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E6 Ulsberg – Melhus – status omreguleringer



Status Ulsberg – Vindåsliene

• Planprogrammet ble vedtatt begge kommunene 
(juni og august). 

• Det jobbes nå med reguleringsplanen og 
konsekvensutredningen.

• Følgende krever endelig avklaring:
• Tilknytning av Fv700 i Berkåk sentrum (RK og 

FK)
• Plassering og utforming av ny kontrollplass sør 

for Berkåk (SVV – erstatter Storpynten)
• Endelig plassering og utforming av 

skytteranlegg 

• Målsetningen er at endelig planutkast oversendes 
kommunene innen utgangen av 2018

• Vedtak kommunene vinter/vår 2019



Status Prestteigen –Gyllan

• Planen ble oversendt kommunene for videre behandling i 
oktober.

• Planen legges ut på offentlig høring over nyåret

• Målet er at planen vedtas i kommunene i løpet av våren 
2019 (fremdrift styres av kommunene)



Finansiering - prioriteringer
• Vegutbyggingsavtale (SD) juli 2018

• Endelig avtaleutkast oversendt SD

• Bompengevedtak i Stortinget høsten2018
• Nye trafikk- og effektberegninger er utarbeidet, endelig prop. utkast 

oversendt SD 
• Planen er å få vedtak i Stortinget før jul

• Strekningen Kvål – Melhus sentrum ble prioritert for snarlig utbygging av 
styret i Nye Veier 4. mai.
• Dette er svært gledelig og en viktig milepæl for E6-utbyggingen sør 

for Trondheim

• For de andre strekningene må vi forholde oss til videre 
prioriteringsprosesser
• Det jobbes nå med ny prioritering høsten 2018
• E6 Trøndelag har følgende strategi for videre utbygging 



E6 Ulsberg–Melhus S: NNB (Netto Nytte pr Budsjettkrone)

• NNB total; -0,47

SVV -0,41 -0,38+0,10 -0,76

-0,47 (0,7 mrd.)(3,3 mrd.)(2,2 mrd.)(2,7 mrd.)



Prosjektportefølje for utbyggingsområdet 
E6 Trøndelag Ulsberg-Melhus



Status Melhus sentrum – Kvål

• Planen ble vedtatt i Melhus kommune 19. juni 2018

• Riveentreprenører er på plass – rivearbeidene er startet 

• Prosess med flytting av gårdsbruk på Kvål er godt i gang og skal 
være utført innen august 2019 – avtale med grunneier er 
inngått

• 3 entreprenører er prekvalifisert for jobben

• Entreprenør er på plass over nyttår 2019

• Samhandling- utviklingsfase januar – august 2019

• Oppstart i marka etter sommerferien 2019

• Ferdigstillelse 2021



Takk for oppmerksomheten!


