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● Del 1: Hva er konkurransepreget dialog?

● Del 2: Når kan vi bruke det?

● Del 3: Hvordan kan vi bruke det?

● Del 4: Hva er fordelene og ulempene med det?

Outline av presentasjon 



● Anskaffelsesprosedyre innført i 2004 av EU-parlamentet for spesielt komplekse kontrakter.

● I 2014 ble vilkårene for å bruke prosedyren forenklet.

● Fra 1.1.2017 ble forutsetningene for bruk av prosedyren også forenklet av norske offentlige 
anskaffelsesforskrifter (FOA).

● En fleksibel anskaffelsesprosedyre som muliggjør en dialog om alle aspekter av kontrakten med flere 
konkurrenter.

● Konkurransepreget dialog gir oppdragsgiveren mulighet for å gå i dialog med leverandørene og å diskutere 
ulike løsninger på oppdragsgivers behov.

Hva er konkurransepreget dialog (KD)?



Når kan vi bruke det? 
Vilkår for å benytte det (kilder: Eus anskaffelsesdirektiv og FOA)

1. Når oppdragsgiverens behov ikke kan oppfylles uten at det foretas tilpasninger i allerede tilgjengelige 
løsninger;

2. Når anskaffelsen inkluderer design eller innovative løsninger;

3. Når anskaffelsens karakter, kompleksitet, rettslige eller finansielle sammensetning eller tilknyttede risiko gjør 
det nødvendig å ha dialog;

4. Når de tekniske spesifikasjonene ikke kan beskrives tilstrekkelig presist ved henvisning til 
– en standard, en europeisk teknisk bedømmelse, en felles teknisk spesifikasjon eller en teknisk referanse

5. Når oppdragsgiveren i en forutgående åpen anbudskonkurranse eller begrenset anbudskonkurranse bare 
mottok uakseptable tilbud. 

– Prosedyren kan ikke benyttes ved kjøp av standard varer eller tjenester som er generelt tilgjengelige i 
markedet.

● https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3


1. Forberedelse
2. Pre-

Kvalifisering

3. Dialog

• Pre-kvalifiserte 
entreprenører  (≥ 
2)

4. Vurdering

• Økonomisk mest 
fordelaktig 

5. Utførelse  

Tildeling av kontrakt
Hvordan kan vi bruke det?

KD fasene 



Forberedelsesfase

1. 
Forberedelse

• Forberedelse av anbudsdokument 

• Utarbeidelse av plan for dialog

• Vurdere leverandørmarkedet

• Kommunikasjon med leverandørmarkedet



Pre-kvalifiseringfase

● Byggherre kunngjør prosjektet og invitasjon til 
å delta 

● Entreprenør sender inn 
prekvalifiseringsdokument 

● Evaluering av prekvalifiseringsdokument 

● Prekvalifisering

1. 
Forberedelse

2. Pre-
Kvalifisering



Dialogsfase

● Invitasjon til deltakere til dialog og 
utdeling av utkastet til 
anbudsdokument

● Entreprenører utvikler og sender 
skisseforslag

● Dialogmøte 1 og tilbakemelding 

● Dialogmøte 2 og tilbakemelding 

● Dialogmøte 3 og tilbakemelding o.s.v.

– Det må føres dialog med minst 2 
entreprenører i den siste fasen. 

1. 
Forberedelse

2. Pre-
Kvalifisering

3. Dialog
• Prekvalifiserte 

entreprenører  (≥ 2)



Vurderingfase

● Byggherre sender ut det endelige 
anbudsdokumentet og invitasjon til 
tilbudskonkurranse 

● Entreprenører forbereder og sender inn 
tilbud

● Tilbud evaluering basert på økonomisk 
mest fordelaktig

● Byggherre tildeler kontrakt

1. 
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Tildeling av kontrakt

Utførelsesfase



● Sammenslåing av løsninger: - Byggherren inviterer flere løsninger for deretter å smale til en samlet sammenslått løsning.

● Skisseløsninger : - Byggherren  ber om skisseløsninger og deretter gradvis mer detaljerte løsninger. Endelig tilbudet blir 

basert på flere forskjellige løsninger. 

● Delte i emner: - Dialogen er delte i emner. Først om teknisk og deretter om økonomisk. 

● Rådgivende: - Byggherren ber om endringer / kommentarer til foreløpig foretrukne løsninger 

● Suksessivt dialog : - Dialogen foregår i flere trinn for å redusere antall løsninger og budgivere som er involvert.

Metoder for å gjennomføre dialogfasen



KD modeller som brukt i seks av Statens Vegvesens prosjekter 

Business 
Development 

Feasibility 
Study 

Development 
of Concept 

Pre-
Engineering

Detailed 
Engineering 

Construction 
& Delivery 

Completion 
& Handover 

Oper-
ation

Internal Project Definition and Design Project Execution Use & 
Disposal 

Model 1 DB Contract

Dialogue phase DB Contract

Dialogue phase DB Contract Opera
tion

Model 2

Model 3 

Dialogue phase Model 4 Design Contract  



Positive erfaringer med KD

● Byggherre kan ha en dialogfase og diskutere alle aspekter av prosjektet med de 
forhåndskvalifiserte/prekvalifiserte entreprenørene før kontrakten signerer.

● Det skaper et høyere nivå av konkurranse mellom entreprenører i tilbudsfasen

● Bedre prosjektkontroll på prosjekt sammenlignet med enkel totalentreprise 

● Entreprenørene har foreslått  innovative og oppdaterte løsninger

● Tillit ble bygget på både byggherre- og entreprenørsiden

● Godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør

● Enklere å evaluere og gi poeng basert på økonomisk mest fordelaktig tildelingskriteria 

● Det var mulig å redusere prosjektkostnaden, forkorte byggetiden og øke kvaliteten

● Mest verdi for pengene var oppnådd



Utfordringer med KD

● Relativt høye transaksjonskostnader
– til å unngå risiko presser dialogdiskusjonene til detaljer

● Det andre problemet er at anskaffelsesprosedyren er fanget mellom konkurranse og samarbeid
– entreprenør bør balansere mellom ønsket om å samarbeide og det følte behovet for å holde informasjon for seg 

selv på grunn av konkurranse

● KD er en krevende og dyrt anskaffelsesprosedyre
– Lengre innkjøps tid på grunn av dialogfasen, dyrt på grunn av høyere ‘loser fee’, og det krever fullt fokus fra deltakerne

● Det kan være vanskelige  å tilpasse tankesettet til kravene i den nye anskaffelsesprosedyre  (dvs. å være ærlig, åpen, 
til å stole på og dele verdier)

● Å bestemme over tildelingskriterier og vekting i den tidlige fasen før byggherren  kjenner entreprenørløsningene

● Evalueringsprosessen er ikke standardisert 

● Det er vanskelig å gi entreprenørene full fleksibilitet på grunn av sen involvering, fastsatte standarder og håndbøker  



Spørsmål? 


