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BVP – historikk Hæhre
•

Introdusert for BVP i EBA Seminar 24.06.16, bl.a pilot Nye Veier.

•

Kontaktet umiddelbart BVP konsulent fra Nederland

•

Startet forberedelse til første BVP tilbud Hæhre

•

Første tilbud BVP for Nye Veier 2016/17 på E18 Rugtvedt-Dørdal

•

Første B/B+ trening i 2017 Nederland hos Van Hees

•

I dag 15-20stk B/B+ og 3 stk A-sertifisert

Gjennomførte konkurranser så langt:
Prosjekt

BMP / BBP

Kontrakt

Fase

Status

E18 Rugtvedt - Dørdal
E6 Arnkvern - Moelv
E39 Mandal Ø - Mandal by (ECI)

2.435 MNOK
2.150 MNOK
1.500 MNOK

NS8407
NS8407
NS8407

Ferdig bygget
Utbygging
Utbygging

Hæhre
Veidekke
Hæhre

E6 Kvål - Melhus
E6 Kvithammar – Åsen (ECI)

735 MNOK
4.000 MNOK

IPL
NS8407/IPL

Utbygging
Integrert samhandling

PEAB
Hæhre
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BVP, våre erfaringer
•

Bransjen har endret seg fra rene priskonkurranser over til mer
prestasjonsbaserte, uavhengig av BVP eller ikke.

•

Leverandør må sette oss godt inn i jobben, forstå BH målsettinger med
prosjektet, identifisere risikoene og forebygge disse.

•

Prestasjonsbegrunnelse mot gode prosjektmål, underbygd med tidligere
prestasjoner gir BH godt grunnlag for valg av leverandør.

•

God forståelse av jobben, synliggjort gjennom risikovurdering gir BH

trygghet for gjennomføringen.
•

Bruk forberedelsesfasen godt til å forberede selskapet på BVP
tilbudsfasen.

•

Tilbud 2 og 3 går lettere enn det første ☺

Ikke vent, start nå!
Vi bygger fremtiden

Hvorfor levere tilbud i BVP?
•

Prestasjonsbasert innkjøp, det skal lønne seg å være god!

•

Prestere(selge oss inn) basert på tidligere utførte jobber med

prestasjoner og oppnådd måloppnåelse.
•

Innovasjon og utvikling kan gi gode prestasjoner.

•

Store infrastruktur prosjekt kan ofte ende i et tosifret
millionbeløp for tilbudskostnader.

•

Tilbudsprosesser med BVP har veldig konkrete leveranser og
er mindre ressurskrevende i gjennomføringen,
kostnadseffektive.

•

Ikke tilbud med «100 vis» av sider, mindre
prosjekteringsarbeid i tilbudsfasen. Samfunnsøkonomisk!

•

For to helt like prosjekter, ville vi nok valgt det som var BVP ☺
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BVP tilbud – hvordan gjør vi det?
PRESTASJONSBEGRUNNELSE
•

God forståelse av BH sine overordnede prosjekt mål.

•

Med hva kan du som leverandør bidra til for disse målene nås?
(idemyldring)

•

Velg ut de 1-3 beste per prosjektmål og forbered disse som
prestasjoner.

•

Metrics fra tidligere prosjekter og utført arbeid. (KPI’er)

•

Prestasjonene skal være gode KPI’er i gjennomførelsen.

•

Prestasjonspåstandene skal skrives dominant og SMART:
Spesifikt, ikke generelt
Målbart, tallfestet
Ambisiøst, men realistisk
Realistisk, men ambisiøst
Tidsfestet, når skal det skje
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BVP tilbud – hvordan gjør vi det?
RISIKOVURDERING
•

Skal fokusere på byggherrens risiko i prosjektet.

•

Sett dere godt inn i jobben.

•

Tenk gjennomføring og hvilke risiko som kan oppstå.

•

Få opp alle, ikke skill byggherre/leverandør i første omgang.

•

Sorter i byggherre risikoer og leverandør risikoer, ranger fra

størst-minst.
•

Beskriv de 5-6 største SMART og legg vekt på forebygging.

•

Bruk risikorapport(weekly risk report) for «måle» effekt av
forebyggende tiltak og være transparent.
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BVP tilbud – hvordan gjør vi det?
TILLEGSVERDI
•

Vi har begrenset erfaring med dette, kun ett prosjekt.

•

NV gikk etter hvert bort fra dette, kan nok være vanskelig å
evaluere. (3+3 sider)

•

Vært snakk om 2 sider «Optimalisering» av prosjektet
istedenfor «Tilleggsverdi».

•

Pris for tilleggsverdi kan være lagt inn i BMP, eller egen BMP.

•

Skal bidra til å øke måloppnåelsen i prosjektet utover
beskrevet/forventet.
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Erfaring intervju
•

Gjennomføres etter 6 siders tilbudet er levert.

•

3-4 nøkkelpersoner intervjues i ca 1 time.

•

Transkripsjon/opptak av intervju legges ved kontrakten.

•

BH bestemmer ofte hvilke av nøkkelpersonene, alle må være

forberedt og klar for intervju.
•

BVP og tilbudskompetanse hos kandidatene, de må kunne jobben
og kjenne tilbudet.

•

Kandidatene må trene på å svare SMART

•

Kjør intervjutrening internt, gjerne flere runder, det virker!

•

VI var spent, men god stemning under intervjuene.

•

BH: Unngå «gjester», bruk film/direkte sending.
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Erfaringer konkretisering
•

Viktig med infomøte fra BH, legge en plan i sammen.

•

Passe med 3-6 ukers varighet, avhengig av leveransen

•

Vanskelig å lage plan første gang, snakk med andre.

•

Klare mål og leveranser fra begge parter,
forventningsavklaring.

•

Bruke fasen aktivt til å gjennomgå og klarlegge leveransen.

•

Første mulighet for teknisk presentasjon av leveransen.

•

Verifikasjon av 6 sider tilbud er nødvendig og viktig for at
byggherren skal opprettholde troverdighet i konkurranser.

•

Sannsynliggjøre at vår forståelse av oppdraget god og at
leveransen blir som forventet.

•

Skape en nødvendig tillitt mellom partene før signering av
kontrakt.
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Erfaringer pris
•

Viktig med riktig vurdering/fastsetting av byggherrens
budsjett/makspris.

•

Riktig bruk av «Budsjett» eller «Makspris».

•

BVP endrer lite på ressursbruk for prising.

•

Pris, kriterier og vurderinger av disse må beskrives
grundig i grunnlaget.

•

Vekting på10-25% oppfattes som fornuftig, viktig at det
faktisk blir slik(teori vs praksis).

•

Forholdsvis rangering av leverandørene på hvert moment
og sammenstilt.
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