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Kort om Nye Veier

Om Nye Veier sitt ansvar 
for omklassifisering, 
veisideanlegg og tiltak 
på sideveisnett

Planlegging og bygging 
av nye veier fremover



Nye Veiers oppdrag

Stortingsmelding 25 (2014 – 2015)

Nye Veier skal:

• Planlegge, bygge og drifte trafikksikre hovedveier

• Sørge for kostnadseffektiv utbygging og drift

• Gjøre veitransporten mer effektiv, forutsigbar og tryggere

• Knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner

• Styrke næringslivets konkurranseevne



Nye Veier AS

• Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under 
Samferdselsdepartementet.

• Opprettet 1. januar 2016

• Pt 175 ansatte

• Per mai 2021 åpnet 81 km ny trafikksikker riksvei
Hvor kostnadene er redusert med 19 prosent 
sammenlignet med opprinnelig estimat

• Hovedkontor i Kristiansand

• Ansvar for 12 % av riksvegnettet når portefølje bygd ut

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



Nye Veier sitt ansvar i fbm. omklassifisering etter avtale med SD



NA-Rundskriv 97/13 – føringer fra Vegdirektoratet

• Tunneler

• Drenering

• Vegdekker

• Murer

• Støyskjermer

• Fjellskjæringer

• Grøntarealer og skråninger

Omklassifisering er endring av veieierskap
97/13 skal sikre en gitt kvalitet for ny veieier

• Kantstein
• Rekkverk
• Gjerder, inkl viltgjerder og 

trafikkgjerder
• Belysningsanlegg
• Oppmerking
• Kantstolper
• Skilt
• Bruer og kaier



Tiltak på sideveisnett

• Nye Veier sitt oppdrag er primært knyttet til utbygging av hovedveinettet

• I det overordna avtaleverket med Samferdselsdepartementet fremgår videre følgende:



Nye Veier sitt ansvar for veisideanlegg

Dette er ikke omtalt spesifikt i avtaleverket med Samferdselsdepartementet. Her har vi tilnå fulgt opp 
det som følger av vegnormaler og entydige overordna føringer.

Områder med tydelige føringer:

• Nasjonal plan for døgnhvileplasser

• Nasjonal strategi for rasteplasser

• Ulike lommer for stopp, rast og hvile etter vegnormalene, herunder også tilrettelegge for vegservice

Områder med uklare føringer:

• Kontrollvirksomhet/kontrollstasjoner

• Kollektivknutepunkt og øvrige kollektivtiltak

• Innfartsparkering

• Utfartsparkering

• mm



Behov for nasjonale føringer for riks- og fylkesvegnettet

• Pågående arbeid sak ligger i SD til vurdering

• Naturlig arena for å avklare statens ansvar ved 
riksveiutbygging og fylkeskommunens ansvar 
ved fylkesveiutbygging

• Tydelige føringer her vil kunne være 
effektiviserende ved at man slipper å bruke tid 
på de samme diskusjonene om igjen

• Særlig aktuelle tema:

• Hva skal et nytt veianlegg inneholde ?

• Ansvar for drift av ulike veisideanlegg

• Forholdet til nye tiltak på avlasta vei

• Omkjøring og beredskap



Planlegging og bygging i fremtiden



Fra NTP 2022-2033



Bevisst bruk av fellesskapets ressurser

• Mer igjen for pengene

• Tydeligere fokus på lønnsomhet, klima, miljø
mobilitet og samarbeid

• Mer vektlegging av “akseptabel standard” og 
utbedringsstrekninger

• Vridning av innsats fra investering til drift og 
vedlikehold



Slutt


