


Overvann i store nye veiprosjekter 

Stavanger 25.09.2019 

Magnus Thomassen, rådgiver ytre miljø, Nye Veier E39  



Jeg tenkte å snakke litt om… 

• Nye Veier og E39 

• Hva vi legger vekt på når vi evaluerer og velger leverandører/entreprenører 

• Krav som er satt i Nye Veiers prosjekter 

• Eksempler på løsninger for vannhåndtering – inkludert anleggsfasen 

 

 

 







Dagens strekning: 210 km med 

gjennomsnittsfart på 59 km/t. 

Ny strekning: Ca. 170 km med fartsgrense 

minst 110 km/t 

E39 Kristiansand – Ålgård er Nye Veiers største prosjekt 

Halvert reisetid med ny, trafikksikker vei – under to timer 

Knytter landsdelen tettere sammen til ett 

felles bo- og arbeidsmarked 



E39 Kristiansand vest – Mandal øst 

Totalt 19 km firefelts motorvei 110 km/t 

• 7 bruer 40-520 m 

• 5 tunneler 370 – 4000 m 

• 3 planfrie/store kryss 

• En rekke konstruksjoner 

• Byggestart høsten 2018 – ferdig ultimo 2022 

• Kontraktens verdi: 4,7 mrd. kr eks. mva 



• Samarbeidsavtale hvor entreprenør 

også skal stå for utarbeidelse av 

reguleringsplan. 

 

• Strekning: 7 km firefelts vei 110 

km/t, samt 7 km tofelts tilkomstvei 

90 km/t. 

 

• Anleggsstart i løpet av 2019. Ferdig 

2022. 

 

• Kontraktsum: 

1,5 mrd. kr eks. mva 

 

• Animasjon veistrekningen: 

• https://www.youtube.com/watch?v

=WwmKrOCIDIM 

 

Mandal øst – Mandal by 

https://www.youtube.com/watch?v=WwmKrOCIDIM
https://www.youtube.com/watch?v=WwmKrOCIDIM




Prestasjonsmål for prosjektene  
(Treff blinken i anskaffelsesprosessen  signer kontrakt med Nye Veier)  

Eksempel: E39 Kristiansand vest – Mandal øst: 

• Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden  

 

• Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt  

 

• Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende 
og rettferdig arbeidsliv  

 

• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø  

 

• Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse  

 



E39  Kristiansand vest – Mandal øst 

…bru over drikkevann… ILM 

 



Fra E39  Kristiansand vest – Mandal øst 

pano.afgruppen.no/e39km    

pano.afgruppen.no/e39km


Kryssområder krever areal.. og 

hvor går vannet? 



Eks: Siltgardiner – ingen ny oppfinnelse – men virker fremdeles ikke helt av seg 

selv.. oppfølging nødvendig.. 



Fra Fagdag om  vei og vann, NVE + Nye Veier nov. 2018 



Takk  


