


Nye Veier først ut med IPL-kontrakter – Hva 

innebærer det?

RIFs høstkonferanse 2018

Bjørn Børseth – Direktør kontrakt og anskaffelser



• Ordinær drift fra 1. januar 2016

• Statlig selskap heleid av 
Samferdselsdepartementet

• Hovedkontor i Kristiansand

• En slank og effektiv 
byggherreorganisasjon med 145 ansatte

Oppstartsportefølje: 

• 530 km riksvei

• 148 mrd. kr

Nye Veier AS



Åpning av firefelts motorvei

2019 2020 2021

55 km 86 km 112 km

Info om Nye Veier og de enkelte prosjektene – se 

www.nyeveier.no

http://www.nyeveier.no/


Nye Veiers verdier



Gjennomførte konkurranser– des 2016 til aug 2018
Strekning Mrd eks 

mva (ca)

Totalentreprenør Rådgiver Konkurransemetode Kontraktstandard

E18 Tvedestrand –

Arendal

3,1 AF Gruppen Norge AS (NO) Norconsult AS Konkurranse med forhandling –

gjennomført 2 forhandlinger

NS8407

Totalentrepr.

E18 Rugtvedt –

Dørdal

1,7 Betonmasthæhre Anlegg AS (NO) COWI AS BVP metoden NS8407

Totalentrepr.

E6 Kolomoen –

Arnkvern

1,8 Betonmasthæhre Anlegg AS (NO) Rambøll 

Dr.ing. A. Aas-

Jakobsen

Konkurranse med forhandling –

gjennomført 2 forhandlinger

NS8407

Totalentrepr.

E6 Arnkvern – Moelv 2,3 Veidekke Entreprenør AS (NO) Sweco Norge BVP metoden NS8407

Totalentrepr.

E18 Kjørholt-Bamble 

(tunneloppgradering

)

0,6 Betonmasthæhre Anlegg AS (NO) 

(utførelsesent.)

I.R Åpen 

anbudskonkurranse 

NS8405

Utførelsesentrepr.

E6 Ranheim-Værnes 4,2 Acciona S.A. (Spania) Multiconsult Norge 

AS 

BVP metoden NS8407

Integrert samh.

Totalentrepr.

E39 Kristiansand vest 

– Mandal øst

4,6 AF Gruppen Norge AS (NO) Norconsult AS BVP metoden NS8407

Totalentrepr.

E39 Mandal øst –

Mandal by

1,5 Betonmasthæhre Anlegg AS (NO) Rambøll

Sweco

BVP metoden NS8407

Integrert samh.

Totalentrepr.





Pågående konkurranser

Strekning Makspris Konkurranse-

metode

Kontrakt-

standard

Status

E6 Kvål-Melhus 735 mill BVP Egenutviklet IPL

Integrert 

samhandling

Målpris

Konkurranse pågår

E6 Kvithammar-Åsen 3,8 mrd BVP NS8407

Integrert 

samhandling

Opsjon IPL etter 

fase 1

Kvalifisering pågår til nov 

2018

Ca 10 mrd eks mva pr år i nye kontrakter

Først IPL kontrakt på vei?



• Utslippene fra bygging av infrastruktur skal reduseres med 40 prosent innen 2030

• Henger sammen med konstruksjoner og valg i planleggings- og anleggsfasen. 

• Utslippene fra drift og vedlikehold skal reduseres med minst 50 prosent innen 2030

• Handler i stor grad om bruk av drivstoff……og

• konstruksjoner og valg i planleggings- og anleggsfasen

NTP-mål og mulige tiltak



Hvordan kan tilbyder bidra for å nå klimamålene?

1. Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i byggeperioden og ved 
drift og vedlikehold

2. Minimalisere klimagassutslipp i byggeperioden og ved drift og 
vedlikehold

3. Minimalisere behovet for vedlikehold som medfører ulemper for 
trafikantene

4. Realisere visjonen om en skadefri bygge- og anleggsplass (mennesker, 
miljø og materiell), samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv

5. Unngå framtidig produksjonstap på landbruksarealer som beslaglegges 
i byggeperioden





For mange konflikter og overskridelser pga uklart underlag

TU – des 2016

E24 – 2013
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Strategisk 

utredning
Integrert samhandling Utbygging Drift & vedlikehold

Finne riktig 
entreprenør

Finne den beste løsningen
sammen med valgt entreprenør

Idriftsette den beste løsningen for 
samfunnet og trafikantene

Anskaffelse

Optimalisert for
markedet

Intern
optimalisering

Nye Veier involverer leverandørene tidlig



Med tidlig involvering (reguleringsplan skal lages) –

konkurranser gjennomført etter BVP metoden

• Tildelingskriterier:

• Prestasjonsbegrunnelse – 3 sider

• Risiko – 3 sider

• Intervjuer – inntil 4 personer

• Pris

• Bekrefte BBP (Byggherrens budsjettpris)

• Timepriser for den første fasen (integrert 
samhandling)

• Påslagsprosent for å komme frem til en fastpris 
som benyttes i den andre fasen 
(detaljprosjektering, bygging og vedlikehold)

• Byggherrens budsjettpris (BBP):

• Benyttes for å unngå absoluttkrav om avvisning av 
tilbud

• Større usikkerhet i hva som skal omfattes med tidlig 
involvering vs uten tidlig involvering



IPL

Sam-

handling

Totalentreprise

NS 8407

Utførelsesentreprise

NS 8405 og NS 8406

Utvikling fra utførelsesentreprise til IPL



Integrert prosjekt-

leveranse

(IPL)



Sammensetning av partene i kontrakten

• Byggherre, entreprenør og rådgiver inngår en 

felles kontrakt hvor partene deler på risiko og 

fortjeneste

• Tett samarbeid mellom de tre partene allerede i 

planleggingsfasen, med samlokalisering og tett 

kommunikasjon 

• Samarbeidet bygger på tillit hvor partene 

fokuserer på løsninger og ikke skylder på 

hverandre om det oppstår feil eller problemer



Både entreprenør og rådgiver kvalifiseres hver for seg

• Skal krav knyttet til selskap, økonomi, 

referanser, HMS og samfunnsansvar

• Bør krav på referanser, HMS og 

samfunnsansvar for utvelgelse av de 

best kvalifiserte

• Normalt 3-5 kvalifiserte inviteres til å gi 

tilbud



Vederlagsmodellen – hjerte og sjel i IPL

• Vederlaget knytter seg til målpris, 

selvkost og fortjeneste

• Stimulerer til enhver tid å gjøre det 

som er til prosjektets beste

• Gjør det lønnsomt å bestrebe 

kontinuerlig forbedring



E6 Kvål – Melhus sentrum blir den første IPL-kontrakten
• Budsjettpris 735 MNOK eks mva

• Prosjektet er ferdig regulert

• Relativt ukomplisert

• 7 km med ny 4-felts motorveg med 110 
km/t fartsgrense, mesteparten 
breddeutvidelse

• Et nytt 2-planskryss på Hofstad

• 3 nye bruer

• 100 meter ny miljøtunnel

• Begrenset og oversiktlig risikobilde gjør 
prosjektet velegnet for en pilot.

• Flere muligheter for optimalisering 



Fordeler med tidlig involvering gjennom samhandling

• fokus på løsning og praktisk utførelse tidlig i prosjektet

• effektiv bruk av kompetanse og ressurser som forebygger prosjekterte 

løsninger som ikke kan bygges

• analyser til rett tid, større muligheter for verdiskapning

Bedre sluttprodukt, 

effektiv bygging

• tidlig identifisering av risiko gir bedre muligheter for optimalisering av 

prosjektet, samt gi bedre mulighet til å avdekke og håndtere risiko

Bedre risiko- og 

usikkerhetsanalyser

• «åpen bok-prinsippet» gir oss innsyn i prosjektets økonomi, som gir 

større mulighet for gjensidig kostnadskontroll og forutsigbarhet

• gjennom økonomiske incentiver oppmuntre totalentreprenør å levere et 

bedre sluttprodukt, 50/50%

Bedre muligheter for 

besparelser



Kommende konkurranser – ikke kunngjort

Strekning Lengde (ca) Planlagt 

kunngjøring

Anslått 

kontraktsverdi 

eks mva

E18 Langangen-Kjørholt 13 km Kvartal 1 2019 3,0 mrd

E18 Kjørholt – Rugtvedt 3,5 km Kvartal 4 2018 1,0 mrd

E6 Vegkryss Moelv 1 km Kvartal 4 2018 150-200 mill

E6 Moelv-Roterud 11 km Kvartal 2 2019 2,5 mrd

E6 Roterud-Storhove 21 km Kvartal 3 2019 3,9 mrd

E6 Storhove-Øyer 12 km Kvartal 2 2019 1,2 mrd

E39 Mandalselva -Herdal 25 km Kvartal 4 2019 4,5 mrd

E39 Herdal-Røyskår 9 km Kvartal 4 2019 2,5 mrd

Integrert samhandling i flere av disse



Takk for oppmerksomheten!


