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Nye Veier

• Etablert 1. januar 2016

• 100 % eid av Samferdselsdepartementet

• Hovedkvarter i Kristiansand

• Slank og effektiv byggherre

• 165 ansatte

• To utbyggingsporteføljer

Utbyggingsportefølje 1

Utbyggingsportefølje 2



Vårt oppdrag

• Planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde
trafikksikre hovedveier

• Kostnadseffektiv utbygging og drift

• Styrke næringslivets konkurranseevne

• Mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport

• Knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner



Allerede i vår portefølje (totalt 700 km)

Spilt inn til Nasjonal Transportplan 2022 – 2033

Vi ønsker å bygge flere trafikksikre veier



Ny gjennomføringsmodell for prosjekter i 2020

BP2-3
Rådgiver gjennomfører 

reguleringsplan sammen med 
Nye Veier. 

Får frem løsninger som gir rom 
for totalentreprenøren til å 

optimalisere innenfor vedtatt 
reguleringsplan.

BP3-BP6
Konkurranse etter BVP 

metoden med 
funksjonskrav og vedtatt 
reguleringsplan – valg av 

totalentreprenør. 
PNS struktur faste 

rundsummer i hovedsak

BP6-BP7
Optimalisering og klargjøring sammen 

med TE med basis i PNS og oppgitte 
priser. Formål å finne forbedringer og 

lukke uklarheter. 
Bli enige om reguleringsplanen skal 

omreguleres.
Klargjøre kontrakten – herunder avdekke 

feil og mangler for å unngå 
endringsordrer i prosjekterings- og 

byggefasen. 
Klargjøring av systemer – herunder HMS 

for å sikre at TE med UEer er klar for 
prosjektering og bygging.  

TE får 25% av effekten av optimaliseringen 
direkte og 25% basert på grad av 

måloppnåelse

BP7-BP8
Detaljprosjektering og bygging i 
henhold til avtalt optimalisert 

PNS og avtalte priser.
Oppfølging av kontrakten i form 
av verifisering av kontraktskrav

og revisjoner. 
Sanksjoner ved brudd på 

kontrakt. 
Oppfølging av mål og utbetaling 

av 25% som er oppnådd i 
optimaliseringen.

Endringshåndtering - PRIME

BP 2-3 
Reguleringsplan 
med rådgiver

12 – 18 mnd

BP 3-6 
Kontrahering 
totalentreprenør (TE)

7 – 10 mnd

BP 6-7 
Optimalisering og 
klargjøring med TE

2 – 12 mnd

BP 7-8 
Detaljprosjektering 
og bygging

36 – 48 mnd

Kontraheringsfasen kan 
starte tidligere men da må 
utgangspunktet være en 
geometriplan (unntak)



Elektronisk tilgang til konkurranser – og levering av tilbud

Elektronisk tilgang til alle 
dokumenter og krav.

Kontrakten signeres også 
elektronisk



Flere trinn skal sikre riktig valg av leverandør

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) med forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)

Minstekrav (skal krav) for å bli kvalifisert innen økonomi, selskap, HMS, samfunnsansvar og 
tidligere relevante erfaringer

Utvelgelseskrav (bør krav) for velge ut tre til fire (fem) tilbydere 

Tilbyderne (tre til fem) konkurrerer om å gi det beste tilbudet 
ut fra tildelingskriterier

Beste leverandør spesifisere sitt tilbud i 
konkretiseringsfasen

Signere kontrakt

Trinn 1
Kvalifisering

Trinn 2
Tilbud - BVP

Trinn 3
Konkretisering - BVP



Tilbudet skal fokusere på prosjektets måloppnåelse

Minimere
ulemper for alle 

trafikantgrupper i 
byggeperioden og ved 

drift og vedlikehold

Minimalisere
klimagassutslipp i 

byggeperioden og ved 
drift og vedlikehold

Minimalisere
behovet for 

vedlikehold som 
medfører ulempe for 

trafikantene

Realisere
visjonen om en 

skadefri bygge- og 
anleggsplass

Unngå
framtidig 

produksjonstap på 
landbruksarealer



Tilbudets seks sider

• Hva vil dere gjøre for å nå 
målene? 

• Hvorfor? 
• Målbare tall.

• De viktigste risikoene for 
oppdragsgiver 

• Hvordan forebygge disse?

Påstandene skal være:
• Spesifikke
• Målbare
• Ambisiøse
• Realistiske
• Tidsbundet
og underbygges av dominant informasjon

3 sider prestasjonsbegrunnelse 3 sider risikovurdering

Risikovurderingen skal vise:
• Byggherrens viktigste risikoer
• Hvorfor er det en risiko
• Forebyggende tiltak fra TE
• Korrigerende tiltak
og underbygges av dominant informasjon



Intervjuer nøkkelpersoner

• Tre til fire nøkkelpersoner fra hver tilbyder 
blir intervjuet individuelt i inntil en time

• Egen intervjuer gjennomfører intervjuene

• Eget evalueringsteam pr konkurranse

• Intervjuene  tas opp – underlag til kontrakten

Evalueringsteam på Teams –
intervjuer blir på Teams med opptak



Beste tilbyder konkretiserer sitt tilbud – før signering

• Evalueringskriterier (vekting kan variere):

• K1 - Prestasjonsbegrunnelse (3 sider) – 25%

• K2 – Risikovurdering (3 sider) – 15%

• K3 – Erfaring og kompetanse – intervju – 30%

• T-Tilbudspriser – 30%



Planlagte konkurranser 2020 – 2021

• E6 Kvænangsfjellet – ca 1 mrd

• E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest – ca 3 mrd

• E39 Mandal – Lyngdal øst – ca 4,3 mrd

• E18 Dørdal – Fylkesgrensa – ca 3,8 mrd

• E18 Pinesund – Tvedestrand – ca 3,2 mrd

• Totalt ca. 15 Mrd NOK (eks. mva.)

Se kommende konkurranser på
www.nyeveier.no

http://www.nyeveier.no/


E6 Kvænangsfjellet



Nye Veiers nordligste prosjekt

• I Troms og Finnmark fylke

• Ca. 130 km fra Alta 

• Ca. 260 km fra Tromsø

• Store og små flyplasser er linket 
sammen. Det gjør at man kan 
reise fra et sted til et annet. 

E6 Kvænangsfjellet





Prosjektet E6 Kvænangsfjellet skal: 

• Forbedre fremkommeligheten og 
forutsigbarheten samt øke 
samfunnssikkerheten 

• Sikre et robust, miljøvennlig og trafikksikkert 
transportsystem over Kvænangsfjellet og 
langs E6 i prosjektområdet

Samfunnsmålet løses på en optimal og 
kostnadseffektivt måte som gir høyest 
mulig netto nytteverdi.



Prosjektinfo 

• Reguleringsplanen ble vedtatt i 
2016. Planlegger for omregulering 
med vedtak i mai 2021. 

• Totalt kontraktsomfang er ca. 13 km

• Ny vei er ca. 7,6 km 

• Nye tunneler i ca. 5,6 km

• En mindre kryssing av elv

• Nye Veier skal CEEQUAL-sertifiseres 
for hele prosjektomfang med krav 
“very good”. 



Krav til prosjektering

• Veiklasse: H1, 7.5 m 
bredde, 80 km/t 

• ÅDT: 750 (Fremskrevet til 
ÅDT 930 i 2040)

• Tunnelklasse: B 
Tunneltverrsnitt: T9,5  

• Forutsetter å bruke 
dagens E6 så mye som 
mulig. 



Kontrakt og fremdrift

• Utlyst på Doffin og TED (frist 8. juni)

• Integrert samhandling NS8407

• Samspill, totalentreprise med målpris.

• Kontraktstørrelse: ca. 1 mrd. kroner eks. mva.

• Prosjektkostnad: ca.1,6 mrd. kroner inkl. mva.

• Antatt byggestart 2021

• Antatt ferdigstilt 2024



E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest



E39 Kristiansand – Ålgård



E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest

• Innenfor vedtatt kommunedelplan

• Planlagt byggestart 2021 og ferdig 2024

• Totalentreprise

• Cirka 3 milliarder kroner 

• 5,3 kilometer vei i dagen

• 6,2 kilometer tunnel, fordelt på to tunneler
• Rossåstunnelen – 3,7 km
• Kålåstunnelen – 2,7 km

• Lengre bruer: 
• Lynga (høyde ca. 70 meter) – 450 meter
• Hårikstad – 100 meter

• To motorveikryss med tilknytninger til 
eksisterende veinett



OVERSIKT OVER 
NY E39

1.

2.

3.



Herdalen



Bro over Lygna



Krysset på Røyskår



Krysset på Røyskår

Alternativ – redusert kryss



E39 Mandal – Lyngdal øst



E39 Kristiansand – Ålgård



E39 Mandal – Lyngdal øst

Lengre tunneler
Lene – 2400 meter
Vrå – 600 meter

Lengre bruer 
Grundelandsvannet – 215 meter
Mandalselva – 230 meter
Skoftelandsbrua – 570 meter

Detaljregulering oppstart august 2020
Planlagt byggestart primo 2023 og ferdig 2026
4,3 milliarder kroner
26 kilometer firefelts motorvei 110 km/t
22 kilometer vei i dagen
3,7 kilometer tofelts tilkomstvei 80 km/t
Totalentreprise
Ett motorveikryss, pluss tilknytning til eksisterende veisystemer



Bro over LyngaMandalselva bru – lengde 230 meter



Skofteland bru – lengde 530 meter



Motorveikryss Blørstad og tilkomstvei Tredal/Vigeland



Lene tunnel – 2400 meter



Grummedal retning Herdal

Lene tunnel vest

Lenefjorden



E18: To strekninger

Dørdal – Fylkesgrensa 
Pinesund – Tvedestrand



E18 Sørøst



E18
Dørdal – Fylkesgrensa 
Pinesund – Tvedestrand



Hovedelementer i utbyggingsprosjektet

• Arbeidet med reguleringsplan har startet – forventet vedtak 2. kvartal 2021

• Konkurransegrunnlag og prekvalifisering 1. kvartal 2021

• To kontrakter: E18 Dørdal – Fylkesgrensa og E18 Pinesund – Tvedestrand

• E18 Dørdal – Fylkesgrensa:
• Om lag 22 km
• To kryssområder
• 7-9 bruer

• E18 Pinesund – Tvedestrand:
• Om lag 20 km
• Ett kryssområde
• 4-5 bruer



Planlagte konkurranser 2020 – 2021

• E6 Kvænangsfjellet – ca 1 mrd

• E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest – ca 3 mrd

• E39 Mandal – Lyngdal øst – ca 4,3 mrd

• E18 Dørdal – Fylkesgrensa – ca 3,8 mrd

• E18 Pinesund – Tvedestrand – ca 3,2 mrd

• Totalt ca. 15 Mrd NOK (eks. mva.)

Se kommende konkurranser på
www.nyeveier.no

http://www.nyeveier.no/
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