Veiledende kunngjøring
Tittel
Informasjon om anskaffelser for gjennomføring av tiltak på Nasjonale turistveger.

Hoved-CPV-kode
45000000 – Bygge- og anleggsvirksomhet

Type kontrakt
Bygg- og anleggsarbeid

Kort beskrivelse
Statens vegvesen utvikler 18 utvalgte strekninger til Nasjonale turistveger. De Nasjonale turistvegene representerer det ypperste av kjøreturer i norsk
natur. Her legges det til rette for opplevelser og nærhet til natur på attraktive rasteplasser og utsiktspunkt med arkitektur og kunst på internasjonalt nivå
som virkemiddel. Attraksjonen frister bilturister til å ta hele Norge i bruk som feriemål. Turistvegene får stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt.
Ifølge Nasjonal transportplan 2018 – 2029 skal 46 nye turistvegtiltak gjennomføres i den første seksårsperioden slik at Nasjonale turistveger framstår som
en helhetlig attraksjon innen 2023. I løpet av 2020 vil 19 av tiltakene i porteføljen være fullført. Da står det igjen 27 tiltak med fullføring av Vøringsfossen,
Gjende og Torghatten som de største.
Oppdragsgiver Statens vegvesen, Nasjonale turistveger ønsker med denne veiledende kunngjøringen å informere om 18 planlagte tiltakspunkt og
kommende anskaffelser frem til 2023. Hensikten er videre å ha dialog med markedet for å få innspill til innretning, utfordringer og utforming av kommende
konkurranser.
Oppdragsgiver inviterer til leverandørkonferanser for å informere om planlagte anskaffelser på turistvegstrekningene frem til 2023.
Leverandørkonferansene vil gjennomføres som videomøter/webinarer for følgende områder:

Tiltakene i Nord-Norge (nord for Trondheim) tirsdag 9 juni kl. 09:00-10:30.
En-til-en dialogmøter for tiltakene i Nord-Norge avholdes samme dag fra kl. 10.40 til ca. kl. 17.00.
Tiltakene i Sør-Norge onsdag 10.juni kl. 09:00-11:00.
En-til-en dialogmøter for tiltakene i Sør-Norge avholdes samme dag fra kl. 11.10 til ca. kl. 18.00.
Påmelding til leverandørkonferansene og til en-til-en-møter skjer på e-post til caroline.lambach. Vi ber om å få opplyst hvilken konferanse som er aktuell å
være med på, eventuelt begge, og om man ønsker en-til-en dialog etter konferansene. Innkalling til leverandørkonferansene og en-til-en møtene vil bli
sendt ut til alle påmeldte i god tid. Leverandørene vil bli tildelt tidspunkt for inntil 30 minutters en-til-en- møter av oppdragsgiver etter «første leverandør
til mølla prinsippet». Hvis det melder seg flere enn det tiden strekker til for, vil oppdragsgiver vurdere mulighet for flere en-til-en-møter.

Beskrivelse av anskaffelsen
Strekning
Valdresflye

Tiltak
Gjende 2

Planlagt gjennomføring
Forutsatt nødvendige avtaler om
med finansiering kan anlegget
gjennomføres 2022- 2023.

Beskrivelse av tiltak til veiledende kunngjøring
Oppdragsgiver har utarbeidet plan for å erstatte eksisterende kafébygg på
fjellterminalen Gjende med nytt bygg. Gjende er utgangspunkt for blant
annet fotturen over Besseggen.

Jæren

Hårr

Anlegget planlegges startet opp i
år (2020) med nødvendige
grunnarbeider for anlegg av
betongplattform. Støpe og
ferdigstille i 2021. Konkurranse
lyses ut første halvår i år.

Anlegg av plattform som gir utsikt til Jærstrendene på Hårr. Omfatter
grunnarbeider og betongarbeid, samt bearbeidelse av stein som plasseres
på plattformen.

Madland hamn

Anlegget planlegges gjennomført
2022 og konkurranse lyst ut andre
halvår 2021.

Eksisterende rasteplass skal rustes opp med ny parkeringsplass,
utsiktsplatå i betong og toalettbygg.

Flesefossen

Anlegget planlegges gjennomført
2021-2022 og konkurranse lyst ut
første halvår 2021. Kan være
aktuelt å gjennomføre tidligere.

Nytt anlegg av rasteplass som erstatter eksisterende plass ved
Flesefossen. Omfatter grunnarbeid, nytt toalettbygg og
konstruksjonsarbeider. Byggearbeid utgjør hoveddelen av anlegget og
utføres i betong, stål og tre.

Ryfylke

Strekning
Hardangervidda

Tiltak
Vøringsfossen

Planlagt gjennomføring
Pågående opprusting av det
nasjonale ikonet Vøringsfossen,
planlegges videreført 2021-2023.
Det kan bli aktuelt med flere
entrepriser som lyses ut på slutten
av året og i løpet av 2021.

Beskrivelse av tiltak til veiledende kunngjøring
Tredje etappe på Vøringsfossen omfatter utsiktsplattformer,
stiforbindelse, parkeringsplass og offentlig toalett på Fossetromma med
planlagt gjennomføring 2021-22. Som forberedelse til anlegg av en stor
utsiktsplattform er det behov for fjellsikring som separat tiltak, et relativt
lite men krevende anlegg.
Forutsatt nødvendige avtaler om medfinansiering kan nytt kafebygg og
tilhørende parkering på Fossetromma, gjennomføres 2022-23.

Hardanger

Tyrvefjøra

Anlegget planlegges startet opp i
år (2020) og ferdigstilt 2021.
Konkurranse lyses ut første halvår i
år.

På Tyrvefjøra (Indre Ålvik) skal eksisterende toalett erstattes med et nytt,
samt at terreng skal bearbeides. Toalettets yttervegger skal settes
sammen av trestammer med røtter og utgjør en svært spesiell
konstruksjon. Trestammene er anskaffet og blir tiltransportert anlegget
fra byggherre.

Aurlandsfjellet

Røyrnes

Tiltaket planlegges utført 2022-23
og konkurransen lyst ut første
halvår 2022, forutsatt nødvendig
avtale om medfinansiering.

Det utvikles planer for rasteplass med toalettbygg ved Lærdalsfjorden.

Gaularfjellet

Hestad

Anlegget er planlagt startet opp i
år (2020) og ferdigstilt 2021.
Konkurransen lyses ut mai/juni.

Ved Hestad kapell skal det anlegges nytt toalettbygg, bygges ny
parkeringsplass, ny utsiktsbrygge, samt at rasteområde og sti skal rustes
opp.

Eikelandsfossen

Anlegget planlegges utført 20212022 og konkurranse lyst ut tidlig i
2021.

For opplevelse av Eikelandsfossen skal det tilrettelegges med opprusting
av rasteplass, sti til fossen og utsiktplattform. Tiltaket omfatter
grunnarbeider og konstruksjoner i metall.

Oscarshaug

Anlegget planlegges utført i
sommer (2020) og konkurranse
gjennomføres mai/juni.

Videreføring av pågående opprusting av eksisterende rasteplass på
Oscarshaug, omfatter opparbeidelse av små rasteområder med møbler i
terrenget, samt at parkeringen skal reguleres med stålkanter som
definerer skillet mellom parkeringsplass og terreng.

Sognefjellsvegen

Strekning
Tiltak
Helgelandskysten Sjonfjellet

Planlagt gjennomføring
Anlegget er planlagt ferdigstilt
2021.

Beskrivelse av tiltak til veiledende kunngjøring
Planen for anlegg på Sjonfjellet er å bygge ny rasteplass med toalett og
tilrettelegging for utsikt ut mot hav og øyrike.

Knøskholmen

Anlegget planlegges utført 2022 og
konkurranse lyst ut høsten 2021.

Plan for Knøskholmen omfatter parkering, en sirkulær gangsti som
forbinder parkering og sjø og anlegg av rastefasiliteter.

Torghatten

Anleggene planlegges utført 20212023 og konkurranser lyst ut første
halvår 2021.

Det nasjonale attraksjonspunktet Torghatten planlegges oppgradert,
eventuelt som to separate anlegg. En byggentreprise som omfatter toalett
og servicefunksjoner, samt opparbeidelse av parkeringsplass med toalett
og servicefunksjoner og et landskapstiltak med oppgradering av stier til og
gjennom hullet i Torghatten.

Trælvikosen

Anlegget planlegges utført 2023 og
konkurranse lyst ut høsten 2022.

I Trælvikosen er planen å etablere rasteplass med enkel parkering, benker,
sti ned til vannet og en tidevannslinje/sti ut til skjær med utsikt mot
Torghatten.

Sundshopen

Anlegget planlegges utført 2021 22 og konkurranse lyst ut tidlig 21.

Plan for Sundshopen omfatter oppgradering av rasteplass med toalett og
sti gjennom skog til steinbrygge.

Lofoten

Brunstranda

Anlegget planlegges utført 20222023 og konkurranse lyst ut første
halvår 2022.

Det utvikles plan for fornyelse av eksisterende rasteplass med nytt toalett
og oppholdsrom.

Lofoten

Haukelandstranda Planlegges utført 2022-23,
forutsatt nødvendig avtale om
drift og finansiering.

Det utvikles plan for utvikling av næringsbygg med tilhørende parkering.

Varanger

Hamningberg

I Hamningberg er planen å bygge fuglekikkerskjul og et offentlige
toalettbygg.

Anleggene planlegges utført 2022.
Konkurranse lyses ut i årsskiftet
2021/22, forutsatt nødvendige
avtaler om medfinansiering.

