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Helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier 
- Mer trafikksikker veg for pengene

Et tydelig oppdrag
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STATUS FOR ETABLERING

• Opprettet som et interimselskap våren 2015
• Ordinær drift fra 1. januar 2016
• Heleid av Samferdselsdepartementet
• Hovedkontor i Kristiansand
• En slank og effektiv byggherreorganisasjon
• Ca. 85 ansatte innen utgangen av 2016
• Skal bygge 530 km riksvei, hovedsakelig 4-felt
• Omsetning 130 (150) mrd. NOK over 20 år
• Trondheimskontor fra januar 2017



Oppstarts portefølje ihht
Stortingsmelding 25 (2014/2015)
4 Utbyggingsområder
- E39 pt Kristiansand
- E18 Longum, Rugtvedt
- E6 Mjøsa
- E6 Trøndelag
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Nye Veier i Trøndelag  - E6 Ulsberg–Melhus
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Nye Veier i Trøndelag  - E6 Ranheim–Åsen



Nye Veier i Trøndelag  - omfang

Parsell Plan-status Lengde ÅDT (2014) Antalltunneler Antall bruer * Masse-balanse Antall toplans-kryss
Ulsberg -Melhus Pågår,4 av 6 vedtatt

61 km 6-11000 6 tunneler 18 bruer 0,8-1,0 mill.m3 overskudd
9 toplans-kryss

Ranheim -Værnes Vedtatt Ca. 23 km 18-20000 3 tunnelertotalt 7,3 km
16 bruer, 2 større

1,8 mill.m3 overskudd 5 toplans-kryss

Kvithammar -Åsen Vedtatt Ca. 19.5 km 9000 2 tunneler, Forbord på 7,6 km
4 bruer lengste330 m

3,3 mill.m3 overskudd 3 toplans-kryss

SUM 104 km 11 tunneler 38 bruer
5-6 mill. m3 masse-over-skudd

17 toplans-kryss

Kommunedelplan Reguleringsplan Prosjektering / ByggingMed forbehold om endringer

* inkl. overgangsbruer



INNTEKTER

Forretningsmodell
NYE VEIER AS

Rammeavtale mellom Nye Veier AS og Den norske stat ved Samferdselsdepartementet
Formål: Fastsette oppstarts portefølje og generelle rammer for Nye Veiers oppgaver og finansiering

Status: Signert 22.12.2015
FINANSIERING

INN
TEK

TER

LIKV
IDIT

ET

Planleggingsavtale
Direkte kostnader + sats 
for indirekte kostnader

Drifts- og 
vedlikeholdsavtale
Direkte kostnader + 
risikopåslag + sats for 
indirekte kostnader

Vegutbyggingsavtale
Direkte kostnader + 
risikopåslag + sats for 
indirekte kostnader

Andre avtaler om 
bistand
Ikke diskutert

Forpliktelse fra Staten i en 
femårsperiode 2016-2020
2016: 1,3 MRD
2017: 3 MRD
2018-2020: 5 MRD per år Utbetales 
innen 15.01 hvert år

LIKVIDITET

FIN
ANS

ERI
NG

Aksjeinnskudd + tilførsel av 
egenkapital

Vederlag fra underavtaler

Vederlag i form av bompenger
30-50% av total prosjektkostnad

Trekk fra bompengegrunnlag



Forutsigbarhet i porteføljestyring



Best Value Procurement + Totalentreprise:Rugtvedt –Dørdal; 1,2 mrd mindre enn forventet kostnad



 Helhetlig gjennomføringsmodell
 teknologi og innovasjon inn i prosjektene 
 industrialisering
 entreprenøren styrer prosjektering 
 tilrettelegger for mer effektiv drift over lengre strekninger

 Redusere omfang i og omkring trasè og vei

 Prosessinnovasjon; samtidig finansiering, planlegging, prosjektering og bygging

Nye Veier sine tiltak for kostnadsreduksjoner
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SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE BESTÅR AV PRISSATTE OG IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER, OG NETTO RINGVIRKNINGER

KILDE: Statens vegvesen; teamanalyse

=
Samfunnsøkonomisk analyse

+

Prissatte konsekvenser(trafikantnytte, operatørnytte, investeringer, etc.)2

Ikke prissatte konsekvenser(friluftsliv, kulturmiljø, naturressurser, etc.)

Netto ringvirkninger(bedret konkurranse, redusert strukturell ledighet, etc.)

+ Inkludert i dagens modell

Ikke inkludert i dagens modell

i

ii

B
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Netto ringvirkninger
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▪ E6 Ranheim-Åsen 0,054Høy Middels ▪ N/A

TO STREKNINGER PRIORITERES HØYERE PÅ GRUNN AV ANDRE FAKTORER 
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, NNB

Bør hensyntasNoen hensyn Ingen spesielle hensyn

Kategori

KILDE: Nye Veier, Teamanalyse

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet justert for netto ringvirkninger, NNB

Strekninger som prioriteres høyere

3

Høyt

Lavt

Planleggings-porteføljen

Utrednings-portefølje

Høyt

Lavt

Prio
rite

t

Trafikksikkerhet, Drepte/hardt skadde per km per år siste 5 år 
Netto ringvirkninger, Vurdering av effekt

Samfunnssikkerhet, Vurdering av kritikalitetStrekning Hensyn til helhetlig utbygging
▪ E6 Kolomoen-Moelv 0,051 N/A1 Lav ▪ N/A

0,022 N/A Lav ▪ N/A▪ E18 Langangen-Dørdal

▪ E18 Tvedestrand-Arendal 0,096 N/A Lav ▪ N/A

▪ E39 Kristiansand vest-Lyngdal vest 0,086 Høy Middels ▪ Utbygging bør begynne der nytten realiseres først

▪ E18/E39 Vige-Kristiansand vest N/ALav Høy ▪ N/A

▪ E6 Ulsberg-Melhus 0,014 Medium Middels ▪ N/A

0,020 N/A Lav ▪ N/A▪ E18 Arendal-Grimstad*
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▪ E18 Dørdal-Tvedestrand* N/A 0,015 Lav ▪ N/A
▪ E6 Moelv-Ensby* 0,059 ▪ N/AN/A1

▪ E39 Lyngdal-Sandnes* Lav0,042 ▪ N/AN/A

* Svært indikative eller manglende estimater på samfunnsøkonomisk lønnsomhet1 Trolig høy mernytte med tanke på forstørrelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner. Analyser vil gjennomføres ila. 2017

Middels
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TRE PROSJEKTER PRIORITERES FOR UTBYGGING, TO PROSJEKTER UTREDES FOR SNARLIG UTBYGGING

KILDE: Nye Veier, Teamanalyse

* Svært indikative estimater på samfunnsøkonomisk lønnsomhet1 Utbygging tenkt i to faser - Rugtvedt-Dørdal fase 1, Langangen-Rugtvedt er fase 22 E39 Lyngdal – Sandnes vil trolig deles opp i flere strekninger på sikt

Prioritert for utbygging Prioritert for hurtig utredning

Kategori
▪ Prioritert for utbygging (gitt at krav for dette oppfylles)

Planleggings-porteføljen

Strekning Foreslått prioritering Planlagt byggestart

▪ Q2/Q3 2017
▪ Q2 2017

▪ Q1 2017
Utrednings-porteføljen

▪ Prioritert for videre utredning mot utbygging

▪ E6 Kolomoen-Moelv
▪ E18 Tvedestrand-Arendal

▪ E39 Lyngdal Vest-Sandnes* 2

▪ E39 Kristiansand vest-Lyngdal 

▪ E18 Langangen-Dørdal (første fase)1

▪ E6 Moelv-Ensby*

▪ Tidligst 2018
▪ E6 Ranheim-Åsen ▪ Tidligst 2019

▪ E18 Dørdal-Tvedestrand* 

▪ E18/E39 Vige-Kristiansand vest
▪ E6 Ulsberg-Melhus
▪ E18 Arendal-Grimstad* Utrednings-porteføljen

▪ Prioritert for videre utredning for å ferdigstille planer og øke samfunns-økonomisk lønnsomhet
▪ Tid for byggestart ikke bestemt
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Andre porteføljeprioriteringdesember 2016

1. E18 Tvedestrand – Arendal2. E18 Langangen – Dørdal3. E6 Kolomoen – Moelv4. E39 Kristiansand Vest – Lyngdal 5. E6 Ranheim – Åsen



Brukerfinansiering av Nye Veier sin portefølje
• Kostnadsoverslag på portefølje pt.148 mrd. kr. – 100 mrd. kr i statlige midler

• bompengeandel på 32 % (gjeldende NTP ca. 35 %). 
• Ingen prosjekter i porteføljen er fullfinansiert uten bompenger

• Nye Veier prioriterer prosjekter basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet – bompenger medfører et nyttetap
• Forholde seg til prinsippene vedtatt i NTP og retningslinjer fra Staten

• Nytteprinsippet: sammenheng mellom nytte og betaling
• Lokal tilslutning til bompengeopplegget er nødvendig
• Takst- og rabattstruktur (Prop. 1S Tillegg 2 2015-2016)



 Vår strategi er å utnytte mulighetsområdet tidlig til å skape innovasjon
 Vi benytter derfor entreprisformer som gir mulighet for industrialisert prosjektering, bygging, drift & vedlikehold
 Tidlig involvering gir entreprenørene mulighet til å påvirke løsningene og bidra med innovative og gode løsninger
 Konkurranse om beste tekniske løsning gir produktivitetsutvikling i bransjen
 Vi hjelper bransjen til å bli heldigitale raskere og setter tydelige målsettinger

Helhetlige løsninger – i et langsiktig levetidsperspektiv



 Helhetlig gjennomføringsmodell
 teknologi og innovasjon inn i prosjektene 
 industrialisering
 entreprenøren styrer prosjektering 
 tilrettelegger for mer effektiv drift over lengre strekninger

 Redusere omfang i og omkring trasè og vei

 Prosessinnovasjon; samtidig finansiering, planlegging, prosjektering og bygging

Nye Veier sine tiltak for kostnadsreduksjoner



• Prosjektoptimalisering
• Uavhengig prosjektgjennomgåelse – verdianalyse
• Bedre nytte gjennom hastighetsøkning og reduserte kostnader
• Mål 20% reduksjon

• Gjennomførings- og kontraktsstrategi
• Tilbudsgrunnlag og tilbudskonkurranse – høst 2017
• Byggestart primo 2019

Bompengeproposisjon til Stortinget høst 2017

Nye Veier i Trøndelag  - Videre arbeid, fremdrift 2017



Gjennomførte workshops:

Samarbeid med Akademia og bransjen

Tema Deltakere Workshop
Hvordan bygge fremtidens veg? Ca 50 deltakere Juni 2016

1. Digitalisering Ca 200 deltakere Nov. 2016
2. Standardisering &prefabrikasjon Ca 60 deltakere Des. 2016
3. CO2 fotavtrykk Mars 2017
4. Virkningen av ulikegjennomføringsmodeller Treårig forskningsarbeid Som del av forskningsarbeidet



Autonome biler er ikke lenger en spennende, futuristisk idé.
Veiinfrastrukturen er avgjørende for overgangen til et samfunn hvor bilene i stor grad er selvkjørende. 

Autonome biler



De «smarte veiene» kommer nå. 
Trådløs ladeteknologi i veien er allerede tatt i bruk i kollektivtrafikken i bl.a. Sør-Korea, USA, Tyskland og Belgia.

Vei 2.0: Trådløs ladeteknologi 



Nye Veier vil bruke entreprisekontraktene
Vi tror på kraften som ligger i de store kontraktene og vi vil gjennom konkurransene og gjennomføringen ligge i forkant

Innovasjon og utvikling 



Best Value Procurement (BVP)Overordnede mål for Rugtvedt-Dørdal

• Minimere ulemper for trafikantene i byggeperioden
• Minimalisere behovet for vedlikehold som medfører ulemper for trafikantene
• Realisere nullvisjon om ulykker i byggeperioden forårsaket av totalentreprenøren
• Realisere nullvisjon om brudd på samfunnsansvar i byggeperioden og vedlikeholdsperioden
• Null uoppgjorte tvister etter avsluttet byggeperiode 



Evalueringskriterier for Rugtvedt-Dørdal

Intervju av 3 nøkkelpersoner – egen intervjuer

Evalueres opp mot de overordnede målene

Alle må være under BMP(byggherrens makspris)



Prosjektøkonomi E18 Rugtvedt-Dørdal

Vegutbyggingsavtale inkl. mva 4.460
Tidligere forbruk 136
Disponible midler for Nye Veier 4.324

Totalsum etter tilbud inkl. mva 3.146

Estimert besparelse 1.178

Tall i 2016 kr



Industrialisert gjennomføring gir gevinst mht

Standardisering og prefabrikasjon

• HMS
• Trafikksikkerhet
• Tilgjengelighet for trafikantene
• Miljø
• Gjenbruk av løsninger
• Kvalitet
• Digitalisering
• Kostnad
• Effektivitet
• Tid
• Konfliktnivå



Digitalisering - ønsket bruk av BIM-modeller
• Modellbasert planlegging og design
• Effektiv prosjektledelseMnd-rapportering CO2 regnskapFremdriftstrapportering
• KvalitetskontrollKontroll av geometri og funksjonGodkjenningsdokumentasjonMaskinstyring i produksjonFDV-dokumentasjon fra modellenSimulering arbeidsprosesser og logistikk
• Oppdatering i driftsfasen
• All dokumentasjon ett sted



• Nye Veier er proaktive for å nå utslippsmålene i forslag til NTP:
• bidra med 0-utslipps teknologi
• stimulere til bruk av alternative drivstoff 
• gjøre bevisste valg av tekniske løsninger og materialer 
• gjenbruk av løsninger
• massehåndtering og terrenginngrep

Klima
Bidrag til mindre CO2-utslipp og nå 2030 målene



E18 Rugtvedt-Dørdal



E18 Rugtvedt-Dørdal



E6 Trøndelag Nord, Ranheim – Åsen
• Total strekning 42,5 km
• Kostnadsberegnet av SVV til 13 mrd nok
• Prosjektoptimalisering

• Uavhengig prosjektgjennomgåelse – verdianalyse
• Bedre nytte gjennom hastighetsøkning og reduserte kostnader
• Mål 20% reduksjon

• Gjennomførings- og kontraktsstrategi
• Tilbudsgrunnlag og tilbudskonkurranse – høst 2017
• Byggestart primo 2019
Bompengeproposisjon til Stortinget høst 2017

Nye Veier i Trøndelag  - Videre arbeid, fremdrift 2017



Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen tilFædrelandsvennen 27.03.17

34

Positiv ordførerLindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen er ikke fremmed for å legge veien lenger nord og lenger vekk fra folk.- Men det blir opp til kommunestyret og gi et signal til Nye Veier om dette er noe vi mener ser fornuftig ut, sier Kristoffersen til Fædrelandsvennen.- Går vi ikke med på kostnadsreduserende tiltak, kan prosjektet sendes lenger ned på prioriteringslisten til Nye Veier. Jeg vil mye heller at man starter med veibygging i Agder enn i Trøndelag, legger hun til.



E6 Trøndelag Nord, Ranheim – Åsen
• Total strekning 42,5 km
• Kostnadsberegnet av SVV til 13 mrd nok
• Prosjektoptimalisering

• Uavhengig prosjektgjennomgåelse – verdianalyse
• Bedre nytte gjennom hastighetsøkning og reduserte kostnader
• Mål 20% reduksjon

• Gjennomførings- og kontraktsstrategi
• Tilbudsgrunnlag og tilbudskonkurranse – høst 2017
• Byggestart primo 2019
Bompengeproposisjon til Stortinget høst 2017

Nye Veier i Trøndelag  - Videre arbeid, fremdrift 2017



Takk for oppmerksomheten!


