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Et tydelig oppdrag

Helhetlig og kostnadseffektiv

utbygging og drift av trafikksikre

hovedveier

- Mer trafikksikker

vei for pengene



Nye Veiers oppdrag

§ 3 Selskapets virksomhet 

Selskapets oppgaver er å gjennomføre planlegging, utbygging, drift og 

vedlikehold av de riksveistrekninger som omfattes av selskapets portefølje 

og som selskapet etter avtale med Den norske stat har påtatt seg ansvar 

for, samt virksomhet nært tilknyttet dette.

Selskapets virksomhet skal være effektiv og helhetlig planlegging, 

utbygging, drift og vedlikehold av trafikksikre riksveier, hvor strekningene 

i selskapets samlede utbyggingsportefølje med høy 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de 

med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Kilde: §3 i Vedtekter for Nye Veier AS. 

Fastsatt ved stiftelsen 4. mai 2015. Sist endret 18. desember 2015

«Jeg legger gjennom selskapets vedtekter opp til at selskapet skal bidra til en mer helhetlig utbygging av 

trafikksikre riksveger, større kostnadseffektivitet og en tydelig prioritering av samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet ved valg av utbyggingsrekkefølge», sier Solvik-Olsen.



Nye Veiers verdier

Vi fornyer ved å tenke 

nytt og utfordre

Vi forbedrer ved å 

bringe verdi til jobben 

hver dag

Vi forsikrer ved å 

garantere at vi tar 

samfunnsansvaret vårt 

på alvor



Nytten av å bygge vei

Vedtekter: Nye Veiers vedtekter undertegnet av samferdselsminister Ketil 

Solvik-Olsen og selskapets styreleder Rolf G. Roverud.

Viktigst: Sikre veier med

reduserte ulykkeskostnader.

Trafikantnytte:

• Reisetid

• Reisekostnad

• Direktekostnad



4 felt: Kapasitetsøkning som monner



Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

= Nytte - Kostnader
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PORTEFØLJEPRIORITERING UT FRA MODENHET PÅ STREKNINGENE
Bør hensyntas

Lliten NN

Ingen spesielle hensyn

Noen hensyn

- 0,12

0,92

-0,20

-0,45

-0,55

-0,97

Modenhet Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Andre faktorer Utbyggingsrekkefølge

1 2 3 4

Samf.økonomisk lønnsomhet, NNB

Samfunnssikkerhet, 
Vurdering av 
kritikalitet

Trafikksikkerhet, 
Drepte/hardt skadde 
per km per år siste 5 år Hensyn til helhetlig utbygging

Netto 
ringvirkninger, 
Vurdering av effekt

Tidligst 
byggeklarStrekningKategori

Bompengebelastning, 
Kommentar

Utbygging/
Utredning

▪ E 39 Flekkefjord Ø – Sandnes

0,027 

Planlegging 0,030 

▪ N/A

Planlegging

▪ E6 Moelv –Øyer Syd

Utredning

Middels

Utredning

Lav0,020▪ E18 Arendal-Grimstad

Utredning

Lav0,011 

▪ E39 Ytre Ring Vige-Kristiansand vest

Utredning

Høy

▪ E39 Lyngdal (Røyskår) –
Flekkefjord Ø

▪ E 18 Dørdal - Tvedestrand

Utredning

▪ E6 Ulsberg-Melhus

Utredning

Middels0,016 

▪ E39 Kristiansand vest-Lyngdal vest (Røyskår)

Utredning

▪ E6 Ranheim-Åsen

▪ E18 Langangen - Dørdal

Høy Middels

Høy 0,082 Middels

Lav

0,048 Lav

0,067 

-0,47

0,060 

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

*Lyngdal – Sandnes er utredet av SVV. Rapport om netto ringvirkninger er ikke offentliggjort.

Medium*

Medium*

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

-0,56

0,04

0,14

0,33

Utbygging

Utbygging

▪ E18 Arendal- Tvedestrand

▪ E6 Kolomoen - Moelv

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

0,03

Q2 2017

Q1 2019

Q2 2018

Q2 2017

Q4 2016

Q3 2021

Q4 2019

Q3 2022

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2021

Q1 2022





Utslippsmålene i NTP styrer

Nye Veiers klimainnsats

• Bidrar med null-utslippsteknologi

• Stimulerer til bruk av alternative drivstoff 

• Gjøre bevisste valg av tekniske løsninger

og materialer 

• Gjenbruk av løsninger

• Massehåndtering og terrenginngrep

Forpliktende klimamål





Nye Veier med BIM
Fulldigitale innen 2020 

• Planlegging, design, utbygging og 

FDV i 3D-modell

• Effektiv prosjektledelse

• Kvalitetskontroll

• Oppdatering i driftsfasen

• All dokumentasjon ett sted



Optimalisering:

• Nye Veier har jobbet intensivt for å redusere kostnader og 

øke samfunnsnytten for hele porteføljen i Trøndelag 

Vi jobber videre for å finne nye optimaliseringstiltak, 

også sammen med entreprenør når de er på plass

• Redusere kostnader:

• Vurdere antall kryss, utforming og plassering

• Redusere bru- og tunnellengder

• Mulige traseendringer

• Andre forenklinger som gir reduserte kostnader 

• Økt hastighet for å redusere reisetid:

• Ny veilinje med økt hastighet til 110 km/t og 4 felts veg

• Dette prøver vi å få til på hele vår portefølje i Trøndelag, 

bortsett fra strekningen Vindåsliene – Skjærlitunnelen

• Redusert reisetid – økt trafikknytte

Optimaliseringsprosess E6 Trøndelag



• Helhetlig gjennomføringsmodell

• Ny teknologi og innovasjon

• Industrialisering

• Samtidig finansiering, planlegging, 

prosjektering og bygging

Kostnadskutt i Trøndelag, forts



Traséendring Åsen



I dag

• Fra aug. 2017: 
Omfattende grunnundersøkelser

• Utført av Rambøll

• Landets fremste geologer/geoteknikere

• Ca. 10 alternative traséer er vurdert



Nye Veiers foreløpige 
anbefaling: alternativ 2

Avhengig av videre 
dialog med kommunen, 
sektormyndigheter og 
eventuelle ytterligere 
optimaliseringstiltak i 
samhandling med valgt 
totalentreprenør



• Fra Forbordsjelltunnelen: 3 mill. m3 masseoverskudd

• Avtale NV–Avinor: «kortreist» masse for utvidelse av flyplassen

• Kostnadsoptimalt

• CO2-vennlig

• Begrenser anleggstransport på offentlig vei

– bedre sikkerhet og lettere trafikkavvikling

• Plan for å i vareta sjø-ørret og andre miljøhensyn

Masseoptimalisering kostnad, nytte og miljø

Vinn-vinn for tunnel og flyplass



E6 Trøndelag, Ranheim-Åsen

Videre 

optimalisering av 

kost og nytte 

gjennom 

tidligkontrahering 

og samhandling:

- IPD

- TVD

- VDC

- Incentiver

10 650; Nye Veiers mål 

(-20% fra rev 0-estimat)



Nye Veier i Trøndelag
108 km ny E6

E6 Ulsberg–Melhus S

E6 Ranheim–Åsen

Kostnader før optimalisering: ca. 28 mrd nok

Kostnadsreduksjoner pr 01.02.18:  5,1 mrd

Kostnader etter optimalisering: ca. 23 mrd (foreløpig)

4 felts motorvei

110 km/t I hovedsak

Økt samfunnsøkonomisk nytte: 13,9 mrd nok

Fullført: 2027



Kontrakt og framdrift: Ranheim–Åsen

E6 Ranheim–Åsen 
2019-2025

Kontrakt 1: Ranheim–Værnes 

Norges største veikontrakt: 4 mrd.

• Nettopp forhåndskunngjort

• Utlysning/prekvalifisering i desember7

• Valg av entreprenør sommeren 2018, samhandling i 2018/19

• Tidlig oppstart Ranheim–Reitan, med delåpning 2021

• Oppstart Reitan–Værnes, høsten 2019

• Ferdigstillelse Reitan–Værnes, sommeren 2024

Kontrakt 2: Kvithammar–Åsen:

• Utlysning/prekvalifisering sommeren 2018, etter valg av 

entreprenør Ranheim–Værnes

• Valg av entreprenør på nyåret 2019, med samhandling i 2019

• Oppstart ved årsskiftet 2019/20

• Ferdigstillelse ved årsskiftet 2024/25



Tidlig 

involvering

Effektiv trafikkavvikling &
høy samfunnsmessig nytte
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Finne riktig 
entreprenør

Finne den beste løsningen
sammen med valgt entreprenør

Idriftsette den beste løsningen for 
samfunnet og trafikantene

Anskaffelse

Optimalisert for
markedet

Intern
optimalisering

Helhetlig prosess – gode løsninger i et levetidsperspektiv
Gjentakende enda bedre prosjekter – øker samfunnsnytten



HMS og samfunnsansvar

Vi krever:

• Etikk og samfunnsansvar i kvalifiseringen av selskap

• 50 prosent faglært arbeidskraft i prosjektene

• 7 prosent lærlinger i prosjektene

• 25 prosent fast ansatte i prosjektene

• LO-koordinator i alle våre prosjekter

• Ryddige lønns- og arbeidsvilkår, også ved bruk av 

underleverandører

• Sterk prioritering av HMS, etikk og samfunnsansvar i 

valg av samarbeidspartnere

• Felles språkforståelse

• Elektroniske tennsatser til sprengning



«Rekordkontrakten»



E6 Ranheim–Værnes

Prekvalifiserte tilbydere



Kommende vedtak:
Ranheim–Værnes: 

• Vårsesjonen 2018 – Bompengeproposisjon

• Vår/sommer 2018 – Veiutbyggingsavtale med Staten

Ulsberg–Melhus S:

• Våren 2018 - Prioritering av strekningen/deler av strekningen i 

Nye Veiers styre

• Høstsesjonen 2018 – Bompengeproposisjon

• Høst/vinter 2018 – Veiutbyggingsavtale med Staten 



Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør Trøndelag

Takk for oppmerksomheten!


