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Kort om Nye Veier 

• I drift fra 1. januar 2016 

• Statlig selskap (AS) heleid av Samferdselsdepartementet 

• Hovedkontor på Tangen i Kristiansand 

• Ca. 130 ansatte  

• Oppstartsporteføljen: 534 km riksvei, hovedsakelig firefelt  

• Omsetning 148 mrd. NOK over 20 år – mål om 12 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 Byggekontrakt 
(totalentreprise) 

Drift og vedlikehold i 20 
år 

Tidlig involvering av 
entreprenører og 

rådgivere 

Mer vei for pengene 



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 

 

 



HA 4. 
desember 



Bærekraft – flere elementer 

Sosialt 
• Trafikksikkerhet 
• Økt netto samfunnsnytte  
• Styrke næringslivets konkurranseevne 
• Arbeidslivskriminalitet – sosial dumping 
• Helse og sikkerhet 

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

 
Miljømessig / Klima 
• Krav til reduksjon av klimagassutslipp 
• Ikke prissatte miljøkonsekvenser 
• Innovasjon 

Kilde: FNs modell for bærekraftig utvikling 



Anbudsprosesser og klima/miljø 



Sammenhengen mellom krav og valg av leverandør –  
Best Value Procurement 

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

Minstekrav (skal krav) for å bli kvalifisert innen økonomi, firma, skatt, HMS, 
samfunnsansvar, erfaring 

Utvelgelseskrav (bør krav) innen HMS, samfunnsansvar og 
erfaring for velge ut 3-5 tilbydere som får levere tilbud  

Tilbydere (3-5) konkurrerer om å gi det beste 
tilbudet ut fra evalueringskriterier 

Beste leverandør til konkretiseringsfasen – 
spesifisere sitt tilbud 

Signere kontrakt 



Prosjektets overordnede mål inngår i evaluering 

Prekvalifiserte leverandører 
klarer å oppfylle funksjons- og 
kontraktskravene Målene har fokus på miljø, trafikanter og sikkerhet 



Tilbudet er på 6 sider 

2 sider med hva de skal 
gjøre for å nå målene – 
hvorfor og begrunnelse 
med målbare tall. 

2 sider med de viktigste 
risikoene for byggherre – og 
hvordan de kan bidra til å 
forebygge disse 

2 sider med forslag til tillegg 
som ikke er inkludert i 
funksjonskravene eller 
kontraktskravene, og som 
bidrar til å løse prosjektets 
overordnede mål. Større 
nytte enn kostnad.  



BVP handler om å redusere risiko og øke prestasjonene 

• Evaluering av tilbydere ut fra følgende kriterier: 

 
• Prestasjonsbegrunnelse – 25% 
• Risikovurdering – 15% 

• BH viktigste og forebygging 
• Tilleggsverdi – 10% 

• Ut over funksjonskravene 
• Intervju med nøkkelpersonell – 25% 

• Individuelt 1 time (3-4 personer) 
• Tilbudssum – 25% 

• Under BMP 

 

Intervjusituasjon – Arnkvern-Moelv 



Mål: 

Finne den eksperten (entreprenøren) som 
kan hjelpe oss best til å nå målene og 
redusere vår risiko 

 

• Miljø og landbruk 

• Trafikanter 

• Sikkerhet 

 

 



Eksempler fra fra Kolomoen - Moelv 

 



Klimagassberegninger i Nye Veier 

• Vi utarbeider en baseline for 
klimagassutslipp for hele porteføljen 

• Baseline for det enkelte prosjektet legges 
ved konkurransegrunnlaget 

• Krav til reduksjon fra dette grunnlaget 

• Skal dokumenteres (EPD, samme 
metode) 



Kontraktsvinner: Veidekke 

Klimareduksjon: 



Kompetanse i planlegging og gjennomføring 

• Stort fokus på miljø-kompetanse i alle ledd 
 

• Nye Veier organiserer miljørådgiverne i nettverk og alle 
prosjekter har egne dedikerte miljørådgivere på BH-siden 
 

• Utbyggingen ved Mjøsa 
• Kolomoen – Arnkvern: Hæhre har fulltids 

ferskvannsbiolog på prosjektet 
• Arnkvern – Moelv: Veidekke har fulltids miljøgeolog 

på prosjektet.  
 

 



Bedre vannrensing gjennom Åkersvika (naturreservat/Ramsarområde) 

• Reguleringsplanen viser en «omforent» løsning der 
myndigheten har vært involvert 
 

• Rensing i grøfter, rensebassenger (åpne og lukkede), 
pumpesystem for overflatevann.  
 

• BetonmastHæhre tilbød, ved hjelp av sin rådgiver, et ...  
 
• bedre system med bedre renseeffekt 
• mer robust system, særlig på vinteren 
• Et system som er enklere i drift 

 
• Fylkesmannen samtykker i at den løsningen 

entreprenøren har foreslått (og som vi ga score i 
evaluering) er en bedre løsning enn den som ligger i reg. 
plan.  
 
 



Bedre økologisk funksjon for bekker/elver som krysser E6?               

• Krav fra ym-plan: Alle kulverter skal ha naturlig 
bekkebunn, teknisk plan viser 0,5 meter med 
naturlig bunnsubstrat i kulverter 
 

• Mål: Opprettholde økologisk funksjon – 
fiskevandring 
 

• Totalentreprenør: «Fish baffels» - plast-terskler. 
Bedre vannføring i lavvansperioder, bryter 
vannstrømmen, redusert dimensjon (kostnad, 
CO2), letter drift/vedlikehold.  
 

• Dialog med fiskebiolog hos Fylkesmannen, 
løsning akseptert 
 

• Skal sikre økologisk funksjon og frie fiskeveier.  
 
 



• Det er gjort grundig forarbeid – mye kunnskap, færrest mulig overraskelser 
 

• Kravene er tydeliggjort for totalentreprenør og totalentreprenør er ansvarliggjort 
 

• Ytre miljø skal ikke være et isolert fag, men skal inngå i andre fagområder, fra prosjektering  via 
utbygging, til drift/vedlikehold 
 

• Totalentreprenør og Nye Veier skal samarbeide ved behov for å finne de gode løsningene 
 

• Nye Veier og totalentreprenør skal ha god kommunikasjon med myndigheter og eksterne aktører 
 

• Det er ressurser til å følge opp ytre miljø i Nye Veier og hos totalentreprenør 

Vi skal lykkes med å forene miljø og veibygging fordi: 



                          
TAKK FOR MEG! 


	Klima- og miljøfokus i Nye Veier
	Kort om Nye Veier
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Sosialt – strenge krav til seriøsitet
	Lysbildenummer 7
	Bærekraft – flere elementer
	Lysbildenummer 9
	Sammenhengen mellom krav og valg av leverandør – �Best Value Procurement
	Prosjektets overordnede mål inngår i evaluering
	Tilbudet er på 6 sider
	BVP handler om å redusere risiko og øke prestasjonene
	Mål:
	Eksempler fra fra Kolomoen - Moelv
	Klimagassberegninger i Nye Veier
	Klimareduksjon:
	Kompetanse i planlegging og gjennomføring
	Bedre vannrensing gjennom Åkersvika (naturreservat/Ramsarområde)
	Bedre økologisk funksjon for bekker/elver som krysser E6?              
	Lysbildenummer 21
	                          Takk for meg!

