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Nye Veiers oppdrag = Økt trafikantnytte!
Mer trafikksikker veg for pengene

� 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.

Utbygging + drift & vedlikehold i 20 år



Nye Veiers verdier

Vi fornyer ved å tenke nytt 
og utfordre

Vi forbedrer ved å bringe 
verdi til jobben hver dag

Vi forsikrer ved å garantere 
at vi tar samfunnsansvaret 

vårt på alvor



Nye Veier i Trøndelag
108 km ny E6
E6 Ulsberg–Melhus S (Skjerdingstad)
E6 Ranheim–Åsen

Kostnader før optimalisering: ca. 28 mrd

Kostnader etter optimalisering: ca. 23 mrd
4 felts motorvei
110 km/t I hovedsak
20 % kostnadsreduksjon

Økt samfunnsøkonomisk nytte

Fullført: 2027



• Traséendringer
• Færre/endrede kryss
• Kortere tunneler og bruer
• Kortere reisetid – 110 km/t i hovedsak
• Helhetlig gjennomføringsmodell
• Ny teknologi og innovasjon
• Industrialisering
• Samtidig finansiering, planlegging, prosjektering 

og bygging

Optimalisering og kostnadskutt i Trøndelag
…for økt trafikantnytte !



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
• 4-felts motorveg og 110 km/t



Kontrakt og framdrift: Ranheim–Åsen

E6 Ranheim–Åsen 
2019-2025

Kontrakt 1: Ranheim–Værnes 
Norges største veikontrakt: 4 mrd nok
• Prekvalifisering pågår
• Tilbudsperiode mars-mai
• Valg av entreprenør sommeren 2018, samhandling i 2018/19
• Tidlig oppstart Ranheim–Reitan, med delåpning 2021
• Oppstart Reitan–Værnes, høsten 2019
• Ferdigstillelse Reitan–Værnes, sommeren 2024

Kontrakt 2: Kvithammar–Åsen:
Kontraktsstørrelse ca 3,5 mrd nok
• Utlysning/prekvalifisering sommeren 2018, etter valg av entreprenør 

Ranheim–Værnes
• Valg av entreprenør på nyåret 2019, med samhandling i 2019
• Oppstart ved årsskiftet 2019/20
• Ferdigstillelse 2025



Kontrakt 3: Kvål–Melhus sentrum
Start: 2019
Ferdig: 2020/21

Kontrakt 4: Gyllan–Kvål
Start: 2021
Ferdig: 2024/25

Kontrakt 5: Ulsberg–Vindåsliene
Start: 2023/24
Ferdig: 2027

Kontrakt 6: Korporalsbrua–Gyllan
Start: 2024/25
Ferdig: 2027

E6 Ulsberg–Melhus S 
2021/22-2027

Kontrakt og framdrift: Ulsberg–Melhus S
– forutsetter 20 % kostnadskutt



ü Vår strategi er å utnytte mulighetsområdet tidlig til å 
skape innovasjon

ü Vi benytter derfor entreprisformer som gir mulighet for 
industrialisert prosjektering, bygging, drift & vedlikehold

ü Tidlig involvering gir entreprenørene mulighet til å 
påvirke løsningene og bidra med innovative og gode 
løsninger

ü Konkurranse om beste tekniske løsning gir 
produktivitetsutvikling i bransjen

ü Vi hjelper bransjen til å bli heldigitale raskere og setter 
tydelige målsettinger

Helhetlige løsninger – i et langsiktig levetidsperspektiv

Integrert samhandling

Prosessinnovasjon og –utvikling 
gjennom hele verdikjeden av 
prosjektet

Ny NV gjennomførings- og 
kontraktsmodell



Fulldigitalisering innen 2020
BIM efficient project execution – ICE - VDC
• Co-location

• Big room

• Cross subject/expert cluster teams

• Use of interactive smart boards for 

common problem solving

• ICE meetings

• Discussions and solutions directly into the BIM-model

• Lean principles in project development, front end engineering

and project execution

• Virtual Design & Construction = VDC





Best Value Procurement
Prestasjonsmål E6 Ranheim-Værnes

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

• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering

• Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden

• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø

• Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag



«Rekordkontrakten»



Johan.Arnt.Vatnan@nyeveier.no
www.nyeveier.no

Takk for oppmerksomheten!

Nye Veier - E6 Trøndelag


