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Et tydelig oppdrag

Helhetlig og kostnadseffektiv

utbygging og drift av trafikksikre

hovedveier

- Mer trafikksikker
vei for pengene



Nye Veiers oppdrag
§ 3 Selskapets virksomhet 
Selskapets oppgaver er å gjennomføre planlegging, utbygging, drift og 
vedlikehold av de riksveistrekninger som omfattes av selskapets 
portefølje og som selskapet etter avtale med Den norske stat har 
påtatt seg ansvar for, samt virksomhet nært tilknyttet dette.

Selskapets virksomhet skal være effektiv og helhetlig planlegging, 
utbygging, drift og vedlikehold av trafikksikre riksveier, hvor 
strekningene i selskapets samlede utbyggingsportefølje med høy 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran 
de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Kilde: §3 i Vedtekter for Nye Veier AS. 
Fastsatt ved stiftelsen 4. mai 2015. Sist endret 18. desember 2015

«Jeg legger gjennom selskapets vedtekter opp til at selskapet skal bidra til en mer helhetlig utbygging 
av trafikksikre riksveger, større kostnadseffektivitet og en tydelig prioritering av samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet ved valg av utbyggingsrekkefølge», sier Solvik-Olsen.
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PORTEFØLJEPRIORITERING UT FRA MODENHET PÅ STREKNINGENE
Bør hensyntas

Lliten NN

Ingen spesielle hensyn

Noen hensyn

- 0,12

0,92

-0,20

-0,45

-0,55

-0,97

Modenhet Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Andre faktorer Utbyggingsrekkefølge

1 2 3 4

Samf.økonomisk lønnsomhet, NNB

Samfunnssikkerhet, 
Vurdering av 
kritikalitet

Trafikksikkerhet, 
Drepte/hardt skadde 
per km per år siste 5 år Hensyn til helhetlig utbygging

Netto 
ringvirkninger, 
Vurdering av effekt

Tidligst 
byggeklarStrekningKategori

Bompengebelastning, 
Kommentar

Utbygging/
Utredning

▪ E 39 Flekkefjord Ø – Sandnes

0,027 

Planlegging 0,030 

▪ N/A

Planlegging

▪ E6 Moelv –Øyer Syd

Utredning

Middels

Utredning

Lav0,020▪ E18 Arendal-Grimstad

Utredning

Lav0,011 

▪ E39 Ytre Ring Vige-Kristiansand vest

Utredning

Høy

▪ E39 Lyngdal (Røyskår) –
Flekkefjord Ø

▪ E 18 Dørdal - Tvedestrand

Utredning

▪ E6 Ulsberg-Melhus

Utredning

Middels0,016 

▪ E39 Kristiansand vest-Lyngdal vest (Røyskår)

Utredning

▪ E6 Ranheim-Åsen

▪ E18 Langangen - Dørdal

Høy Middels

Høy 0,082 Middels

Lav

0,048 Lav

0,067 

-0,47

0,060 

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

*Lyngdal – Sandnes er utredet av SVV. Rapport om netto ringvirkninger er ikke offentliggjort.

Medium*

Medium*

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

-0,56

0,04

0,14

0,33

Utbygging

Utbygging

▪ E18 Arendal- Tvedestrand

▪ E6 Kolomoen - Moelv

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

▪ N/A

0,03

Q2 2017

Q1 2019

Q2 2018

Q2 2017

Q4 2016

Q3 2021

Q4 2019

Q3 2022

Q2 2020

Q3 2019

Q2 2021

Q1 2022



Optimalisering:
• Nye Veier har jobbet intensivt for å redusere kostnader og 

øke samfunnsnytten for hele porteføljen i Trøndelag 
Vi jobber videre for å finne nye optimaliseringstiltak, 
også sammen med entreprenør når de er på plass

• Redusere kostnader:
• Vurdere antall kryss, utforming og plassering
• Redusere bru- og tunnellengder
• Mulige traseendringer
• Andre forenklinger som gir reduserte kostnader 

• Økt hastighet for å redusere reisetid:
• Ny veilinje med økt hastighet til 110 km/t og 4 felts veg
• Dette prøver vi å få til på hele vår portefølje i 

Trøndelag, bortsett fra strekningen Vindåsliene –
Skjærlitunnelen

• Redusert reisetid – økt trafikknytte

Optimaliseringsprosess E6 Trøndelag



4 felt: Kapasitetsøkning som monner
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Finne riktig 
entreprenør

Finne den beste løsningen
sammen med valgt entreprenør

Idriftsette den beste løsningen for 
samfunnet og trafikantene

Anskaffelse

Optimalisert for
markedet

Intern
optimalisering

Helhetlig prosess – gode løsninger i et levetidsperspektiv
Gjentakende enda bedre prosjekter – øker samfunnsnytten



• Helhetlig gjennomføringsmodell

• Ny teknologi og innovasjon

• Industrialisering

• Samtidig finansiering, planlegging, 
prosjektering og bygging

• Tilpasse utbygging til entreprenørens 
driftsapparat

Kostnadskutt i Trøndelag, forts



Lang traséendring
Fra Ulsberg forbi Berkåk

• Ny E6 øst for Buvatnet i stedet for den regulerte vestsida

• Mellom Ulsberg og Berkåk bygges veien nordøst for Dovrebanen

• Færre bruer og tunneler

• Kan bygges uten å ta så mye hensyn til eksisterende E6-trafikk

• Unngår svært sidebratt terreng mellom Ulsberg og Storpynten

• Grunnboringer i ny trase utført



Nord/sør-tunneler forbi Støren



MULIG ØKT DAGSONE FOR HOMYRKAMTUNNELEN



Nye Veiers foreløpige 
anbefaling: alternativ 2

Avhengig av videre 
dialog med kommunen, 
sektormyndigheter og 
eventuelle ytterligere 
optimaliseringstiltak i 
samhandling med valgt 
totalentreprenør



Nye Veier i Trøndelag
106 km ny E6
E6 Ulsberg–Melhus S (64 km)
E6 Ranheim–Åsen (42 km)

Kostnader før optimalisering: ca. 28 mrd nok

Kostnadsreduksjoner pr 01.02.18:  5,1 mrd

Kostnader etter optimalisering: ca. 23 mrd (foreløpig)
4 felts motorvei
110 km/t I hovedsak

Økt samfunnsøkonomisk nytte: 13,9 mrd nok

Fullført: 2027

(tilsvarer ett Heimdal-Melhus prosjekt hvert år i 8 år (2019-27)



GJENNOMFØRINGSSTRATEGI FOR FERDIGSTILLELSE AV HELE 
PORTEFØLJEN INNEN UTGANGEN AV 2027. 

▪ Tidsplanen viser hensiktsmessig gjennomføringsplan for prosjektene. Tidsplanen viser at det er realistisk med 
ferdigstillelse av porteføljen innen utgangen av 2027. 

4,0 mrd NOK 

3,5 mrd NOK 

3,3 mrd NOK 

2,2 mrd NOK 

2,7 mrd NOK 

0,7 mrd NOK 

Tallene er eks mva. og vedlikehold



NOEN GROVE HOVEDMENGDER E6 TRØNDELAG

• Totalt ca 15 mill. m3 jord og fjellmasser skal flyttes 

• Masseoverskudd ca 3 mill. m3 for E6 Nord                  
Massebalanse E6 Sør  

• Forsterkningslag/frostsikringslag ca 8 mill. m3

• Drens- og overvannsrør ca 750 000 m

• Trekkerør ca 1 000 000 m

• Sandfang og overvannskummer ca 15 000 stk

• Asfalt ca 3,5 mill. tonn

• Betong: ca 100 000 m3



Utslippsmålene i NTP styrer

Nye Veiers klimainnsats

• Bidrar med null-utslippsteknologi

• Stimulerer til bruk av alternative drivstoff 

• Gjøre bevisste valg av tekniske løsninger
og materialer 

• Gjenbruk av løsninger

• Massehåndtering og terrenginngrep

Forpliktende klimamål



HMS og samfunnsansvar

Vi krever:

• Etikk og samfunnsansvar i kvalifiseringen av selskap

• 50 prosent faglært arbeidskraft i prosjektene

• 7 prosent lærlinger i prosjektene

• 25 prosent fast ansatte i prosjektene

• LO-koordinator i alle våre prosjekter

• Ryddige lønns- og arbeidsvilkår, også ved bruk av 
underleverandører

• Sterk prioritering av HMS, etikk og samfunnsansvar 
i valg av samarbeidspartnere

• Felles språkforståelse

• Elektroniske tennsatser til sprengning



«Rekordkontrakten»



Lars Bjørgård, utbyggingssjef E6 Trøndelag

Takk for oppmerksomheten!


