette for utvikling av en ferje hvor minimum 50 % av 

energibehovet dekkes av hydrogen. Statens vegvesen ønsket å legge til rette for at teknologien 

som utvikles for denne kontrakten kan håndtere andre driftskrav enn det som er aktuelt for 

denne kontrakten. 

Anbudskonkurranse ble gjennomført med konkurransepreget dialog som 

anskaffelsesprosedyre fra mars 2017 til oktober 2018. I januar 2019 signerte SVV og rederi et 

avtaledokument hvor avtale ble inngått om drift av fergesambandet fra 21.april 2021 til 28. 

februar 2031. Kontraktsummen ble pålydende kr. 1 151 858 000 (ekskl. mva). Prosjektet er nå 

i gjennomføringsfasen.  
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Figur 2 Riksvegfergesamband Hjelmeland - Skipavik - Nesvik 

 

Anskaffelsens gjennomføringsmodell 

 

Figur 3 viser anskaffelsen sin gjennomføringsmodell. Konkurransepreget dialog er 

anskaffelsesprosedyren som ble brukt i dette prosjektet. Statens vegvesen begynte da en 

markedsdialog med norsk maritim næring, for å utforske hva som var veien videre. Selve 

anskaffelsen startet med en dialogkonferanse i mars 2017, med 80 deltakere som representerte 

hele verdikjeden. Her ble skisse for tildelingskriterier presentert, som næringslivet kunne 

påvirke, samt skisse på tidsplan for anskaffelsen. 

 

       Figur 3 Drift av riksvegferjesamband Hjelmeland -Nesvik - Skipavik, anskaffelsen sin gjennomføringsmodell 
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Deltakerne var norske rederier og andre underleverandører. Det var et krav om norsk språk i 

anskaffelsen, som ble en begrensende faktor for utenlandsk interesse. Bakgrunnen for dette 

var at man skulle tegne kontrakt med et rederi for å drifte et samband under gitte 

forutsetninger. For å drifte må det foreligge et norsktalende mannskap. 

Det er kun fire store fergerederier i Norge, i tillegg noen mindre rederier. For å motivere hele 

næringen til å delta i konkurransen, satt Statens vegvesen standard prekvalifiseringskrav for 

anskaffelsen, slik at ingen krav skulle begrense deltagelsen. Til slutt var det kun tre rederier 

som var interessert. Alle tre ble kvalifisert og gikk videre til den neste fasen av anskaffelsen - 

dialogfasen. 

Dialogen med de tre kvalifiserte rederiene startet i oktober 2017, og fortsatte frem til april 

2018. Det var i alt 5 dialogmøter per rederi (1-til-1-møter), hvor de første skissene ble mottatt 

23. oktober 2017. Møtene ble holdt med om lag 3 ukers mellomrom, og det var en låst og 

repetitiv prosess hvor leverandørene forberedte nye skisser i forkant av hvert dialogmøte. 

Referater og tilbakemeldinger ble kommunisert i etterkant av dialogmøtene. Det siste 

dialogmøtet ble avholdt i starten av april 2018, og det endelige konkurransegrunnlaget gikk ut 

18. mai 2018.  

På samme måte som en ordinær anbudskonkurranse var det en tilbudskonkurranse i etterkant 

av konkurransegrunnlagets utsendelse. Tilbudsfristen ble satt til september/oktober 2018. I 

perioden frem til tilbudsfristen bearbeidet rederiene sine tilbud. 

Endelige tilbud med tilhørende skisse av løsning ble sendt inn til september/oktober 2018. Da 

startet evalueringen av tilbudene i henhold til tildelingskriteriene og hovedvektingen som ble 

delt i konkurransegrunnlaget. 

Til slutt ble kontrakt tildelt vinneren av konkurransen. Tilbyderne har mottatt kompensasjon 

for deltagelsen i dialogen og innlevering av tilbud. De fikk opp til 3 millioner avhengig av 

hvor langt de kom i konkurransen. Vinner av konkurransen fikk ingen kompensasjon. 
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5.2   E16 Fagernes – Øylo (Case 2) 
 

Introduksjon til case-prosjektet 
 

E16 Hande – Øylo (ca. 25 km, fra E16 Hp 5 m 2300 – E16 Hp 7 m 1800) er del av 

utbedringsprosjektet E16 Fagernes - Øylo som skal utvikle eksisterende E16 til 8,5 meters 

vegbredde for å øke fremkommelighet og trafikksikkerhet (se figur 4). Det er derfor behov for 

tiltak på ulike deler av strekningen med forbedring av veiens ytelse. Kontraktsummen var om 

lag 300 millioner kroner. Kontraktsperioden strekker seg fra vinteren 2019 til høsten 2023. 

Frist for ferdigstillelse er 01. oktober 2023. 

 

Figur 4 E16 Fagernes -Øylo, parsell Hande -Øylo 

. 

Anskaffelsens gjennomføringsmodell 

 
I E16 Fagernes – Øylo ble det benyttet totalentreprise med samspill, hvor prosjektledelsen 

ønsket en komprimert utgave av konkurransepreget dialog. Statens vegvesen var 

oppdragsgiver og beregnet entreprisekostnad var ca. 300 millioner over tre år. Motivasjonen 

bak anskaffelsesprosedyren var ønsket om å sikre valget av den riktige entreprenøren, med 

hensyn på god oppdragsforståelse, gjennomføringsmodellen samt mulighetene og 

utfordringene i prosjektet. 
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Gjennomføringsmodellen er samspillskontrakt med målpris basert på NS 8407, hvor 

konkurransepreget dialog benyttes som anskaffelsesprosedyre. Totalentreprenøren har 

prosjekteringsansvaret. Hele prosjektet, herunder prosjektering, skulle foregå som et samspill 

mellom entreprenør og byggherre. Parallelt med dette styrte byggherren planprosessen etter 

plan- og bygningsloven. Totalentreprenøren skulle trekkes tidlig inn i utviklingen av 

prosjektet. Hensikten er å utnytte aktørenes samlede kompetanse, og få et bedre sluttprodukt.  

 

Figur 5 E16 Fagernes -Øylo anskaffelsen sin gjennomføringsmodell 

Som vist i figur 5, startet anbudsprosessen med en dialogkonferanse, hvor oppdragsgiver ba 

om innspill fra bransjen til både hvordan kontrakt og anskaffelse kunne gjennomføres. Det ble 

avholdt en tilbudskonferanse hvor konkurransegrunnlaget ble presentert. 

Prekvalifiseringsrunden ble da startet, og oppdragsgiver benyttet kvalifikasjonskravene fra 

Statens vegvesens standardmal.  I tillegg krevde oppdragsgiver inntil fire sider 

prosjektbeskrivelse fra entreprenørene til prekvalifisering, hvor de beskrev prosjektets 

muligheter og utfordringer. 5 referanseprosjekt ble sendt inn, og relevansen i disse skulle 

beskrives.  5 entreprenører leverte inn forespørsel om prekvalifisering. 3 entreprenører 

kvalifiserte seg og ble valgt ut til deltagelse i dialogfasen. I første dialogmøte skulle 

entreprenørene presentere et skriftlig konseptforslag. Det var i alt to dialogmøter, over 2 uker. 

Når dialogfasen var over ble det endelig konkurransegrunnlaget sendt ut, med et addendum 

hvor endringer og presiseringer fra dialogmøtene samt tilbudsfrist ble delt. Tilbudsfristen var 

mellom 1,5-2 uker etter dialogfasen opphørte.  
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Etter levering av tilbud valgte SVV sin foretrukne entreprenør, basert på tildelingskriteriene. 

Tildelingskriteriene var 50% pris, 20% oppdragsgjennomføring og 30% 

oppdragsorganisering.  
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6   Resultater og diskusjon 
 

I studien har det blitt identifisert følgende frihetsgrader ved konkurransepreget dialog: 

1. Dialog med leverandørene om mulighetene i prosjektet, samarbeidet og 

oppdragsforståelse 

2. Utvikling og vekting av tildelingskriteriene 

3. Åpne tildelingskriterier som gir handlingsrom ved evaluering 

4. Intervallvekting av tildelingskriteriene 

5. Fleksibilitet i dialogens varighet 

På samme måte er det i analysen sett på hvordan konkurransepreget dialog kan gjennomføres 

på en effektiv måte. Under presenteres tiltak for å effektivisere konkurransepreget dialog som 

anskaffelsesprosedyre: 

1. Tydelig behovsbeskrivelse 

2. Forberede detaljert fremdriftsplan som viser utviklingen av anskaffelsesprosessen 

3. Effektivisering av dialogmøter og bedre samhandlingskompetanse 

4. Konsistent deltagelsene fra leverandør i dialogmøtene gjennom anskaffelsesprosessen  

5. Bedre kommunikasjons- og dokumentasjonssystemer 

6. Sikre rettferdig evaluering   

Disse resultatene fremlegges og beskrives under de respektive forskningsspørsmål og case-

prosjekter som er undersøkt i denne rapporten.   
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6.1 - Grad av frihet  

I denne rapporten er det identifisert fordelaktige frihetsgrader ved bruk av konkurransepreget 

dialog som anskaffelsesprosedyre. I dette delkapittelet ser vi på i hvilken grad de to case-

prosjektene har utnyttet graden av frihet i konkurransepreget dialog.   

Case 1 - Drift av riksvegferjesamband Hjelmeland - Nesvik – Skipavik 
 

1. Dialog med leverandørene om mulighetene i prosjektet, samarbeidet og 

oppdragsforståelse. 

Denne anskaffelsesprosedyren gir oppdragsgiveren frihet til å gå i dialog med leverandøren 

om ulike løsninger på oppdragsgiverens behov og samarbeide om mulighetene i prosjektet 

med kvalifiserte leverandører. Ved konkurransepreget dialog har man anledning til å drøfte 

leverandørenes oppdragsforståelse, og hvilke muligheter og utfordringer de har avdekket ved 

prosjektet, alternativt eller kombinert med å gå i dialog på de tekniske løsningene. Førstnevnte 

metode gir innsikt i hvorledes leverandør ser for seg å gjennomføre anskaffelsen, hvordan 

samarbeidet med oppdragsgiver skal fungere og hvordan de ønsker å utvikle prosjektet.   

Det var 5 dialogmøter i denne anskaffelsen med et overordnet fokus på likebehandling, og en 

toveis kommunikasjon mellom SVV og leverandørene. Leverandørenes oppdragsforståelse 

ble kontrollert av oppdragsgiver gjennom dialogen. I dialogmøtene ble skissene fra leverandør 

presentert med påfølgende kommentarer, som utelukkende gikk på krav og tildelingskriterier. 

Mangler, bedring av dokumentasjon og faktorer som la til rette for løsninger som skulle settes 

opp mot hverandre i tildelingen, ble prioritert. Oppdragsgiver og leverandør samarbeidet ikke 

om løsningen på anskaffelsen, med bakgrunn i likebehandling. Derfor var det opp til 

tilbyderen å utvikle løsningen. Kommunikasjonen gjennom dialogen ble preget av juridiske 

usikkerhet. Den helt frie dialogen ble hemmet av dette.  

2. Utvikling og vekting av tildelingskriteriene  

Med konkurransepreget dialog har oppdragsgiver frihet til å diskutere med leverandører om 

tildelingskriterier og vekting av disse. Men i denne anskaffelse utnyttet ikke oppdragsgiveren 

handlingsrommet for utvikling og justering av tildelingskriteriene gjennom dialog med 

leverandørene.  I dette prosjektet ble kriteriene i stor grad fastsatt av politisk styring, hvor 

regjeringen vedtok at 70% skulle være pris, med en resterende 30% oppdragsgiver kunne 

benytte til teknologiutvikling innenfor miljø. Tildelingskriteriene var 70% pris og 30% miljø, 

hvor det i miljø lå 5% energiforbruk og 25% skalerbarhet. Ved skalerbarhet ble det lagt vekt 



 

27 
 

på bunkringshastighet for hydrogen, energitetthet for hydrogen tanksystem samt evne til å 

håndtere andre driftskrav. 

Prosjektlederen for dette prosjektet beskrev tildelingskriteriene som håndverket i 

anskaffelsen. Hun mente at dersom man skulle utnytte handlingsrommet i konkurransepreget 

dialog var det viktig å rigge tildelingskriteriene godt, slik at prosjektet fikk den beste 

løsningen. 

Det rådet allikevel stor usikkerhet for oppdragsgiver omkring tildelingskriteriene og hvorvidt 

disse kunne påvirkes og endres gjennom prosessen. Særskilt juridisk usikkerhet, og tilhørende 

rettspraksis.  På grunn av juridisk usikkerhet og politiske beslutninger fastsatte oppdragsgiver 

kriteriene i forkant av dialogen, selv om man er innenfor rammene av konkurransepreget 

dialog. Overskrifter og overordnet prosentfordeling for tildelingskriteriene ble forberedt før 

prekvalifiseringen og ble sendt ut som en del av konkurransegrunnlaget, og det var få 

justeringsmuligheter under dialogen. Anskaffelseslovverket ble tolket slik at dette var 

nødvendig. De mente de gjennomførte en trygg prosess, selv med bakgrunn i liten tid til 

rettslige tvister og en fremdriftsplan for prosjektet satt av regjeringen. Det som tok mest tid 

for oppdragsgiver og enkelte tilbydere var den juridiske usikkerheten.  

Prosjektlederen følte at «anskaffelseslovverket var som en tvangstrøye», og at de var bundet 

av jussen. Oppdragsledelsen pekte på at det er behov for veiledning og rettspraksis knyttet til 

konkurransepreget dialog, for å få fullt utnyttet anskaffelsesverktøyet og handlingsrommet.  

3. Åpne tildelingskriterier som gir handlingsrom ved evaluering. 

Etter vårt intervju med Fagdirektør for Innovative anskaffelser i DIFI merket vi oss 

muligheten til å sette åpne tildelingskriterier. Åpne tildelingskriterier har som formål å gi 

oppdragsgiver frihet ved evaluering av endelige tilbud i konkurransen. Fagdirektøren pekte på 

kriterier som pris, kvalitet og gjennomføringsevne for å nytte seg av muligheten til å åpne 

handlingsrommet. Oppdragsgiver kan beskrive hva de evaluerer på, og holde det så åpent som 

mulig og unngå å spesifisere i detalj for tidlig. Eksempelvis ved å sette løsningens kvalitet 

opp mot behovsbeskrivelsen, og benytte innovasjonshøyde i løsningen. Her kan man benytte 

runde og grove, uspesifiserte tildelingskriterier, som kan utvikles underveis i dialogen og frem 

til endelig konkurransegrunnlag sendes ut.  

I dette prosjektet ble det benyttet relativt lukkede og spesifikke tildelingskriterier. Pris var 

fastsatt til 70%. 30% miljø var tildelingskriteriet som ga oppdragsgiver muligheter til 
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innovasjon i anskaffelsen. Den innovative utviklingen i anskaffelsen bar preg av spesifikke 

krav til hvordan teknologien skulle utvikles. Næringen kom med innspill for hva som var 

mulig å gjennomføre. Spesifiseringen i krav gjaldt blant annet bunkring av fartøy, og ga 

flytende hydrogen et fortrinn. Oppdragsgiver mente at dette muligens hindret løsninger som 

kunne vært gode, men næringen selv kom med innspill om at dette burde ligge til grunn for 

ønskede funksjonskrav.  

De trakk frem at dette medførte en meget stor teknologiutvikling kontra tidligere maritime 

prosjekter, samt en tidobling av kvaliteten i prosjektet. Samtidig gjorde rederiene en 

egeninnsats og en egeninvestering i markedet som utgjorde 10 millioner kroner hver. Denne 

innsatsen mener oppdragsgiver at de aldri hadde fått i en ordinær anskaffelse, fordi partene 

modnes og dialogen utvikler løsningen, selv om konkurransegrunnlaget ikke kunne endre seg 

så mye.  

4. Intervallvekting av tildelingskriteriene 

Intervallvekting av tildelingskriterier er en mulighet man har ved konkurransepreget dialog. 

Fagdirektør for Innovative anskaffelser i DIFI pekte på at man kan vente med å angi eksakt 

fordeling av tildelingskriterienes vekting til senere i prosessen, selv om det må fattes en 

beslutning for vektingen når den deles ved åpning av tilbud. I konkurransedokumentet kan 

man ha en vekting ved intervall, et spenn slik at leverandørene har en indikasjon på hvordan 

tildelingskriteriene er vektet. Men den endelige vektingen er man ikke tvunget til å dele før 

konkurransen er ferdigstilt.  

Oppdragsgiver nyttiggjorde seg ikke av intervallvekting av tildelingskriteriene i denne 

anskaffelsen. Den endelige vektingen av tildelingskriteriene ble delt med tilbyderne ved 

konkurransegrunnlaget etter dialogfasen opphørte. Det ble også sendt ut et 

konkurransegrunnlag før forespørsel om prekvalifisering ble sendt inn, disse 

tildelingskriteriene ble ikke endret frem til den endelige utsendingen. I dette prosjektet ble 

vektingen holdt fast gjennom dialogen og frem til anskaffelsen var avsluttet. 

Oppdragsgiver hadde en teknisk konsulent som rådgiver. Den tekniske konsulenten hadde 

idéer om hvordan den endelige løsningen kunne være, og det var disse som preget vektingen 

av tildelingskriteriene. Dialogen med leverdørene hadde i dette tilfellet liten betydning. 
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5. Fleksibilitet i dialogens varighet 

I konkurransepreget dialog har oppdragsgiver anledning til å tilpasse dialogfasen i sin 

anskaffelses gjennomføringsmodell. Dette kan også vurderes underveis i dialogen. 

Oppdragsgiver har frihet til å utvide eller forkorte dialogfasens varighet, dersom de finner det 

hensiktsmessig. Avhengig av prosjektets størrelse, omfang og kompleksitet bør oppdragsgiver 

tilpasse anskaffelsens tidsramme, slik at den vil medvirke til å møte behovsbeskrivelsen og 

legge til rette for å velge den beste løsningen. 

I dette case-prosjektet ble det holdt en dialogfase over en relativt lang periode, med 5 

dialogmøter og 3 ukers mellomrom mellom disse. I fremdriftsplanen for prosjektet (som 

beskrives nærmere i kapittel 6.2) var det liten tid grunnet en kort tidshorisont, politisk styring, 

stor ressursinnhenting og bearbeiding til hvert dialogmøte. Prosjektlederen for prosjektet 

beskrev at det var ønsker om ett ytterligere dialogmøte i prosjektgruppen. Med bakgrunn i 

hvilke kostnader og hvilken utvikling som skulle gjennomføres i anskaffelsen, burde 

prosjektledelsen med fordel hatt anledning til å utvide dialogens varighet for å sikre den 

teknologiske utviklingen og gi rom for å finne den beste løsningen i prosjektet.  
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Case 2 - E16 Fagernes – Øylo 
 

1. Dialog med leverandørene om mulighetene i prosjektet, samarbeidet og 

oppdragsforståelse. 

I E16-prosjektet gjennomførte oppdragsgiver en dialog om mulighetene i prosjektet, hvordan 

samarbeidet skulle fungere samt oppdragsforståelsen. De tekniske løsningene ble ikke 

diskutert i dialogen. Oppdragsgiver valgte en kort dialog- og tilbudsfase, hvor de la til rette 

for å hjelpe entreprenørene til å levere inn så gode tilbud som mulig. Etter inngåelse av 

kontrakt utarbeidet og planla de løsningen sammen med entreprenøren. 

Oppdragsgiveren som byggherre har muligheten til å tilpasse dialogfasen. Være seg over en 

lengre tidsperiode med lengre tid mellom dialogmøtene for større prosjekter, eller ved å 

utvide eller forkorte dialogfasen underveis i eksisterende prosjekt. I E16-prosjektet valgte 

oppdragsgiver en kort dialogfase med kort tid mellom dialogmøtene og avsluttet dialogfasen 

uten endelig teknisk løsning. Avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet og deres 

ønske fra dialogmøtene kan oppdragsgiver justere antall dialogmøter, varighet og tid mellom 

dialogmøtene. 

2. Utvikling og vekting av tildelingskriteriene  

Oppdragsgiver ønsket å ha med seg den entreprenøren som ville gjøre den beste jobben inn i 

kontrakten. Med hensyn på dette, sendte oppdragsgiver ut konkurransegrunnlaget til 

entreprenørene etter dialogfasen var fullført, og tildelingskriteriene ble satt til 50% pris, 20% 

oppdragsgjennomføring og 30% oppdragsorganisering. Tilbakemeldingene fra entreprenørene 

som deltok i konkurransen viser at noen av entreprenørene mente at pris burde telle mindre 

enn 50%.  

Oppdragsgiver syntes det fungerte godt at de hadde muligheten til å evaluere på det de mente 

var viktig for prosjektet, og at dette ga et godt grunnlag for videre arbeid. De trakk frem at det 

er stor grad av frihet i hvordan man ønsker å bygge opp anbudsprosessen, herunder 

tildelingskriterier og gjennomføringen av selve dialogen. Allikevel forstod oppdragsledelsen 

det som at de ikke hadde mulighet til å justere på vektingen av tildelingskriteriene under eller 

etter dialogfasen. Oppdragsgiveren mente de antagelig ikke hadde utnyttet den grad av frihet 

som konkurransepreget dialog gir, ved endringsmuligheter på konkurransegrunnlaget 

gjennom dialogen. For deres del ble det ikke ble foretatt endringer, men heller lagt vekt på 

presiseringer. 
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3. Åpne tildelingskriterier som gir handlingsrom ved evaluering  

I dette prosjektet ble det benyttet lukkede tildelingskriterier. Gjennomføring og organisering 

av oppdraget samt tilbudspris utgjorde grunnlaget for evaluering av tilbudene. Under 

dialogkonferansen ga leverandørene tilbakemeldinger om at det burde bli benyttet andre 

tildelingskriterier enn en vurdering basert utelukkende pris. Dette la byggherre til grunn for 

valg av tildelingskriterier. Prosjektleder for prosjektet mente oppdragsgjennomføring og 

oppdragsorganisering var tildelingskriterier som ga handlingsrom til å vurdere hva de synes 

var den beste entreprenøren for prosjektet. Disse tildelingskriteriene utgjorde en vekting på 

50%, og var tydelig spesifisert i konkurransegrunnlaget med listet oversikt over tilhørende 

spesifikk dokumentasjon. Ved å sette slike tildelingskriterier, i en dialog om oppdragets 

gjennomføring og organisering, nyttiggjorde ikke oppdragsgiver seg av potensialet ved 

konkurransepreget dialog. Med bakgrunn i dette kan man stille seg spørsmålet om disse 

kriteriene ga oppdragsgiver en bedre endelig løsning, enn ved en ordinær anbudskonkurranse. 

4. Intervallvekting av tildelingskriteriene 

Oppdragsgiver benyttet ingen intervallvekting av tildelingskriteriene i anskaffelsen. Den 

endelige vektingen av tildelingskriteriene ble delt med tilbyderne gjennom 

konkurransegrunnlaget i prekvalifiseringen, før innsending av forespørsel om 

prekvalifisering. Vektingen ble holdt fast gjennom dialogen og frem til endelig 

konkurransegrunnlag, tilbudsevaluering og tildeling. 

5. Fleksibilitet i dialogens varighet 

Fleksibilitet i dialogens varighet er en mulighet oppdragsgiver har for å tilpasse dialogfasen til 

prosjektets utvikling. Både gjennom tilpasning i forkant ved utarbeiding av 

gjennomføringsmodell og underveis i anskaffelsen. På den måten kan prosjektledelsen finne 

en gunstig gjennomføringsmodell for anskaffelsen i prosjektet. 

I dette case-prosjektet var dialogfasen kort, og bestod av 2 dialogmøter over en periode på 2 

uker. Ifølge prosjektlederen var deltagerne i dialogen fornøyde med den korte tidshorisonten 

på dialogen, noe som antagelig skyldes at det her ikke skulle diskuteres teknisk løsning, med 

snarere gå i dialog om gjennomføringen og organiseringen av prosjektet. Man kan allikevel 

sette spørsmålstegn ved om dialogens varighet ga prosjektet det spillerommet 

konkurransepreget dialog kan gi, og om den endelige tekniske løsningen (som ble utarbeidet i 

etterkant av valgt entreprenør) var den beste for prosjektet og behovsbeskrivelsen.  
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 6.2 - Effektiv gjennomføring av konkurransepreget dialog 

I analysen av case-prosjektene er det identifisert tiltak for å effektivisere gjennomføringen av 

konkurransepreget dialog. I dette delkapittelet presenterer vi resultatene på hvordan de to 

case-prosjektene har benyttet seg av disse tiltakene for effektiv gjennomføring av 

anskaffelsen. 

Case 1 - Drift av riksvegferjesamband Hjelmeland - Nesvik – Skipavik 
 

1. Tydelig behovsbeskrivelse 

Behovsbeskrivelsen skal redegjøre for hvilket behov prosjektet skal oppfylle. En 

behovsbeskrivelse må være tydelig for å gjennomføre en effektiv dialogprosess. Dersom en 

behovsbeskrivelse ikke er tydelig beskrevet, kan det gi usikkerhet i oppdragsforståelsen og 

forringe eller utsette dialogprosessen. Konkurransepreget dialog går ut ifra denne 

behovsbeskrivelsen, og man må være presis for å styre leverandørene i ønsket retning. 

Fagdirektør for Innovative anskaffelser i DIFI beskrev at dette skaper et handlingsrom, hvis 

man har et klart mål-bilde, vet hva man skal oppnå og hva som er ditt faktiske behov. Blir 

behovet uklart, vil man ikke ha noe kompass for å trigge nye løsninger. 

I dette prosjektet opplevde oppdragsgiver få problemer med at behovsbeskrivelsen ikke var 

tydelig nok. Selv om denne kontrakten ble lagt på et ferjesamband som kunne driftes 

elektrisk, og ikke trengte hydrogen, var ønsket å utvikle en løsning som kunne skaleres opp til 

der man virkelig trengte det. Det tok tid før både oppdragsgiver, rederi og underleverandør 

forstod dette, noe som skapte en treghet på leverandørsiden. SVV klarte ikke å formidle dette 

godt nok før en periode ut i prosessen, selv om dette kom tydelig frem av kriteriene. 

Prosjektleder for dette prosjektet mente at ved en løsere dialog, mer frigjort fra det skriftlige, 

kunne dette blitt tydeliggjort tidligere.  

2. Forberede fremdriftsplan som viser hvordan anskaffelsesprosessen utvikles 

For et prosjekt vil en fremdriftsplan over anskaffelsen med en detaljert tidsplan være viktig 

for en effektiv gjennomføring. På den måten vil det gå tydelig frem for tilbyderne hvordan 

prosessen utvikles, slik at de kan gjøre nødvendige forberedelser. Det vil også komme tydelig 

frem hvilket spillerom oppdragsgiver har gitt ved forberedelsestid for eksempelvis 

dialogmøtene eller innsending av tekniske løsninger.  
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I dette case-prosjektet ble dialogfasen gjennomført fra oktober 2017 til april 2018. Det 

endelige konkurransegrunnlaget ble sendt ut i mai 2018. Fremdriftsplanen for dialogen ble 

lagt frem tidlig etter kvalifiseringen. Oppdragsgiver reflekterte rundt at man her kan miste noe 

fleksibilitet, men ettersom det var mange involverte og et løp med stor utvikling og 

ressursinnhenting over en relativt kort tidshorisont, ble dette valgt. Oppdragsgiver presiserte 

at både prosjektgruppen og rederiene syntes prosessen ble meget konsentrert, fordi det var 

liten tid mellom møtene og det skulle presenteres nye tematiske skisser på de tekniske 

løsningene til hvert møte. Disse skulle bearbeides i mellomtiden. Samtidig holdt rederiene en 

progresjon gjennom dialogfasen. Prosjektet ble i stor grad styrt av det politiske vedtaket om at 

fergene skulle være i drift fra 2021. Derfor var det avgjørende med en godt planlagt og 

detaljert fremdriftsplan for anskaffelsen. Prosjektlederen mente de ikke kunne fått dette til på 

et kortere tidsrom.  

3. Effektivisering av dialogmøter og bedre samhandlingskompetanse 

Dialogmøtene er kjerneaktiviteten i konkurransepreget dialog, og utgjør møteplassen mellom 

oppdragsgiver og leverandør gjennom anskaffelsen. Ved en forberedt tidsplan, kontinuitet i 

deltagelse og en tilpasset agenda vil dialogfasen kunne bidra til kontrollert fremdrift, 

likebehandling av leverandørene, tilpassede tilbud etter behovsbeskrivelsen og utvikling av 

den beste løsningen. For effektivisere dialogmøter, økning av samhanlingskompetanse og 

sikring rett kompetanse tidlig i prosessen er viktig. 

På dialogkonferansen ble skisse for tildelingskriterier og tidsplan for anskaffelsen presentert. 

Det ble avholdt i alt 5 dialogmøter. Ulike deler av hydrogensystemet var tema for hvert møte, 

i tillegg til en del med generell utvikling. Til møtene ble det innsendt skisser, 5 dager før 

dialogmøtet. Mellom møtene var det ikke mer enn tre uker. Det var en låst og repetitiv 

prosess. Oppdragsgiver merket seg en utvikling fra dialogen opphørte, til de gikk ut med det 

endelige konkurransegrunnlaget og de mottok tilbudene. Ansvarlig for anskaffelsesprosedyren 

kunne tenkt seg et dialogmøte til, men de hadde tidsfrister som gjorde at de ikke kunne 

forskyve prosessen.  

Oppdragsgivers deltagelse i dialogen bestod av et kjerneteam med prosjektleder, ansvarlig for 

anskaffelsesprosedyren, teknisk konsulent og referent. Tre andre rullerte i teamet, og hadde 

perspektiv på juss, drift og strategi. Det var kun prosjektleder og teknisk konsulent som jobbet 

heltid med anskaffelsen. 



 

34 
 

I dette prosjektet hvor det skulle utvikles ny teknologi som et overordnet mål for 

ferjesambandet, burde det vært planlagt bedre tid mellom dialogmøtene. Det hadde gitt 

rederiene større mulighet til å utvikle de gode løsningene. Den politiske styringen satt 

begrensinger på handlingsrommet ved utvidelse av dialogen. Ved større utviklingsprosjekter 

burde det foreligge et mulighetsrom for tilpasning av anskaffelsen.  

4. Konsistent deltagelsene fra leverandør i dialogmøtene gjennom 

anskaffelsesprosessen 

Fast deltagelse i dialogmøtene er viktig for å opprettholde likebehandling og kontinuitet i 

dialogfasen. For å sikre at leverandørens aktivitet utvikles i tråd med oppdragsgivers 

tilbakemeldinger i dialogen, er det essensielt at leverandøren stiller med et tilnærmet likt 

personell til møtene. Leverandørens prosjektleder bør alltid være til stede. Utover dette er 

kontinuitet viktig for å gi en god beskrivelse av oppdragsforståelse og 

oppdragsgjennomføring. 

I ferjesambandsprosjektet var det relativt kontinuerlig deltagelse blant leverandørene i 

dialogmøtene. Rederiene stilte med sin prosjektleder, og ofte skipsdesigner og 

utstyrsleverandør. Enkelte hadde også med seg kommersiell og juridisk støtte, samt et tilfelle 

hvor en ekstra underleverandør deltok. Oppdragsgiver så det som en fordel å beholde 

kontinuiteten blant deltagerne i dialogfasen. 

5. Bedre kommunikasjons- og dokumentasjonssystemer 

Toveis kommunikasjon om forståelse av behovsbeskrivelsen og tilpasning av løsninger er 

avgjørende for å utnytte potensialet i konkurransepreget dialog. Dokumentasjon med 

tilbakemeldinger og viktige poeng fra møtene er viktig for å redegjøre for progresjonen i 

dialogen. 

I denne anskaffelsen ble møtereferat fremstilt etter hvert dialogmøte, i tillegg til spesifikke 

tilbakemeldinger på skissene. Det ble også laget generelle tilbakemeldinger som gikk på 

generell utvikling for alle deltagerne. Utkast til endringer og behandlede endringer i 

konkurransegrunnlaget ble utsendt underveis i prosessen. En generell del som var likt for alle, 

og en spesifikk til hvert rederi. Det ble holdt en rigid struktur på referater og 

tilbakemeldingsskjemaer. Ifølge prosjektlederen har de hatt god erfaring med kommunikasjon 

og dokumentasjon, selv om fokuset på likebehandling gjorde at kommunikasjonen ble preget 

av juridisk usikkerhet. Den helt frie dialogen ble hemmet av dette. Vi tror at et grundig 
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planlagt og velorganisert kommunikasjon- og dokumentasjonssystem forenkler dialogmøtene 

og minimerer muligheten for tvister mellom kontraktspartnerne. 

6. Sikre rettferdig evaluering  

Ved evaluering av de endelige tilbudene er det gunstig for likebehandling og en rettferdig 

vurdering av tilbudene at det er samme deltagere fra oppdragsgiver i dialogfasen og 

evalueringsfasen. Dette gir en kvalitetssikring, spesielt for åpne tildelingskriterier.    

I ferjesambandsprosjektet var det de samme personene fra prosjektgruppen som deltok i 

dialogfasen og evalueringsfasen, dog i 2 omganger. De som tilhørte SVV region Vest 

gjennomførte den første evalueringen, og sendte sitt anbefalingsnotat til den resterende delen 

av gruppen fra Vegdirektoratet. De kvalitetssikret evalueringen ved å inkludere interne 

jurister, hvor noen hadde deltatt i dialogen tidligere. Oppdragsgiver hevdet at objektiviteten 

ble sikret ved at de hadde helt kvantitative tildelingskriterier.  
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Case 2 - E16 Fagernes – Øylo 
 

1. Tydelig behovsbeskrivelse 

Som vi tidligere har begrunnet for case 1 er behovsbeskrivelsen essensiell for 

konkurransepreget dialog, ettersom det er dette behovet man skal søke å oppfylle gjennom 

anskaffelsesprosessen. I dialogfasen går man i dialog nettopp for å best mulig dekke behovet 

oppdragsgiver har definert for prosjektet. Derfor må behovsbeskrivelsen være tydelig, og 

gjengi det faktiske behovet for prosjektet. Dette kan skape handlingsrom så vel som 

utfordringer for oppdragsforståelsen. Dersom behovsbeskrivelsen angir et korrekt mål-bilde, 

vil det tjene til å løse prosjektets reelle behov. 

Gjennom dialogfasen oppdaget oppdragsgiver for case-prosjektet at det kunne være rom for 

tolkning enkelte steder i konkurransegrunnlaget ved behovsbeskrivelsen. Gjennom dialogen 

ble elementene som var gjenstand for tolkning presisert, og sendt ut i det endelige 

konkurransegrunnlaget. Utover dette forelå det ingen utfordringer med behovsbeskrivelsen, 

ifølge oppdragsgiver. Med bakgrunn i at dette prosjektet gikk i dialog på 

oppdragsgjennomføring og oppdragsorganisering, ble ikke dette en like synlig utfordring som 

ved dialog om teknisk løsning, der fysiske elementer er beskrevet. Ved dialog om teknisk 

løsning vil man tydeligere kunne se en manglende oppdragsforståelse hos leverandøren eller 

forbedringsmuligheter i behovsbeskrivelsen. 

2. Forberede fremdriftsplan som viser hvordan anskaffelsesprosessen utvikles 

Å forberede en detaljert fremdriftsplan i dialog med leverandøren er en av suksessfaktorene 

som påvirker anskaffelsesprosedyren. Dette kan diskuteres på dialogkonferansen med 

entreprenørene. I praksis var det bare oppdragsgiver som forberedte fremdriftsplanen. I dette 

prosjektet oppfattet oppdragsgiver at entreprenørene mente prosessen var intensiv, fordi det 

var liten tid å jobbe med, men at de samtidig var fornøyde med den korte horisonten på 

prosessen. Oppdragsgiver beskrev det slik: «De er jo i en konkurransesituasjon og har 1/3 

sjans for å vinne, og da er det jo størst sjans for at de ikke får kontrakten. Da er det greit at det 

ikke drar så mye ut i tid. De tilpasset seg det, og det var likt for alle entreprenørene.». Det ble 

gitt enkelte tilbakemeldinger om at dialogfasen kunne vært kortere, med ett dialogmøte. Dette 

kan signalisere at dialogfasen i for liten grad tok for seg prosjektets rammer, og at man ikke 

fikk utnyttet den muligheten som ligger i dialogen til å utarbeide løsning i samråd. 
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3. Effektive dialogmøter og bedre samhandlingskompetanse 

En fremdriftsplan for prosessen ble presentert på dialogkonferansen, med tidsestimat for 

dialogen samt frist for endelige tilbud. Antall dialogmøter, agenda per møte, varighet for 

dialogmøtene, bedre samhandlingskompetanse, grad av frihet for begge parter og tilstrekkelig 

tid mellom dialogmøtene for utvikling av løsningen er nøkkelen til effektivisering av 

dialogmøtene. Gjennom dialogmøtene ble deltagende entreprenører bedt om å presentere sitt 

konseptforslag, med tilhørende spørsmål og tilbakemeldinger fra SVV. Ansvaret for å utnytte 

dialogmøtene ble lagt til entreprenørene. I dette prosjektet opplevde oppdragsgiver stor 

forskjell mellom de tre tilbyderne, der eksempelvis en var opptatt av å fremme seg selv, var 

en annen fokusert på å stille spørsmål og levere et bedre forslag. Oppdragsgiver pekte på at 

sistnevnte fremgangsmåte frembragte en bedring av tilbud gjennom dialogen.  

4. Konsistent deltagelsene fra leverandør i dialogmøtene gjennom 

anskaffelsesprosessen 

Som tidligere beskrevet i rapporten er fast deltagelse i dialogmøtene er viktig for å 

opprettholde likebehandling og kontinuitet i dialogfasen.  Dette bidrar til å sikre at aktiviteten 

i dialogfasen utvikles i takt med tilbakemeldinger og presiseringer fra oppdragsgiver. 

Deltagelsen i dialogmøtene varierte. SVV hadde spesifisert at den som skulle være 

prosjektleder og prosjekteringsleder skulle delta i dialogmøtene, slik at de sikret deltagelse fra 

personene som var aktuelle til å være med videre i prosjektet. Utover dette var tanken at 

rådgiver skulle ta del i planleggingen. Dette var det kun to av tre entreprenører som hadde. 

5. Bedre kommunikasjon- og dokumentasjonssystemer 

Forventingene til dialogfasen var avklart i forkant av dialogen. Oppdragsgiver mente at de 

opprettholdt en god kommunikasjon og fikk gode diskusjoner på bakgrunn av dette. Gjennom 

denne samhandlingen fikk prosjektledelsen en økt forståelse for samarbeidet med entreprenør.  

Hva gjelder dokumentasjon, ble møtene dokumentert ved protokoll med de viktigste 

tilbakemeldingene og hva som faktisk ble gjennomført. Den innsendte dokumentasjonen fra 

tilbyderne varierte i kvalitet. Oppdragsgiver pekte på at dette kunne skyldes fraværet av en 

mal for innsending, men at de samtidig kan danne seg et inntrykk av ryddighet basert på dette. 

Utover dette trakk prosjektlederen for case-prosjektet frem at de hadde noen utfordringer 

knyttet til forespørsler om innsyn, sladding av tilbud og ønsker om å unngå deling.  
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6. Sikre rettferdig evaluering  

Ved evaluering av de endelige tilbudene var det de samme personene hos SVV som deltok i 

dialogfasen og evalueringsfasen. For å kvalitetssikre evalueringen valgte oppdragsgiver å 

inkludere to personer som tidligere ikke hadde deltatt i dialogen. Tildelingskriteriene ble satt i 

etterkant av prosjektets dialogkonferanse, når konkurransegrunnlaget ble sendt ut. 

Oppdragsgiver trakk frem at dette var kjent for entreprenørene ved forespørsel om 

prekvalifisering. 

Etter at anbudsprosessen var avsluttet, ble det avholdt evalueringsmøter med de to 

entreprenørene som ikke vant anbudet.  

Oppdragsgiver mener at konkurransepreget dialog har tilført prosjektet en større forståelse for 

gjennomføringsmodellen blant entreprenørene som deltok i anbudsprosessen. Prosjektledelsen 

pekte på at «med en åpen anbudskonkurranse, med samme gjennomføringsmodell, ville nok 

tilbudene ha hatt større spredning.». SVV trakk også frem at dialogfasen la grunnlaget for 

dette, hvor man samtidig formidlet hvordan entreprenørene skulle tjene penger ved denne 

modellen. 
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7   Avsluttende oppsummering 
 

I dette kapittelet oppsummer vi det vi oppfatter som hovedfunnene i studien, og presenterer 

forskningsgruppens anbefaling for videre arbeid.  

I studien har vi analysert caseprosjektene E16 Fagernes – Øylo og Drift av 

riksvegferjesamband Hjelmeland – Nesvik – Skipavik. Prosjektene har ulik ferdiggrad, og er 

ulike i størrelse og omfang. Gjennom analysen har vi identifisert frihetsgrader ved 

konkurransepreget dialog. Disse kan betraktes som læring for prosjekter, eksempelvis 

Bjørnafjorden bru, som ønsker å benytte konkurransepreget dialog som 

anskaffelsesprosedyre. I konkurransepreget dialog har oppdragsgiver anledning til å avholde 

dialog med leverandørene om mulighetene i prosjektet, samarbeidet og oppdragsforståelsen. 

Dette gir et fundament for å avklare om prosjektets behov, som er hovedformålet ved denne 

anskaffelsesformen.  

Tildelingskriteriene kan utvikles og vektes underveis i anskaffelsen, og gi oppdragsgiver rom 

til å justere tildelingskriteriene for å utvikle den beste løsningen i samarbeid med 

leverandørene. Tildelingskriteriene kan også settes åpent, i stedet for detaljert, og gi frihet ved 

evaluering av endelige tilbud. Oppdragsgiver kan beskrive hva de evaluerer på, eksempelvis 

ved å sette løsningens kvalitet opp mot behovsbeskrivelsen. Her kan man benytte runde og 

grove, uspesifiserte tildelingskriterier, som kan utvikles underveis i dialogen og frem til 

endelig konkurransegrunnlag sendes ut. Intervallvekting av tildelingskriteriene er en av 

frihetene vi har avdekket i denne studien. Dette gir rom til å vente med å angi eksakt fordeling 

av tildelingskriterienes vekting til senere i prosessen. I konkurransedokumentet kan man ha en 

vekting ved intervall, et spenn slik at leverandørene har en indikasjon på hvordan 

tildelingskriteriene er vektet.  

I konkurransepreget dialog har oppdragsgiver anledning til å tilpasse dialogfasen i sin 

fremdriftsplan og kontraktgjennomføringsform. Oppdragsgiver har frihet og fleksibilitet til å 

utvide eller forkorte dialogfasens varighet, dersom de finner det hensiktsmessig, også 

underveis i dialogen. Avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet kan oppdragsgiver 

tilpasse anskaffelsens tidsramme. Disse frihetsgradene muliggjør utnyttelsen av 

konkurransepreget dialog anskaffelsesprosedyre, slik at den vil medvirke til å møte 

behovsbeskrivelsen og legge til rette for å velge den beste løsningen for prosjektet.  
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Det er i denne studien identifisert tiltak for å gjennomføre konkurransepreget dialog på en 

effektiv måte. Formålet med konkurransepreget dialog er å utvikle en løsning for et behov, 

gjennom dialog med leverandører som har kompetanse og erfaring med lignende 

problemstillinger. Dersom denne anskaffelsesprosedyren skal lykkes er man avhengig av en 

tydelig og reell behovsbeskrivelse. For å drive anskaffelsesprosessen fremover, bør 

oppdragsgiver forberede en detaljert fremdriftsplan, som er tilpasset prosjektets størrelse og 

kompleksitet. Det er gunstig at tilbyderne er involvert i tidligfase, slik at de kan komme med 

verdifulle innspill til om anskaffelsen og gjennomføringsmodell er realiserbar.  

Konkurransepreget dialog er en ressurskrevende anskaffelsesprosedyre og dialogfasen, som er 

den viktigste delen av prosedyren, krever effektive dialogmøter. For å effektivisere 

dialogmøtene er det viktig å øke samhandlingskompetanse, og det er også viktig å sikre den 

riktig samhandlingskompetanse tidlig i prosessen.Ved en forberedt tidsplan, kontinuitet i 

deltagelse og en tilpasset agenda vil dialogfasen kunne bidra til kontrollert fremdrift, 

likebehandling av leverandørene, tilpassede tilbud etter behovsbeskrivelsen og utvikling av 

den beste løsningen. Dette ivaretas også av at leverandøren stiller med et tilnærmet likt 

personell til alle dialogmøtene. Dette sikrer at leverandørens aktivitet utvikles i tråd med 

oppdragsgivers tilbakemeldinger i dialogen, og gir en god forståelse av oppdraget og 

oppdragsgjennomføringen. Oppdragsgiver og leverandør bør opprettholde en toveis 

kommunikasjon gjennom anskaffelsen, og spesielt på dialogfasen, for å forstå 

behovsbeskrivelsen og tilpasning av sine tilbud. Dokumentasjon med tilbakemeldinger fra 

møtene er viktig for å redegjøre for progresjonen i dialogen.   

Ved evaluering av de endelige tilbudene er det gunstig for likebehandling og en rettferdig 

vurdering av tilbudene at det er samme deltagere fra oppdragsgiver i dialogfasen og 

evalueringsfasen. Dette gir bringer kvalitetssikring til evalueringen, og tilbudene har blitt fulgt 

opp gjennom anskaffelsens gjennomføringsmodell. 

Selv om begge caseprosjektene nyttet konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre, 

valgte de forskjellige tilnærminger i sine anskaffelsesprosedyrer. Prosjektets størrelse og 

kompleksitet, samt oppdragsgivers erfaring med utfordringer og løsninger kan påvirke valg av 

tilnærmingen til anskaffelsen. I E16, et relativt ukomplisert prosjekt, brukte oppdragsgiver 

bare 3 uker på å gjennomføre dialogfasen. Hovedfokuset i dialogfasen var oppdragsforståelse 

og diskusjon om mulighetene ved videre samarbeid. Samspill med målpris er 

samarbeidsformen som ble brukt for utvikling løsningen og gjennomføring av prosjektet, 

basert på dialog, tillit og åpenhet. Prosjektets løsning ble utviklet etter at kontrakten var 
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signert med entreprenør som er tildelt kontrakten. Dette medfører at byggherre og leverandør, 

i samarbeid, har ansvaret for prosjekteringen frem mot en omforent målpris. Partene enes om 

at prosjektet kan gjennomføres til denne prisen, og her inkluderes prosjekteringsfasen og 

utførelsesfasen. I dette tilfelle hadde byggherre en rolle i utvikling av løsningen.  

Til sammenligning, i fergesambandsprosjektet, samarbeidet ikke oppdragsgiver og leverandør 

om løsningen, med bakgrunn i likebehandling. Prosjektet hadde en relativt lang dialogfase. I 

det første dialogmøtet leverte entreprenørene skisse og metodebeskrivelse. Deretter var det 4 

dialogmøter, og målet var å utvikle dokumenter som viste usikkerhetsvurdering, estimatet 

over mulig utfall, og grunnlag for hensyns og sikkerhetssoner ved kai. DBO ble brukt som 

samarbeidsform. Ved denne formen for samarbeid er det entreprenøren som er nødt til å 

utvikle den tekniske løsningen, og oppdragsgiver kan kun formidle hva de ønsker. Selv om 

oppdragsgiver sitter med en god idé til hvordan de kan løse behovet i anskaffelsen, så kan de 

ikke bringe dette til bordet. Det vil medføre dårlig likebehandling. Dette strider mot de 

grunnleggende idéene ved konkransepreget dialog, som gir rom for at både byggherre og 

entreprenør kan samhandle om løsningen og det endelige resultatet, samt legge til rette for 

nyskaping og innovasjon. 

Diskusjonen med prosjektlederne i caseprosjektene viste at prosjektlederne er fornøyde med 

bruk av konkurransepreget dialog. Men samtidig var de enige i at de ikke har brukt 

handlingsrommet de har hatt i anskaffelsen. Mangel på erfaring, retningslinjer, avklaringer og 

mangel på juridisk frihet er blant årsakene til at handlingsrommet ikke ble effektivt utnyttet. I 

caseprosjektene var prosjektlederne redde for å trå feil og valgte å gjennomføre anskaffelsen 

med «bremsene på». Vi merket at det var usikkerhet knyttet til hva som var tillatt og ikke 

tillatt i de forskjellige fasene. For å bruke denne anskaffelsesprosedyren videre, på prosjekter 

som E39, krever det presisering av prosedyren fra Statens vegvesen og andre relevante 

myndigheter. Spesielt i forbindelse med avklaring av FOA.  

Konkurransepreget dialog trenger atskillig mer veiledning og rettspraksis, særskilt for 

dialogfasen. Dialogen skal ikke gå på bekostning av likebehandling, og her utviste 

prosjektlederne i de undersøkte casestudiene usikkerhet over hvor frigjorte de kunne være. 

Dette påvirket deres bidrag til utvikling og innovasjon av løsningen. Parallelt opplever vi at 

prosjekter med statlig styring i større grad må gis rom til å tilpasse gjennomføringsmodellen 

til omfanget av sin anskaffelse. På denne måten vil prosjekter med store kostnader og krav til 

teknologisk utvikling rigges for innovasjon, ved skreddersydde tilpasninger til prosjektenes 
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behov. For at konkurransepreget dialog skal virke effektivt og man skal få full utnyttelse av 

verktøyet, trenger man et større handlingsrom, en større frihet og juridisk spillerom. 

 

Forskningsprosjektet løper videre i to masteroppgaver ved Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet (NMBU), hvor ytterligere to case-prosjekter samt leverandør-siden av anskaffelsen 

blir betraktet. Dette vil forsterke studiens datagrunnlag og innsikt i konkurransepreget dialog 

sin grad av frihet og gjennomføring, samt bringe større validitet til våre anbefalinger.  
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Vedlegg 1 

Intervjuguide til to Caseprosjekter 

Generell informasjon 

Vi er en forskningsgruppe fra NMBU (Norges miljø -og biovitenskapelige universitet).  

For tiden holder vi på med et forskningsprosjekt i samarbeid med Statens vegvesen –om 

‘Grad av frihet -involvering av entreprenør i konkurransepreget dialog’. Hovedfokuset er å 

finne grep som hjelper prosjektkontoret med å effektivisere anskaffelsesprosedyren for E39 - 

Bjørnafjorden. 

Våre spørsmål er åpne. Vi forventer at du svarer vår spørsmålene ut fra din erfaring og 

teoretiske bakgrunn. 

Intervju spørsmål 

1. Kan du fortelle om din erfaring i forbindelse med offentlige anskaffelser? Særlig om din 

erfaring på konkurransepreget dialog. 

2. Hva var grunnene til at prosjektet valgte å bruke konkurransepreget dialog? 

3. Hvordan gikk dere frem for å få oppmerksomheten til interesserte entreprenører? 

4. Hvordan valgte dere ut prekvalifiseringskriteriene, kravene og tildelingskriteriene? 

5. Møtte dere på noen utfordringer knyttet til prekvalifiseringskriteriene? I så fall hvilke? 

6. Hvordan opplevde dere kvaliteten (og gjennomsiktigheten i) på dokumentasjonen både fra 

norske og utenlandske entreprenører? 

7. Hadde dere en fremdriftsplan for dialogfasen? Hvordan var denne? Hvordan forholdt dere 

dere til den? 

8. Var det forskjellig agenda på de ulike møtene, og for de ulike entreprenørene? 

9. Opplevde dere i dialogfasen problemer med at behovsbeskrivelsen ikke var tydelig nok? 

10. Opplevde dere at tildelingskriteriene skapte begrensninger i handlingsrommet for 

entreprenørene? 

11. Hvordan ble vektingen av tildelingskriteriene delt med entreprenørene? 

12. Hvordan opplevde dere deres handlingsrom knyttet til tildelingskriteriene? 

13. Hva har konkurransepreget dialog tilført prosjektet? 
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Vedlegg 2 

Intervjuguide til Difi 

Generell informasjon 

Vi er en forskningsgruppe fra NMBU (Norges miljø -og biovitenskapelige universitet).  

For tiden holder vi på med et forskningsprosjekt i samarbeid med Statens vegvesen –om 

‘Grad av frihet -involvering av entreprenør i konkurransepreget dialog’. Hovedfokuset er å 

finne grep som hjelper prosjektkontoret med å effektivisere anskaffelsesprosedyren for E39 - 

Bjørnafjorden. 

Våre spørsmål er åpne. Vi forventer at du svarer vår spørsmålene ut fra din erfaring og 

teoretiske bakgrunn. 

Introduksjon: 

1. Hva er din rolle i Difi? 

2. Kan du fortelle oss om din erfaring i forbindelse med offentlig anskaffer? Særlig om din 

erfaring med konkurransepreget dialog. 

Intervuj Spørsmål: 

3. Vet du om noen prosjekter som har brukt konkurransepreget dialog? Hva er de viktigste 

grunnene til at de har lyktes eller mislyktes i bruken av konkurransepreget dialog?  

4. Hvilke grep kan prosjektorganisasjonen kan gjøre for å effektivisere konkurransepreget 

dialog? Spesielt med tanke på aktører de sjeldent samarbeider med 

5. Hva mener du er de største utfordringene i de ulike fasene i konkurransepreget dialog, og 

hva mener du oppdragsgiver kan gjøre for å håndtere disse? 

6. I hvilken fase av konkurransepreget dialog mener du at tildelingskriteriene og vektingen 

av disse bør settes, både med tanke på løsningen og rettferdigheten i prosessen? 

7. Hva er dine meninger om konfidensialitet i dialogfasen?  
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