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En kort historie: Utfordringer med veibygging i Norge

Lang planlegging og

galopperende 

kostnadsvekst

Mye dyrere enn budsjettert

Byggeperioden er dobbelt 

så lang som i Sverige

Lav nytte per 

budsjettkrone

Konflikter mellom 

byggherre og 

entreprenør

Lav grad av 

standardisering

Nasjonale veier går 

gjennom byer og urbane 

områder



Nye Veiers oppdrag

• Stortingsmelding 25 (2014 – 2015)

• Planlegge, bygge og drifte motorvei

• Kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre veier

• Styrke konkurransefortrinn til næringsliv og industri

• Mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport



Agderposten april 2017



Riksrevisjonens rapport om planleggingstid Dokument 3:4 (2018-2019)

• Planleggingstiden er ikke 

redusert

• Lite trolig at planleggings-

tiden vil bli redusert med 

dagens system

• Tiltakene treffer i begrenset 

grad årsakene til lang 

planleggingstid

• Riksrevisjonen anbefaler

• Sørge for sammenheng 

mellom plan og 

finansiering

• Sette frister for 

planleggingstid



Agderposten, august 2019
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10-20 %

~10 %

1-3 %

5-10 %

~20 %

Identifisert kostnadsreduksjon, 

% av estimert totalkostnad Beskrivelse av effekter hittil

Drivere av 

kostnadsreduksjon Potensial for videre forbedringer

▪ Optimalisering av trasevalg med fokus på å øke 

nytten og redusere kostnadene har gitt

betydelige forbedringer (>20 % kostnads-

reduksjon på enkelte strekninger)

▪ Tidlig involvering an entreprenører

▪ Bruk av totalentreprise

▪ Bygging av lengre strekninger

▪ NV har forsøkt å få gjennomslag for en rekke 

endringer i veistandarder, for å unngå 

unødvendige kostnader og større fleksibilitet

▪ Forbedret konseptutvikling gjennom nye metoder 

og bedre prosesser

▪ Ved å komme enda tidligere inn i prosessen får Nye 

Veier større mulighet til optimalisering

▪ Standardisering av prosjekter

▪ Nye og innovative kontraktmodeller

▪ Økt bruk av prefabrikkering og forbedrede innkjøp

▪ Produktivitetsforbedring i hele verdikjeden

▪ Veistandarder basert på samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet

▪ Finne optimale løsninger på transportproblemer 

gjennom å kontinuerlig revurdere i lys av 

teknologiutviklingen og basert på tverrfaglig fakta-

grunnlag

Totalt

Rett

trasévalg

Gjennomførings-

modell og

industrialisering

Veistandarder

og praksiser

Helhetlige og 

teknologibe-

visste konsepter

Effekter realisert hittil Ytterligere potensial 

fremover

Vårt mål er nå 35% reduksjon i kostnader ved utbygging av vei
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KDP E18 DØRDAL-GRIMSTAD

• 75 km ny motorvei gjennom åtte kommuner i Aust-Agder og Telemark

• De to siste strekningene under planlegging for å få fire-felts motorvei fra Oslo til 
Kristiansand

• Reisetiden mellom Grimstad og Dørdal skal reduseres med 20 minutter

E18 DØRDAL - GRIMSTAD
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DOBBELT SÅ RASK PLANPROSESS SOM NORMALT

05 2018

Varslet 
planoppstart

04 2019

Offentlig 
ettersyn

09 2019

Styreanbefaling 
av planen

09-10 2019

Vedtak i 
kommunene



VIKTIGE SUKSESSFAKTORER

• Interkommunalt plansamarbeid

• Rådgiver med totalansvar (BVP-anskaffelse)

• Godt politisk håndverk

• God risikostyring

• Digitale arbeidsprosesser

• Digitale medvirkningsprosesser

• Fokus på samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Photo by Alec baker on Unsplash

https://unsplash.com/@alecbakerfilms?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/t/health?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


BEST VALUE PROCUREMENT (BVP):
LEVERANDØREN ER EKSPERTEN

Foto: @Håvard Myklebust

Fokus på kvalitetsoppfølging –

ikke kvalitetskontroll
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VIKTIGE MOMENTER I GJENNOMFØRINGEN (BVP)

Prestasjonsmål 

Prestasjonsbegrunnelser

Risikovurdering

Tilleggsverdivurdering



NYE VEIERS PRESTASJONSMÅL: 
KOMMUNEDELPLAN E18 DØRDAL - GRIMSTAD: 

Finne og få vedtatt en korridor 
som muliggjør realisering av et 
samfunnsøkonomisk lønnsomt 
vegprosjekt, herunder:

• minimere belastingen på ytre miljø og 
utslipp av klimagasser i anleggsperioden 
og over veiens levetid

• minimere ulemper for alle 
trafikantgrupper, skader og ulykker, i 
anleggsperioden og over veiens levetid

Drive fram en åpen og effektiv 
planprosess med god mulighet 
for medvirkning for alle 
interessentgrupper, herunder:

• utvikle/ta i bruk smarte 
informasjonsløsninger og digitale 
løsninger for medvirkning og 
innbyggerdialog

• sikre at lokale myndigheter, kommuner 
og grunneiere opplever prosessen 
som god



PRESTASJONSBEGRUNNELSER

EKSEMPLER:

• Vi finner riktig plankorridor 50% raskere 
enn gjennomsnittlig leveringstid ved å 
bruke Trimble Quantm

• Vi oppnår en god dialog med alle parter, 
og en raskest mulig planprosess ved å 
benytte digitale samhandlingsløsninger 
med en felles informasjonsmodell

Photo by Mukul Joshi on Unsplash

https://unsplash.com/@muk_l_?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/t/business-work?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET

– Man får automatisk vurdert alle 
mulige korridorer på kort tid og får 
god oversikt over mulige 
linjealternativer.

Lars Kastet i Asplan Viak



MYE RESSURSER PÅ TIDLIG MEDVIRKNING

Digital medvirkningsportal



INTERKOMMUNALT 
PLANSAMARBEID 



PLANSAMARBEIDETS LEDER PER KRISTIAN LUNDEN:

Foto: Niclas Halvorsen

«Det finnes ikke 
tilsvarende eksempler på 
så rask utarbeidelse og 
vedtak om 
kommunedelplan.»



SAMARBEID MELLOM  
OPPDRAGSGIVER OG 

RÅDGIVER
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SUKSESSFAKTORER

Tydelige og 
omforente 
mål

God 
risikostyring

Godt samarbeid

Innovative 
løsninger

God og åpen 
kommunikasjon
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ERFARINGER MED BVP I TIDLIGFASE
- VI KOM I MÅL……

• BVP gir en effektiv tilbudsfase

• Tydelige prestasjonsmål sikrer riktig fokus gjennom hele prosjektet

• Kjerneteamet må ha kunnskap om BVP-metodikk

• Viktig med tydelige roller

• Nye krav til oppdragsledelse og eierstyring

• God risikostyring – men økt risiko for rådgiver 

• Øker incentiver til å finne nye arbeidsformer og vektlegge «godt nok»


