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Vårt oppdrag



70 mil med motorvei – 150 milliarder



Flere ting samtidig

Kommunedelplanen Reguleringsplaner Bygging Trafikk

Arkeologi

Grunnerverv

Kontrakter



Hva er en reguleringsplan?

• Konkretisering av motorveien

• Politisk behandling i kommunene

• Medvirkning

• Kart, bestemmelser og beskrivelse

• Avveie hensyn og interesser



Vårt mandat

• Prosjekter med høy samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet prioriteres foran de med 
lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet

• «Samfunnets ressurser er knappe, og mange 
gode formål konkurrerer om tilgjengelige 
midler.»

• Hva betyr dette?

• Hvorfor er det viktig?



Nytte for trafikanten minus kostnader

• Nytte
• Kortere reisetid
• Bedre fremkommelighet
• 0-visjonen om skadde og drepte

• Kostnader
• Tunneler, broer og kryss
• Tilførselsveier
• Naturressurser, kulturarv, nærmiljø og 

friluftsliv, landskapsbilde, by og bygdeliv.



Utvikler bo- og arbeidsmarkedet



NorDan – se video på www.nyeveier.no



Du blir tatt vare på når eiendommen din blir berørt

• Du blir kontaktet hvis du blir berørt.

• Du får din egen kontaktperson i Nye Veier.

• Du får veiledning i regler for grunnerverv.

• Du får erstatning for ditt økonomiske tap.

• Du får ditt oppgjør tidligere og raskere ved å 
inngå minnelige avtaler.

• Du skal være trygg på at du får riktig erstatning.



Utgravinger

• Et unikt prøveprosjekt

• Tidligere registreringer og utgravinger

• Bue til Ålgård startet i sommer

• Grunneiere kontaktes for tillatelser

• Minst mulige inngrep i eller fjerning av 
automatisk fredete arkeologiske kulturminner.

• Bare kulturminner som med stor sannsynlighet 
vil bli berørt av veiutbyggingen blir søkt 
dispensert.



Lyngdal til Ålgård skal realiseres



Fedafjorden
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