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Hva jeg vil snakke om

• Kort om Nye Veiers oppdrag

• Samfunnsansvar og bærekraft

• Nye Veiers virksomhetsstrategi

• E18 Langangen-Rugtvedt

• Lokal og regional verdiskaping

E18 Tvedestrand-Arendal åpnet 2.juli 2019, Longumkrysset



Kort om Nye Veiers oppdrag



Nye Veier

• Etablert 1. januar 2016

• 100 % eid av Samferdselsdepartementet

• Hovedkontor i Kristiansand

• Effektiv byggherre

• 170 ansatte

• To utbyggingsporteføljer

• Åpnet  81 km trafikksikker motorvei hittil



Samfunnsansvar og bærekraft



Vårt samfunnsansvar……..
…henger sammen med bærekraftsmålene

• Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
• Krav til leverandører
• Anti-korrupsjon

• Trafikksikkerhet
• Økt samfunnsnytte og effektiv 

ressursbruk

• Natur, friluftsliv og jordvern
• Klimagassutslipp
• Lokal forurensing

Foto: Nye Veier

Anstendig arbeid og økonomisk vekst Innovasjon og infrastruktur Stoppe klimaendringene



Aftenposten 17. september 2020

Porteføljestyring vil gi 
mer igjen for 
samferdselskronene

– Fagetatene våre skal jobbe sammen om å 
finne de beste løsningene og finpusse disse 
slik at vi løser problemet til en forutsigbar 
kostnad.

– Regjeringens eget veiselskap Nye Veier er 
mitt beste eksempel på at dette fungerer.

Knut Arild Hareide, Samferdselsminister

Bærekraftig pengebruk



Fastpris er nøkkelen

1,5 Mrd billigere enn budsjettert 
Åpning av nye E18 Rugtvedt – Dørdal, 2. desember 2019

Nye Veier inngår fastprisavtale 
med staten for utbyggingene

Nye Veier står selv ansvarlig 
for kostnadene

Nye Veier har ikke noe sted å sende regningen
ved kostnadsoverskridelser

– én felles ramme for bygging, drift og vedlikehold



Skal vi komme noen vei…



Skal vi komme 
noen vei må 
veiene bygges



Skal vi komme noen vei 
må vi ha en strategi

1. Vi skal oppnå mer vei for pengene og samtidig 
øke samfunnsøkonomisk lønnsomhet i alle 
våre prosjekter

2. Vi skal være den mest effektive organisasjonen 
for planlegging, utbygging og drift innen 
samferdsel

3. Vi skal ta et tydelig samfunnsansvar og styrke 
vårt arbeid med HMS

4. Vi skal ta en lederrolle innen miljø og klima 
innenfor samferdselssektoren



Skal vi komme noen vei må vi gjøre det sammen



E18 Langangen-Rugtvedt



Effektiv organisasjon - Et prosjekt blir til

Nasjonal 
transportplan 

(NTP)

Veiutbyggings-
avtale

UtbyggingOptimalisering
av prosjekt

Reguleringsplan

Drift av veiVeiåpningVi spør oss:
«Hva skal 

prosjektet løse?»



E18 Langangen – Rugtvedt



Sjekkliste for klimatiltak i anleggssektoren

• Samarbeid mellom Nye Veier og ZERO

• Identifisere tiltak for å kutte 
klimagassutslipp ved planlegging, bygging
og drift av infrastruktur

• Laget for alle i sektoren, herunder 
byggherre, rådgiver og entreprenør

• Hovedbudskap fra sjekklisten

✓ Still klimakrav i kontrakter

✓ Innovasjon er lønnsomt

✓ Lave utslipp gir konkurransefortrinn

✓ Gjør gode klimavalg tidlig i planleggingen

✓ Tenk klimagassutslipp i 

reguleringsprosesser



Bærekraftsertifisering E18 Langangen-Rugtvedt

• Bærekraftsertifisering CEEQUAL for «Whole Project Award» 

• Krav til oppnåelse av nivå Excellent

• Nye Veier stiller krav til CEEQUAL-sertifisering i alle våre nye veiprosjekter

• Forbedrer miljøkvaliteter i prosjektet gjennom beste praksis

• Måler ledelse, motstandsdyktighet mot klimaendringer, arealbruk og økologi, landskap og 

historisk miljø, forurensning, ressursbruk som f eks materialbruk, energi og karbonutslipp og 

transport.

• Måler også hvordan medvirkning og samfunnskontakt ivaretas



Internasjonale aktører tar i bruk norsk arbeidskraft

– Vi foretar alltid en nøye vurdering før vi går inn i
nye markeder. Vi vurderer det norske
anleggsmarkedet som interessant, dynamisk og
innovativt, og har identifisert flere muligheter som
kan komme i den nye Nasjonale Transportplanen
(NTP). Vi ser for oss å være aktive i Norge på lang
sikt, og derfor har vi etablert Eiffage Norge. Men
satsingen kan bare lykkes dersom vi samarbeider
med lokale rådgivere, leverandører og
underentreprenører.

Vincent Papait
Direktør i Eiffage Norge



Gjennomføring E18 Langangen – Rugtvedt

Én kontrakt - tre parseller



Verdiskaping 
i regionen





Bo- og arbeidsmarkeder i sør og i Trøndelag



Hva er ringvirkninger?

• Nytteeffekter som ikke fanges opp i de 
konvensjonelle nytte- kostanalysene

• I blant kalt mernytte

• Ringvirkninger oppstår når man får et mer 
velfungerende arbeids- og produktmarked.

Innspart tid
private

Innspart tid
næring

Mer velfungerende 
arbeidsmarked

Mer velfungerende 
produktmarked

Inkludert i tradisjonell 
nytte/kostnads-analyse

Inkludert i
ringvirkninger



Virkelighetsstudie: E6 Kolomoen – Moelv



Virkelighetsstudie: Nøkkeltall

• 3,7 mrd. NOK i omsetning…

• Hvorav ~ 1 mrd. NOK ble omsatt hos 
leverandører i Innlandet.

• 1000 virksomheter involvert…

• Hvorav 300 fra Innlandet.

• Femte største virksomhet i Innlandet etter antall 
ansatte.

• Sjette største virksomhet i Innlandet etter 
omsetning

• Verdiskapningen er i hovedsak 
anleggsleveranser og vare-/tjenesteleveranser

Veidekke-lærling Håkon fra Moelv klipper snora under åpningen 
av strekningen E6 Kolomoen – Moelv 26. oktober 2020.




