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Kort om Nye Veier

• I drift fra 1. januar 2016

• Statlig selskap (AS) heleid av Samferdselsdepartementet

• Hovedkontor i Kristiansand

• Ca. 100 ansatte 

• Skal bygge 534 km riksvei, hovedsakelig firefelt

• Omsetning 148 mrd. NOK over 20 år



• E6 Trøndelag

• E6 Mjøsregionen

• E18 Langangen - Grimstad

• E39 Kristiansand - Sandnes

Fire utbyggingsområder



• Stortingsmelding 25-2014/2015 – På rett vei
• Planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige 

hovedveier 
• Helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av 

trafikksikre hovedveier 
• Styrke næringslivets konkurranseevne
• Mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport  
• Mer vei for pengene

Selskapets oppdrag og mandat



Nye Veiers gjennomføringsmodell

Nye Veier er byggherre Kontrakt (totalentreprise) 
inngås med en entreprenør 
som skal prosjektere, bygge, 
drifte og vedlikeholde veien

Drift og vedlikehold utføres 
av entreprenøren og gir 

denne et helhetlig driftsansvar 
i 20 år

Tidlig involvering av 
entreprenører og rådgivere 

gir mer innovasjon og 
smartere løsninger. Bransjen 
får utnyttet sin kompetanse, 

ny teknologi og 
industrialiserte løsninger til et 

løft for bransjen 
(produktivitetsutvikling)

Denne prosessen gir billigere 
og mer effektiv veibygging 
sammenlignet med andre 

måter å bygge vei på 



Bærekraft – flere elementer

• Sosialt
- Trafikksikkerhet
- Økt netto samfunnsnytte 
- Styrke næringslivets konkurranseevne
- Samfunnsansvaret som byggherre

• Økonomisk
- Mer vei for pengene
- Standardisering
- Prosjektgjennomføringsmodell
- Opphandling- og kontraktsformer

• Miljømessig
- Krav til reduksjon av klimagassutslipp
- Ikke prissatte miljøkonsekvenser
- Innovasjon

Kilde: FNs modell for bærekraftig utvikling



Miljø og klima

• Vi gjør klimagassberegninger på hele 
prosjektporteføljen

• Vi stiller konkrete krav om reduksjon av 
klimagasser per prosjekt

• Også fokus på de «ikke prissatte 
konsekvensene» 

• Strenge krav til miljøstyring i kontraktene



Sosialt – strenge krav til seriøsitet

• Strenge krav til etikk og samfunnsansvar i 
kvalifiseringen av selskap

• Krav om 50 prosent faglært 
arbeidskraft i prosjektene

• Krav om syv prosent lærlinger i 
prosjektene

• Krav til lønns- og arbeidsvilkår og bruk 
av underleverandører. Maks to ledd. 

• Språkkrav



Tett samarbeid med LO

• NyeVeier vil ha LO-koordinator i alle 
våre prosjekter

• Konkrete oppgaver mot oppfølging av 
lønns- og arbeidsvilkår

• Sentralt i NyeVeier’s arbeide mot sosial 
dumping



Økonomisk – prioritering etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet



Forutsigbarhet i porteføljestyring



Takk!
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