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Mange vil spise av E6-kaka

LEVERANDØRENE STÅR I KØ: De fikk det som de ville, Aina Midthjell Reppe og Hans Petter Øien Kvam, som er 
leder for hver sin avdeling av Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Mange har meldt sin interesse for å 
være med i leverandørnettverket, som skal tilby tjenester inn mot E6-utbyggingen gjennom Gauldalen.

Næringsforeningene 
fikk levert inn ei
liste over aktuelle
leverandører til bygging 
av ny E6 mellom
Jaktøyen og Tonstad.

Fakta

TONSTAD – JAKTØYEN:
• Åtte kilometer lang strekning.
• Dette er andre byggetrinn. Strek-
ningen Sentervegen – Tonstad sto 
ferdig i oktober 2013.

• Lagt ut på anbud i slutten av au-
gust 2015.

• Anbudsfrist er 30. oktober 2015.
• Kostnadsberegnet til 2,5 milliarder 
kroner. Er det største enkeltpro-
sjektet finansiert av Miljøpakken.

• Det er Statens vegvesen som er 
byggherre.

Kilde: Statens vegvesen

Prosjektet ny E6 mellom Tiller 
og Melhus ble sendt ut på 
anbud i slutten av august.
– Faktisk kom vi så tidlig i 

gang med å lage et leverandør-
nettverk, at vi fikk med en slik 
leverandørliste til prosjektet 
Tonstad-Jaktøyen, forteller 
Aina Midthjell Reppe som er 
leder i NiT Midtre Gauldal.

– Veldig god respons
Næringsforeningene i Melhus 
og Midtre Gauldal (NiT) gikk 
tidlig ut og understreket hvor 
viktig det er at næringslivet i 
Gauldalen er tidlig ute. Da 
kan de bli med på en levera-
ndørliste med alle potensielle 
tjenesteleverandører til de som 
får hovedkontrakten med å 
bygge ny E6 fra Melhus til 
Ulsberg.
– Vi har fått veldig god 

respons. Vi hadde jo et møte, 
hvor det møtte opp 80 til 90 
personer. Alle bedriftene der 
tegnet seg opp på lista, og 
mange har kommet i ettertid 
og meldt seg på, sier Reppe.
Leverandørnettverket be-

står av alt fra entreprenører, 
catering, vaskefirma, overnat-
ting og butikker. Næringsfore-
ningene ønsket å sette sammen 
et bredest mulig nettverk, da et 
slikt prosjekt krever tjenester 
av nær sagt alle slag i en slik 
byggeperiode.
– Husk, det kan komme 

opptil 2000 personer som skal 
ligge på brakkerigg her. Det vil 
gi ringvirkninger, sier Reppe.

2000 i brakkerigger
Det jobbes også aktivt med å 
finne egnede arealer til brakke-
rigger.
– Vi får henvendelser om 

mulige løsninger for rigger, og 
vi har en link opp mot Statens 
vegvesen om mulige områder. 
Det kan kanskje bli opp mot 
fem anbud på hele strekning-
en, det vil si at man trenger 
fem brakkerigger. Det trengs 
store områder, fastslår Reppe.
Hun forteller at en del 

grunneieren lukter på mulige 
løsninger, løsninger de kanskje 
tidligere ikke har sett for seg. 
Reppe bekrefter at flere ser 
muligheten til å gjøre klart til 
brakkerigg de kommende 
årene, for så å utvikle det til 
næringsareal etter byggeperio-
den. Veksten vil mest sannsyn-
lig ikke bare skje under selve 
byggeperioden, Midtre Gaul-
dal kan forvente vekst også i 
tiden etter ny E6 står klar.
Mangelen på næringsareal 

på Støren har vært prekær i 
mange år. Reppe forteller at 
det stort sett ikke er tilgang på 
kontor- og butikklokaler som 
er problemet på Støren. Men å 
sette opp større næringsbygg, 
utstyrs- og produksjonshaller, 
det er verre.
– Dette er veldig viktig å få 

på plass. Inn mot Trondheim 
blir det mindre og mindre næ-
ringsareal. Behovet flytter seg 
utover fra byen, sier Reppe.
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