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• I drift fra 1. januar 2016

• Statlig selskap heleid av Samferdselsdepartementet

• Hovedkontor i Kristiansand

• Fire utbyggingsområder
E6 Trøndelag 
E6 Innlandet, 

E18 Langangen-Grimstad, 
E39 Kristiansand-Ålgård

• En slank og effektiv byggherreorganisasjon

• 160 ansatte (januar 2019)

• Oppstartsporteføljen:
530 km (firefelt), 148 mrd, 20 års byggetid

Nye Veier AS



Selskapets oppdrag

• 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 trafikksikker vei for pengene
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NTP- mål og mulige tiltak

• Utslippene fra bygging av infrastruktur 
skal reduseres med 40 % innen 2030 

• Henger sammen med konstruksjoner og valg i 
planleggings- og anleggsfasen. 

• Utslippene fra drift og vedlikehold skal 
reduseres med minst 50 % innen 2030

• Handler i stor grad om bruk av drivstoff og 
konstruksjoner og valg i planleggings- og 
anleggsfasen

Klimaansvar
Nye Veier støtter ambisjonene i NTP 2018-2029



Samarbeid med UiA

• De prioriterte utviklingsområdene ved avtaleinngåelse februar 2017 er:
• Prefabrikkering/industrialisering

• Egen workshop i Grimstad desember 2016
• Utvalget har hatt jevnlige møter siden

• Gjennomføringsmodeller
• Delprosjektavtale inngått

• Miljø og klima
• Egen workshop i Grimstad mars 2017
• Utvalget har hatt jevnlige møter siden

• Digitalisering/big data
• Egen workshop Hamar november 2016
• Utvalg opprettet 31/12-2018

• MEERC, More Efficient and Environmental friendly Road Construction



Alt vi gjør i Nye Veier gjør vi for 
veibrukeren og trafikanten! Nye 
Veier sørger for mer trafikksikker 
vei tidligere til brukeren. Mer fokus 
på samfunnsnytten vi leverer til 
samfunnet og folk flest

NORMALVEIEN OG 
STANDARDISERING I NYE 
VEIER 



Normalveien og standardisering i Nye Veier 
HVORFOR standardisere

• Enhetlig design på anlegg
• Økt brukeropplevelse for trafikanten (enhetlig utforming lys og skilt)
• Fremstår som en profesjonell Byggherre

• Enklere drift
• Bedre trafikkavvikling
• Mindre dokumentasjon å forholde seg til
• Mindre behov for opplæring ved overtakelse og bytte av driftsleverandør

• Reduserte driftskostnader
• Enklere trafikkavvikling
• Enklere og raskere feilretting
• Lavere driftskostnader, f.eks lavere energiforbruk
• Økt levetid på kritiske komponenter

• Enklere evalueringer
• En vet hva en får og hva som holder

• Reduserte systemkostnader gjennom færre integrasjoner
• Forenklet mottak av signaler og informasjon fra anleggene til driftssentral 



SELSKAPETS OVERORDNEDE MÅL

Vurderingskriterier for å bygge opp under  selskapets 
overordnede mål:Langsiktige mål:
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Antall km åpnet vei

Årlig H1 frekvens

Investering ved BP8 (NOK 2018)

Prosent kostnadsreduksjon ved BP8

CO2-utslipp utbygging ved BP8 (1000 tonn, 
40% reduksjon)

D&
V

Reduksjon i årlige personskadeulykker

Årlig oppetid i driftsfasen

Årlig CO2-utslipp drift (tonn, 75% reduksjon)

Vurderingskriterier

Trafikksikkerhet (TS)

Trafikantnytte (TN)

Ytre miljø (YM)

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA)

Utbyggingskostnad (UK)

Driftskostnad (DK)

TN

SHA

UK

UK

YM

TS

TN

YM



Normalveien og standardisering i Nye Veier 
Hva har vi standardisert så langt
• Håndbok N100 Veg- og gateutforming

• Veibredde
• Reduserte krav til stoppsikt
• Vertikal kurvatur
• Energieffektive lysarmaturer med to-veis kommunikasjon og styring på armaturnivå

• Håndbok N200 Vegbygging
• Åpen drenering
• Redusert frostsikringslag ved utvidelse fra 2 til 4 felt
• Differensiert oppbygging av skulder og kjørefelt (redusert asfalttykkelse)

• N300 Trafikkskilt
• Redusere antall skilt

• N400 Bruprosjektering
• Forenkle kurvatur

• N500 Tunneler
• Forenkle veigeometri
• Redusere størrelse teknisk bygg



Normalveien og standardisering i Nye Veier 
Hva kan vi standardisere

• Beredskapsklasse
• Trafikkstyringssystemer/skilt
• Høydehinder
• Belysning
• Utforming av lede/rømningslys i tunnel
• Fundamenter
• Tunnelelementer
• Portaler
• Kryssløsninger
• Overgangsbruer
• Rekkverk
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