


Nye Veier AS

• Etablert 1. januar 2016

• Heleid av Samferdselsdepartementet

• Hovedkontor i Kristiansand

• Kjennetegnet ved slank og effektiv byggherre

• Om lag 175 ansatte

• Per mars 2021 åpnet 81 km trafikksikker motorvei

Totaloversikt over Nye Veiers portefølje 
inkl. strekninger fra NTP 2022 – 2033



Vårt oppdrag

Stortingsmelding 25 (2014 – 2015)

Nye Veier skal:

• Planlegge, bygge og drifte trafikksikre hovedveier

• Sørge for kostnadseffektiv utbygging og drift

• Styrke næringslivets konkurranseevne

• Gjøre veitransporten mer effektiv, forutsigbar og tryggere

• Knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner



Bakgrunn

• Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033
• Norges plan for samferdsel de neste 12 årene
• Lansert 19. mars 2021
• «En ambisiøs og realistisk transportplan»

• NTP skal legge til rette for et effektivt, trygt og 
miljøvennlig trafikksystem

• Høyest mulig nytte til for trafikanter og næringsliv 
– til lavest mulig kostnader

• Nullvisjon for drepte og hardt skadde
• Regjeringen legger opp til halvering av utslippene 

fra transport innen 2030



Nye Veier – Nye Baner?

Nye strekninger

• E6 Otta – Dombås

• E6 Åsen – Steinkjer

• E6 Selli – Asp

• E6 Sørelva – Borkamo

• E6 Nordkjosbotn – Hatteng

• E6 Olderdalen – Langslett

• E16 Høgkastet – Skaret

• Rv. 13 Skare – Sogndal

• Rv. 4 Hunndalen (Gjøvik) – Mjøsbrua

• Rv. 25 Hamar – Løten

• E136 Dombås – Vestnes

Nye Baner?

• Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Skaret



Hva betyr ny NTP for Nye Veier?

• Levetiden til selskapet er utvidet med fem år – fra 2036 til 2041.

• Vår modell skal anvendes på 11 nye veistrekninger, og på jernbane.

• Vi skal utvide virksomheten geografisk, og fra tungt trafikkerte motorveiprosjekter til mindre prosjekter med mer spesifikke problemer.

• Vi skal løse problemer på fjelloverganger, smale og svingete veier og utfordringer med ras, vind og skred. 
• Dette gjelder i stor grad strekningene Rv. 13 i Vestland , E136 og til dels i Nord-Norge. Mer utbedring og rassikring for pengene.

• Nye Veiers modell overføres på jernbane.
• Vi skal bygge jernbane fra Sandvika til Hønefoss og ny E16 parallelt med jernbanen til Hønefoss.

• Vi skal forbedre sentrale trafikkårer med dårlig veistandard og høy ulykkesbelastning.
• Utbedre E136 Otta – Vestnes, bygge ut E6 fra Trondheim til Steinkjer.

• Vi skal fortsatt bedre viktige strekninger for arbeidspendling i sentrale befolkningsområder.
• Vi skal bygge ut Rv. 4 på vestsiden av Mjøsa og Rv. 25 fra Hamar til Løten.

• Vi utvider vår virksomhet i Nordland og Troms og Finnmark.
• Tre nye strekninger på E6 er en stor utvidelse av vår virksomhet i Nord-Norge.



Totaloversikt: km og kostnader

Strekninger/prosjekt tilført i ny NTP Lengde
km

Kostnad (2021-kr)
Mrd. NOK Grunnlag kostnad

E6 Åsen – Steinkjer 51 10 833 Nye Veiers NTP-innspill 1. november 2020

Rv 25 Hamar – Løten 9 1 969 Nye Veiers NTP-innspill 1. november 2020

E6 Otta – Dombås 49 930 Nye Veiers NTP-innspill 1. november 2020

Rv 4 Gjøvik – Moelv 17 5 518 Statens vegvesens anslag i oppdrag 9

E 136 Dombås – Vestnes 148 2 991 Nye Veiers NTP-innspill 1. november 2020

Rv 13 Skare – Sogndal 222 3 000 Nye Veiers NTP-innspill 1. november 2020

E6 Selli – Asp 4 677 NTP 2018 – 2029

E6 Sørelva – Borkamo 5,2 1 128 NTP 2018 – 2029

E6 Nordkjosbotn – Hatteng 21,4 1 800 NTP 2018 – 2029. NTP 2022 – 2033 i fylkesoversikten for Troms og Finnmark oppgis et 
kostnadsanslag på 1,8 mrd. kr fra SVV. 

E6 Olderdalen – Langslett 34 2 100 NTP 2018 – 2029. NTP 2022 – 2033 i fylkesoversikten for Troms og Finnmark oppgis et 
kostnadsanslag på 2,1 mrd. kr fra SVV. 

E16 Skaret – Høgkastet 9 2 900 KS2 og RP. SD oppgir i arkfane "SD korrespondanse" 3053 mill. kr. NTP fylkesark oppgir 
"tidligere kostnadsanslag gjort av SVV ligger på om lag 3 mrd".

FRE16 Høgkastet – Hønefoss 16 9 700 KS2 og RP. NTP: informasjon om investeringer i Viken fylke: 9,3 mrd. kr (ikke oppgitt kr-
verdi)

Totalt 585 43 546



Samlet portefølje



Hvordan Nye Veier prioriterer

Modenhet Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet Andre faktorer Utbyggingsrekkefølge

• Kategori
• Strekning

• Høyest mulig nytte
• Lavest mulig kostnad

• Trafikksikkerhet
• Netto ringvirkninger
• Samfunnssikkerhet
• Hensyn til helhetlig utbygging

• Tidligst byggeklar
• Bompengebelastning

Foto: Pål Christensen, NTB og Nye Veier  



Spesielt de lange utviklingsstrekningene utfordrer prioriteringen

Spesielt Rv. 13 og E136 er lange strekninger med 
sammensatte utfordringer - flere mulige tiltak for å løse 
problemene

Aktuelle tiltak kan også være punktutbedring som kan 
tas som en del av drift- og vedlikeholdskontraktene våre 

Tradisjonelle programområdetiltak eller fornyelse

Dette er tiltak som ikke egner seg for prioritering på 
linje med utbyggingsprosjekter

Dette åpner muligheten for at deler av strekningene 
ikke inngår som en del av den ordinære prioriteringen

Rv. 13  - Foto: Tordis Vandeskog



Virkninger med særlige utredningsbehov for den nye 
porteføljen

• Redusert opplevelse av utrygghet og fare: Nye Veier har igangsatt et prosjekt med sikte på å kunne kvantifisere 
disse nytteverdiene. 
 Vurderinger skal være klar i desember

• Marginalt avtakende nytte - komforteffekten: Som for andre goder, er verdien av tidsbesparelser og 
kvalitetsøkninger høyest for lave hastigheter og lav veikvalitet. Det betyr at tidsverdiene i analysene bør variere 
med kvalitet og hastighet. Dette er særlig relevant for prosjekter som hever kvaliteten fra smale, svingete veier med 
lav hastighet. 

Vi vurderer om Nye Veier 
skal gå videre med initiativ på 
dette temaet i løpet av 
høsten



Virkninger med særlige utredningsbehov for den nye 
porteføljen

• Redusert opplevelse av utrygghet og fare: Nye Veier har igangsatt et prosjekt med sikte på å kunne kvantifisere 
disse nytteverdiene. 
 Vurderinger skal være klar i desember

• Marginalt avtakende nytte - komforteffekten: Som for andre goder, er verdien av tidsbesparelser og 
kvalitetsøkninger høyest for lave hastigheter og lav veikvalitet. Det betyr at tidsverdiene i analysene bør variere 
med kvalitet og hastighet. Dette er særlig relevant for prosjekter som hever kvaliteten fra smale, svingete veier med 
lav hastighet. 

• Minstestandard: Vi vil også sondere muligheter for å definere minstestandarder. 
 Vurdering i løpet av høsten

• Strategier for klimatilpasning: Problemstilling: kostnader ved forebygging versus kostnader ved framtidige 
skader. Nye Veier medfinansierer et forskningsprosjekt for hvordan kostnadene skal veies i samfunnsøkonomiske 
analyser. 
 Resultater klar i 2023.



Rv. 13 Skare – Sogndal

Lokal og regional funksjon for mange kommuner og 
lokalsamfunn.

Utfordringer

• Rundt 30 identifiserte skredpunkter hvor vel 20 av disse er 
kategorisert med middels og høy skredfare.

• Smal veibredde og mange ulykker i.f.t. trafikkmengde.

Mulige løsninger

• Investere 3,0 mrd. kroner som en sekkepost for å redusere 
rasfare og oppnå en akseptabel minimumsstandard.

• Konkrete tiltak vil identifiseres i det videre utrednings- og 
planleggingsarbeidet. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sammenlignet med andre virksomheter



Et prosjekt blir til

Nasjonal 
transportplan 

(NTP)

Veiutbyggings-
avtale

UtbyggingOptimalisering
av prosjekt

Reguleringsplan

Drift av veiVeiåpningVi spør oss:
«Hva skal 

prosjektet løse?»

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når veien åpner:Nasjonal vekstRegional utviklingØkt trafikksikkerhetTidsbesparelseAvdelingen har ansvar på det som gjelder de blå punktene, men også generelt at avdelingen et ansvar for å følge prosjektet fra idé til ferdig vei ved å være et fagmiljø for strategi og klima.



Hvordan Nye Veier prioriterer

Modenhet Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet Andre faktorer Utbyggingsrekkefølge

• Kategori
• Strekning

• Høyest mulig nytte
• Lavest mulig kostnad

• Trafikksikkerhet
• Netto ringvirkninger
• Samfunnssikkerhet
• Hensyn til helhetlig utbygging

• Tidligst byggeklar
• Bompengebelastning

Foto: Pål Christensen, NTB og Nye Veier  
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