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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 oppdrag

Utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner

Redusert reisetid:

Lyngdal – Kristiansand 33 min

Lyngdal – Sandnes 56 min 



Status 2018

• Ordinær drift fra 1. januar 2016

• Hovedkontor i Kristiansand

• En slank og effektiv 

byggherreorganisasjon med 145 ansatte

Oppstartsportefølje

530 km riksvei

148 mrd. kr

E18 Tvedestrand – Arendal 

(23 km)

E18 Rugtvedt – Dørdal

(17 km)

E18 Kjørholt og Bamble tunneler 
(åpnet)

E6 Kolomoen – Arnkvern

(19 km)

E6 Arnkvern – Moelv 

(24 km)

E39 Kristiansand vest – Mandal øst 
(21 km)

E39 Mandal øst – Mandal by (14 km)

E6 Ranheim Værnes 

(23 km)

Pågående kontrakter 2018



Hva er samfunnsøkonomisk lønnsomhet i praksis

(Hva er prissatte og ikke prissatte virkninger ?)

• Prissatte virkninger:

• Trafikantnytte utgjør over 80% av 

nytten

• Reduserte ulykkeskostnader utgjør 

10-15% av nytten

• Investeringskostnader utgjør over 

80% av kostnadene
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Nye Veier prioriterer nye strekninger –dagens oppslag 



Nye Veier prioriterer nye strekninger –dagens oppslag 



For å realisere hele potensialet er Nye Veier avhengig av å ha midler til å bygge 

porteføljen på mindre enn 20 år

Endre veistandarder og 

utforming

Gjennomførings-modell

Gjøre rette trasévalg

Gjennomgåtte stan-

darder og praksiser

NVs portefølje

Kontraktsform 

og strekningslengde

Korrekt trasévalg

Redusere byggetid

Andre standarder

KILDE: Teamanalyse

Kostnader Brutto nytte Total samf. øk. lønnsomhet

-24 mrd. +36 mrd. 60 mrd.



Status per 2018 – men vi er enda ikke i mål

Netto nytte

Endret samfunnsøkonomisk lønnsomhet (mill. kr)

Kostnader

(mill. kr.)

Sum 30 000 - 21 000

Reisetidsreduksjon på strekningene 36%

Fortsatt stort potensial for kostnadsreduksjon og økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet



Samfunnseffekt av vår tilnærming

• Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av prosjektene vi 

hittil har arbeidet med har økt med ca. 50 milliarder kroner. 

• Av dette er ca 20 milliarder reduserte utbyggingskostnader, 

mens ca 30 milliarder er økt trafikantnytte og reduserte 

ulykkeskostnader.

• Trafikantnytten oppnås gjennom kortere veistrekninger, 

høyere hastighet og dermed redusert reisetid.

• Totalt er reisetiden redusert med 36% i de nevnte 

prosjektene



Nye Veiers tiltak for kostnadsreduksjoner

Helhetlig gjennomføringsmodell

• teknologi og innovasjon inn i prosjektene 

• industrialisering

• entreprenøren styrer prosjektering 

• tilrettelegger for mer effektiv drift over lengre strekninger

Standardisering

• Redusere omfang i og omkring trasè og vei

• Gjenbruk og reduksjon av dyre elementer (bro, tunnel)

Prosessinnovasjon

• Samtidig finansiering, planlegging, prosjektering og bygging



Tidlig involvering

Effektiv trafikkavvikling &
høy samfunnsmessig nytte

Total 
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Tid

Strategisk 

utredning
Integrert samhandling Utbygging Drift & vedlikehold

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



Porteføljeprioritering ut ifra modenhet på strekningene 

Prosessen 

Modenhet
Samfunns-
økonomisk 
lønnsomhet

Andre faktorer
Utbyggings-
rekkefølge

1 2 3 4

Kategori Strekning Samfunns-økonomisk 
lønnsomhet

Netto ring-

virkninger

Trafikksikkerhet

Samfunns-

sikkerhet

Hensyn til 

helhetlig 

utbygging

Tidligst 

byggeklar

Bompenge-

belastning



PORTEFØLJEPRIORITERING UT FRA MODENHET PÅ STREKNINGENE

- 0,12

0,92

-0,20

-0,45

-0,55

-0,97

Modenhet Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

1 2

Samf.økonomisk lønnsomhetStrekningKategori

Utbygging/
Utredning

▪ E 39 Flekkefjord Ø – Sandnes

Planlegging

Planlegging

▪ E6 Moelv –Øyer Syd

Utredning

Utredning

▪ E18 Arendal-Grimstad

Utredning ▪ E39 Ytre Ring Vige-Kristiansand vest

Utredning ▪ E39 Lyngdal (Røyskår) – Flekkefjord Ø

▪ E 18 Dørdal - Tvedestrand

Utredning

▪ E6 Ulsberg-Melhus uten Kryss Ler

Utredning

▪ E39 Kristiansand vest-Lyngdal vest (Røyskår)

Utredning

▪ E6 Ranheim-Åsen

▪ E18 Langangen - Dørdal

-0,47

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

-0,56

0,04

0,14

0,33

Utbygging

Utbygging

▪ E18 Arendal- Tvedestrand

▪ E6 Kolomoen - Moelv

0,03



Prosess for måling og 

oppfølging

12 strategiske fremgangsfaktorer

KPI’er som understøtter fokus-områdene

1. Forbedre og innovere verdikjeden

2. Utvikle standardiserte designvalg og 

innovative løsninger

3. Sikre samfunnsøkonomisk lønnsomme 

løsninger

4. Forbedre HMSK og samfunnsansvar i BA 

bransjen

Hver av de 12 strategiske fremgangsfaktorene har et sett med KPI’er

for å måle og sikre oppnåelse

Overordnede målsettinger

Strategiske fremgangsfaktorer

KPI’er

8 overordnede målsettinger

1. Antall kilometer åpnet vei

2. Reduksjon i årlige personskadeulykker

3. Årlig oppetid i driftsfasen

4. Årlig H1 frekvens (alvorlige skader)

5. Investering ved BP8

6. Kostnadsreduksjon ved BP8

7. CO2 utslipp utbygging

8. Årlig CO2 utslipp drift



Avtaler med Staten

Føringer fra St.prop 27 og 33

NUES, lover og regler

Økt samfunnsnytte:

4- felts motorveier med høy TS til

lavere kostnader

Modell for porteføljeprioritering og styring

Modell for finansiering og likviditetsstyring

Finans og 

likviditets-styring

Portefølje-

prioritering

og styring

Eierstyring

Anskaffelse

Eierstyringsmodell

Prosjekt- utvikling

Prosjekt-

gjennomføring og 

styring

Slik gjør 

vi det

Rammebetingelser Resultat og leveranser

Virksomhetsstyringen i Nye Veier – de ulike modellene

Gjennomføringsmodell



Modell for Finansiering og Likviditetsstyring

• Skaper forutsigbarhet i kommende 4 års periode

• Fornyes og indekseres årlig

• Har fleksibilitet mhp opptrekk av bompengefinansiering

• Likviditet og finansiering av det enkelte prosjektet styres via 

veiutbyggingsavtalen med samferdselsdepartementet.

• Selskapet bærer ansvaret for alle kostnader opp mot rammen gitt i 

vegutbyggingsavtalene;

- Må selv bære evt. kostnadsoverskridelse

- Kan selv dra nytte av kostnadsbesparelse



Modell for Porteføljeprioritering og -Styring

• Sammenstiller prosjekter for plan- og gjennomføringsportefølje iht
modenhet i eierstyringsmodellen.

• For gjennomføringsporteføljen prioriteres strekninger med høy 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet og høy grad av modenhet ift Nye 
Veiers målsettinger

• Ved prioritering av prosjekter vurderes prosjektets 
investeringsbehov i forhold til tilgjengelig finansiell kapasitet i 
virksomheten. 

• Organisatorisk kapasitet, og risiko er også en viktige parametere 
ved prioritering og videreføring av prosjekter.

• Total kostnadsprognose for hele porteføljen rapporteres og vurderes 
kontinuerlig i forhold til virksomhetens finansielle kapasitet.

Kontinuerlig finansiell 
kapasitetsvurdering av plan-
og gjennomføringsportefølje

Prioritering av prosjekter 
med høy 

samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet



Vår Gjennomføringsmodell

Forventet effekt av vår gjennomføringsmodell

• Øke samfunn- og trafikkantnytten;

- Reduserte investeringskostnader

- Tilgjengeliggjøre trafikksikre veier raskere en opprinnelig planlagt.

• Oppnå minst 20% kostnadsreduksjon i hele porteføljen;

- Målrettet gjennomføring- og kontraktstrategi for det enkelte prosjekt (intern prosjektutvikling <=10% reduksjon)

- Tidlig involvering av entreprenørkompetanse skal gi ytterligere minst 10%.

• Godt tilrettelagte kontrakter skal gi god styringsbasis.

• Standardisert og kontinuerlig oppfølging i utbyggingsfasen skal sikre måloppnåelse.

• Langsiktig vedlikeholdsgaranti i utbyggingskontraktene skal sammen med tilrettelagte driftsavtaler sikre høy oppetid og trafikksikre 
veier.

Vår gjennomføringsmodell er basert på følgende filosofi; 
Utnytte mulighetene som ligger i tidlig fase, hvor påvirkningsmulighetene 
er størst. Mulighetene skal tas ut, og risikoen reduseres gjennom å 
involvere markedets beste kompetanse i å finne de beste løsningen tidlig i 
prosjektet.



Vår Eierstyringsmodell

• Eierstyringsmodellen skal sikre virksomhetsledelsen, styret og 

eksterne eiere et godt beslutningsunderlag og styring av alle 

enkeltprosjekter

• Eierstyringsmodellen skal bidra til å skape forutsigbarhet mellom 

interne og eksterne prosjekt interessenter.

• Standardisere krav til utvikling av prosjektene gir godt grunnlag for 

porteføljeprioritering og rapportering

• Eierstyringsmodellen er den overordnede  prosessen for alle 

prosjekter, og overbygningen for styringssystemet (prosesser, 

policyer, sjekklister, prosedyrer, retningslinjer etc.)

Styringssystem med prosesser, 
delprosesser, prosedyrer, 

sjekklister, policyer, retningslinjer 
etc.



Sammen skaper våre modeller mer vei pr. investerte krone – dvs. økt samfunnsnytte.

Den overordnede finansielle styringen setter 
grenser for hvor store investeringer som kan gjøres i 
perioden.

Porteføljeprioritering og -styring Gjennomføringsmodell

Vår gjennomføringsmodell  reduserer 
kostnader og øker samfunnsnytten 

Reduserte investeringskostnader pr prosjekt gjør at vi 
kan gjennomføre flere veiprosjekter innenfor den 
finansielle rammen

Finans og likviditetsmodell

Eierstyringsmodellen sikrer 
gode beslutningsunderlag for 

prioritering

Eierstyringsmodellen sikrer godt 
beslutningsunderlag, 

prosjektutvikling, og styring av 
enkeltprosjekter

Eierstyringsmodell



Vi er på vei - men vi kan ikke hvile



Takk for oppmerksomheten!


