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Utfordringen:



”GALSKAP ER Å GJØRE DET SAMME OM 
OG OM IGJEN, Å FORVENTE ET ANNET 
RESULTAT”
ALBERT EINSTEIN



Vårt oppdrag

Stortingsmelding 25 (2014 – 2015)

• Planlegge, bygge og drifte trafikksikre hovedveier

• Kostnadseffektiv utbygging og drift

• Styrke næringslivets konkurranseevne

• Mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport

• Knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner

• Mer trafikksikker vei for pengene 

530 km Europaveg
150 mrd NOK

20 år
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Litt om organisering I utbyggingsområder. Vi ønsker nye strekninger, har bla. ingen på Vestlandet. Dette kommer du tilbake til når du sier noe onm våre innspill til NTP.



Nye Veier – selskapet

• 100% statlig aksjeselskap eiet av Samferdselsdepartementet

• Fullt operativt siden 01.01.16

• Hovedkontor i Kristiansand

• Kunde- og oppdragsdrevet effektiv organisasjon

• Ca 165 ansatte p.t.

• Porteføljen er geografisk lokalisert i 2 utbyggingsporteføljer 
med lokale prosjektkontorer og prosjektorganisasjoner i 
matriseorganisering med basis



Vi tar hele norgeskartet i bruk



Oppstart i 2016: Vi satte mål og la en strategi



Hårete mål og KPI-er

KostnadsreduksjonKlima TrafikksikkerhetØkt nytte



Strekninger basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Kategori
Kost/nytte-analyse
Netto nytte per budsjettkroneStrekning

▪ E18 Langangen – Dørdal 

▪ E6 Kolomoen – Moelv 

▪ E18 Tvedestrand – Arendal (ferdig strekning) 

0,23
0,02

-0,03
-0,01
-0,02

-0,21
-0,32

-0,55
-0,58

-0,63
-0,83

▪ E39 Lyngdal – Sandnes

▪ E18/E39 Vige – Kristiansand vest (Ytre ringveg)

▪ E39 Kristiansand vest – Lyngdal  vest

▪ E18 Arendal – Grimstad

▪ E18 Dørdal – Tvedestrand

▪ E6 Ranheim – Åsen 

▪ E6 Ulsberg – Melhus 

▪ E6 Moelv – Ensby

Pr
io

rit
et

Høy

Lav

Planfase

Høy

Lav

Utredning

0,92
0,04
0,03

-0,12
0,14

-0,45
0,33

-0,20
-0,56

-0,47
-0,55

2016 | 2019

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ved klikk: Fra 2016 til 2019 har vi økt netto nytte på nesten alle strekninger



Ny prioritering

Kategori
Kost/nytte-analyse, 2019
Netto nytte per budsjettkroneStrekning

▪ E18 Langangen – Dørdal 

▪ E6 Kolomoen – Moelv 

▪ E18 Tvedestrand – Arendal 

▪ E39 Lyngdal – Sandnes

▪ E18/E39 Vige – Kristiansand vest (Ytre ringveg)

▪ E39 Kristiansand vest – Lyngdal  vest

▪ E18 Arendal – Grimstad

▪ E18 Dørdal – Tvedestrand

▪ E6 Ranheim – Åsen 

▪ E6 Ulsberg – Melhus 

▪ E6 Moelv – Ensby

Pr
io

rit
et

Høy

Lav

Planfase

Høy

Lav

Utredning

0,92
0,33
0,14
0,04
0,03

-0,12
-0,20

-0,45
-0,47

-0,55
-0,56
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ENG: This is how the portfolio prioritization turns out after all projects are evaluated. The result is a clear order on the projects, from least profitable to the most profitable.To increase profitability, we work continuosly with increasing the Socio-Economic Profitability and reducing the costs in every project.NOR: Slik blir porteføljeprioriteringen når alle prosjekt er vurdert i prosessen. Da får vi ut en klar rekkefølge på prosjektene. For å få prosjektene høyere opp i prioriteringen jobbes det kontinuerlig med å øke samfunnsnytten i prosjektene og redusere kostnadene. 



Nye Veier i Trøndelag

106 km ny E6 – 2 strekninger
• E6 Ulsberg–Melhus S  - 64 km
• E6 Ranheim–Åsen   - 42 km

ØKT SAMFUNNSØKONOMISK NYTTE



• Traséendringer
• Færre/endrede kryss
• Kortere tunneler og bruer
• Kortere reisetid – 110 km/t i hovedsak
• Helhetlig gjennomføringsmodell
• Ny teknologi og innovasjon
• Industrialisering
• Samtidig finansiering, planlegging, 

prosjektering og bygging

Optimalisering
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Drift og vedlikeholdUtbyggingIntegrert samhandlingAnskaffelserStrategisk 
utredning

Trafikantnytte

Utbyggingserfaring

Trafikant og driftserfaring

Innovasjon

Samfunnsnytte

Total
entrepriser
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Bygging av vei

En digital plan hele veien gjennom som kan oppdateres – alt ett sted

Nye Veiers gjennomføringsmodell 
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Lang traséendring
Fra Ulsberg forbi Berkåk

• Ny E6 øst for Buvatnet i stedet for den regulerte vestsida
• Mellom Ulsberg og Berkåk bygges veien nordøst for Dovrebanen
• Færre bruer og tunneler
• Kan bygges uten å ta så mye hensyn til eksisterende E6-trafikk
• Unngår svært sidebratt terreng mellom Ulsberg og Storpynten
• Besparelse 1.3 mrd. for strekningen Ulsberg – Vindåsliene
• Bedre standard – i all hovedsak 4 – felt og 110 km/t
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Nye Veier i Trøndelag – E6 kommer tidligere

Fra sommeren 2020:

- 4 prosjekter i gang

- Investeringskostnad ca 16 mrd NOK (av 25 mrd)

- 74 km av 106 km ny E6

- vegåpninger fra 2021 til 2025
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E6 Kvithammar-Åsen:

Overordnede prestasjonsmål ihht BVP-metoden
Gjennom alle faser og følges opp med KPIer

• Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs-
og driftsperiode, samt et helsefremmende og 
rettferdig arbeidsliv

• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom 
samhandling og digitalisering

• Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i 
anleggs- og driftsperioden

• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på 
ytre miljø

• Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag



Optimalisering og øke verdi i prosjekt og portefølje
i samhandling med myndigheter, kommuner, entreprenører og leverandørmarkedet

Verdi

Kostnad

Prosjektet
i dag

Økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet:
• Reduserte ulykkeskostnader
• Reisetid – 110 km/t
• Bo- og arbeidsmarked
• Tilgjengelighet / oppetid

Reduserte investeringskostnader
Optimalisert med drifts- og 
vedlikeholdskostnader over 20 år



IPD

Sam-
handling

NS 8407

NS 8405

INTEGRERING I BYGGE- OG ANLEGGSKONTRAKTER – UTVIKLING 



New Map Characteristics

Transaction based Relation based

Specialized 
Contracts Total Contracts Alliance 

Contracts

Competition Collaboration

Two party contracts Multi party contracts

RT

CollaborativeTraditional

NS8405
NS8406 

NS8407
NTK
OPS

PPC2000
NEC-
contr.

We lack Norwegian 
Contract Formats

IPD
Alliance

SPC

Optimization of contract Optimization of business

Kilde: Ole J. Klakegg, prof. NTNU
Mod.: Johan Arnt Vatnan

E6 Kvål-
Melhus







Nye kontraktsmodeller => Samhandling

• Totalentrepriser

• Totalentrepriser med integrert samhandling

• Integrerte Prosjektlevanser (IPL) – Flerpartsavtale, alliansekontrakter



Gjennomføringmodeller

• Integrert samhandling med fastpris

• Integrert samhandling med målpris

• IPL – Integrert Prosjekt Leveranse

Samhandling erstatter konflikt



IPL = NY FORRETNINGSMODELL

Earning and gain model

Se
lv

ko
st

Fortjeneste



Fase 1 Integrert samhandling Fase 2 Utførelse

Start-
kalkyle

Målpris 

Avtale-
inngåelse 
gjennom-

føring

Etablering 
av start-
kalkyle

Kontrakts-
signering

Overtakelses-
forretning
prosjekt

Insentivmodell
Fase 1

Insentivmodell
Fase 2

Verdioptimalisering gjennom samhandling

Fase 3 Garantiperiode

Byggherrens
budsjettpris

Sluttoppgjør 

Insentivmodell
Fase 3



E6 Ulsberg – Vindåsliene

Nøkkelinformasjon

Åpning 2024

Fartsgrense 110 km/t

Kortere reisetid Ca. 17 minutt

Anslått 
kontraktsverdi
(NOK eks. mva.)

Ca. 2,7 mrd.*

Lengde Ca. 32 km

Om prosjektet

Planleggingstid
Nye Veier overtok prosjektet i 2016. Det forelå 
reguleringsplaner for hele strekningen, men etter at 
Nye Veier har optimalisert har det vært behov for 
omregulering. 

Status Det pågår optimalisering sammen med entreprenør 
og rådgiver. Planlagt byggestart i starten av 2021.



BIM bidrar til mer effektiv 
prosjektgjennomføring - VDC

Ved bruk av Smartvegg, 
samhandlingsvegg (Huddlewall) 
på ICE møter blir møtene mer 
effektive. Problemløsning direkte i 
modellen.

Opptil 3 separate grupper kan 
arbeide samtidig.
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Collaboration, Co-location, Big Room



Takk for meg… 
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