
Prosessledelse i et lederperspektiv 

Partnerforums vårkonferanse 2017 



• 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 trafikksikker vei for pengene 

 

Nye Veiers oppdrag 



 

• For lang planleggingstid 

• For lang byggetid 

• For høye kostnader 

 

 

Nye Veier - et konkret svar på en nasjonal utfordring 
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Ikke alt vi kan gjøre noe med 

– fokus på: 

• Prosjektgjennomføring 

• Designvalg 

Svenskene langt mer effektive 
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• I drift fra 1. januar 2016 

• Statlig selskap heleid av Samferdselsdepartementet 

• Hovedkontor i Kristiansand 

• Ca. 105 ansatte pr. 25. mai 

• Fire utbyggingsområder 

• E18 øst, E39, E6 Mjøsa, E6 Trøndelag 

• 530 km (4-felt), 148 mrd, 20 års byggetid 

 

Nye Veier 



Våre strategiske virkemidler 

Nye Veier skal oppnå ... 

▪ Raskere veibygging 

▪ Mer effektiv veibygging 

▪ Økt samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet 

▪ Styrking og utvidelse av bo- og 
arbeidsmarkedsregioner 

... gjennom å ta valg som sikrer 

▪ Helhetlig utbygging 

▪ Prioritering etter 
samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet 

▪ Riktig løsning og omfang 
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Forutsigbarhet i porteføljestyring 





17 - 18. NOVEMBER: 

 



• Helhetlig plan for: finansiering → 
planlegging → gjennomføring 

 

• Tidlig involvering 

• Leverandører konkurrerer på 
løsninger 

• Bedre produktivitet → lavere 
kostnader 

• Innovasjon i prosess og 
produkt 

 

• Drift og vedlikehold inn i planleggingen → 
fokus på samfunn og trafikantene 

Helhetlige løsninger – et suksesskriterium 



530 km 4 felts motorvei 

20% reduksjon ? 

 

 

 120 mrd (2016-kr) 

 10 mrd/år 

 12 år  

 

Hvor må vi være i 2018 og 

2020 for å klare 2027 

målene ? 

 

Mål – 4 verdianalyser viser 10-30% potensiale i 

kostnadsreduksjoner 



Nye Veier vil bruke entreprisekontraktene 
 

Vi tror på kraften som ligger i de store kontraktene og vi vil gjennom 

konkurransene og gjennomføringen ligge i forkant 

Innovasjon og utvikling  



 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 

 LO-koordinator i alle våre 

prosjekter 

 Krav til lønns- og arbeidsvilkår og 

bruk av underleverandører,  

 Krav om elektroniske tennsatser 

til sprengningen 

 Språkkrav 

Strenge krav til HMS og samfunnsansvar 



Vi ser resultater 



 Helhetlig gjennomføringsmodell 

 teknologi og innovasjon inn i 

prosjektene  

 industrialisering 

 entreprenøren styrer 

prosjektering  

 tilrettelegger for mer effektiv drift 

over lengre strekninger 

 

 Redusere omfang i og omkring 

trasè og vei 

 

 Prosessinnovasjon; helhetlig 

gjennomføringsmodell med tydelige 

prioriteringer 

Nye Veier sine tiltak for kostnadsreduksjoner 



• Smarte veier 

• Autonome biler, busser og 

anleggsmaskiner 

• Trådløs ladeteknologi 

• Datamengder fra sensorer på 

biler og langs veien 

• Kommunikasjon mellom 

kjøretøy og mellom vei og 

kjøretøy 

• Platooning  

• … og mye mer!  

Et paradigmeskifte på vei  



• Forenkling av dataflyt 

gjennom hele prosjektfasen 

og inn i drift- og 

vedlikeholdsfasen 

• Sikrer viktige data og 

trafikkantinformasjon for å 

videreutvikle funksjonskrav 

innen veibygging 

• Utvikler intelligens i Nye Veier 

sin modell og gir mer 

informasjon og 

kommunikasjon 

Heldigital prosjektgjennomføring for Nye Veier 



Takk for oppmerksomheten! 


