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Eva Olesen rådgiver både offentlige og private klienter om alle former for entrepriseretlige problemstillinger,
herunder navnlig i sager om teknisk rådgivning. Eva har i den forbindelse deltaget i forberedelsen og
førelsen af flere voldgiftssager.
Eva rådgiver desuden offentlige myndigheder og private erhvervsvirksomheder om alle aspekter ved udbud,
herunder vedrørende tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbudsforretninger.
Eva taler de skandinaviske sprog og engelsk.

Eva har bl.a. rådgivet om:
•
•
•
•
•
•

udbuddet af drift og vedligeholdelse af Metroens linje M1 og M2 i perioden 1. januar 2019 –
31. december 2024 (kontraktværdi ca. 2 mia. kr.)
udbud af Metro til Nordhavn for Metroselskabet (kontraktværk ca. 2,2 mia. kr.)
udarbejdelse af sociale klausuler for udbuddet af metrobyggeriet i København
udbud af Odense Letbane for Odense Kommune (kontraktværdk ca. 2,5 mia. kr.)
udbuddet af nedrivningen af PCB- og asbestforurenede højhuse i Brøndby Strand (kontraktværdi ca.
200 mio. kr.)
udbuddet af første etape af det nye supersygehus i Køge (kontraktværdi ca. 2,2 mia. kr.)

Eva har desuden været involveret i voldgiftssager og klagesager ved Klagenævnet for Udbud om:
•
•
•

projekterings- og tilsynsansvar for tekniske rådgivere, herunder tegnestuen Lundgaard & Tranbergs
ansvar som totalrådgiver på projektet Louiselund Plejecenter og Ældreboliger
udbuddet af Bio4-projektet for HOFOR
udbuddet af Odense Letbane for Odense Kommune

I Legal 500 2018 er Eva Olesen fremhævet som "Next Generations Lawyer" i kategorien Real Estate and
Construction.
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Eva underviser løbende på kurser i udbud og kontrakter hos diverse kursusudbydere som f.eks. Djøf.

Justitia 2014/2: Skræddersyede byggerier og lejemål i et EU-udbudsretligt perspektiv.
Eva er medforfatter på en bog om udbud i forsyningssektoren efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, som
forventes at udkomme i 2020.
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Medlem af Dansk Selskab for Byggeret, Dansk Forening for Udbudsret, Dansk Forening for Voldgift og
Young Arbitrators Copenhagen (YAC).
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