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Helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av 
trafikksikre hovedveier  

- Mer trafikksikker veg for pengene 

Et tydelig oppdrag 



Nye veiers samfunnsoppdrag 

§ 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. 



 PORTEFØLJEPRIORITERING NOVEMBER 2016 

Strekningen E6 Ranheim–Åsen i 

utbyggingsområde Trøndelag 

«prioritert for videre utredning mot 

snarlig utbygging». 

- NNB 
- Ranheim–Åsen  -0,32 

- Ulsberg–Melhus -0,60  

- Netto ringvirkninger 

- Trafikksikkerhet 

- Samfunnssikkerhet 

E6 Trøndelag 



• Økt hastighet: 
• Fra 90 km/t til 110 km/t Ranheim - Hell 

• Fra 90 km/t til 110 km/t Kvithammer-Åsen 

• Fra 90 km/t til 100 og 110 km/t Ulsberg-Støren 

• Fra 100 km/t til 110 km/t Støren-Melhus 

 

• Reduserte kostnader -20%: 
• Innkorting av veglinje, alternative traseer 

• Reduksjon i antall kryss 

• Optimalisering av tunneler og konstruksjoner 

• Gjennomføringsmodell – samhandling 

 

• Økt Funksjonalitet – 4 felts motorveg 
 

• Analysene ferdigstilles 2017 for ny prioritering og 
planlegging 

Økt samfunnsøkonomisk nytte 
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Produktivitetseffekter , netto ringvirkninger 
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Helhetlig gjennomføringsmodell 

teknologi og innovasjon inn i 
prosjektene  

industrialisering 

entreprenøren styrer prosjektering  

tilrettelegger for mer effektiv drift 
over lengre strekninger 

 

Redusere omfang i og omkring trasè og vei 

 

Prosessinnovasjon; samtidig finansiering, 
planlegging, prosjektering og bygging 

Nye Veier sine tiltak for kostnadsreduksjoner 



 

Vår strategi er å utnytte mulighetsområdet tidlig til å skape 
innovasjon 
 

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

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

Konkurranse om beste tekniske løsning gir 
produktivitetsutvikling i bransjen 
 

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

 

 

 

 

Helhetlige løsninger – i et langsiktig levetidsperspektiv 



Strenge krav til etikk og samfunnsansvar i 
kvalifiseringen av selskap 

Krav om 50 prosent faglært arbeidskraft i 
prosjektene 

Krav om syv prosent lærlinger i prosjektene 

Krav om 25% fast ansatte i prosjektene 

LO-koordinator i alle våre prosjekter 

Krav til lønns- og arbeidsvilkår og bruk av 
underleverandører 

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

Krav om elektroniske tennsatser til sprengningen 

Språkkrav 

Strenge krav til HMS og samfunnsansvar 



 
Autonome biler er ikke lenger en spennende, 
futuristisk idé. 

Veiinfrastrukturen er avgjørende for overgangen til 
et samfunn hvor bilene i stor grad er selvkjørende.  

 

Autonome biler - Digitalisering 



Digitalisering - ønsket bruk av BIM-modeller 

• Modellbasert planlegging og design 
 

• Effektiv prosjektledelse 
 Mnd-rapportering  

 CO2 regnskap 

 Fremdriftstrapportering 
 

• Kvalitetskontroll 
 Kontroll av geometri og funksjon 

 Godkjenningsdokumentasjon 

 Maskinstyring i produksjon 

 FDV-dokumentasjon fra modellen 

 Simulering arbeidsprosesser og logistikk 
 

• Oppdatering i driftsfasen 
 

• All dokumentasjon ett sted 
 



• Nye Veier er proaktive for å nå  

utslippsmålene i forslag til NTP: 

 

• bidra med 0-utslipps teknologi 

• stimulere til bruk av alternative drivstoff  

• gjøre bevisste valg av  
tekniske løsninger og materialer  

• gjenbruk av løsninger 

• massehåndtering og terrenginngrep 

 

Klima 

Bidrag til mindre CO2-utslipp og nå 2030 målene 

- Beregnet utslipp av klimagasser i 
startporteføljen – 0-estimat 

- Løpende oppfølging gjennom 
prosjektutvikling og prosjektering 
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Nye Veier i Trøndelag  -  Bompengeutredning og -proposisjon 

• Oversendt politisk behandling 24.04.17 
• Samme nivå som i dag og ihht tidligere 

utredninger og vedtak 
• Ca 2,50 NOK/km 
• Godsbil x2 
• Kommunal behandling 
• Fylkeskommunal behandling og garanti 

gitt 15. juni 17 
• Proposisjon til Stortinget høst 2017  
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Nye Veier i Trøndelag  -  E6 Ulsberg–Melhus 



E6 Trøndelag 
E6 Skjerdingsstad–Melhus S 

SD=>NV 03.07.17 



Lengere traseendring fra Ulsberg og forbi Berkåk: 
Flytter veglinja fra vestsida til østsida av Buvatnet og går nord–øst for Dovrebanen mot Ulsberg (lengde ca 16 km) 

Sparer både bruer og tunneler  og kan i større grad bygge uten å ta hensyn til eksisterende E6 trafikk 

Unngår strekning med svært sidebratt terreng mellom Ulsberg og Storpynten 

 

 



Endret tunnelløsning for Størentunnelen: 

Støren-Gyllan: Bygger kun nytt nordgående tunnelløp og beholder dagens E6 som sørgående kjøreretning (oppgraderes til 100/110 km/t).  

                                                   Nødvendig med avklaringer mot Vegdirektoratet – positiv første tilbakemelding 



• 108 km med ny E6 skal bygges: 
   E6 Ulsberg–Melhus (Skjerdingstad) 

   E6 Ranheim–Åsen 
 

• Porteføljekostnad før optimalisering: NOK 28 

mrd 
4 felts motorveg og 2-/3-felts veg 

90 og 100 km/t hastighet 

 

 

 

• Optimalisering 
Generelt 4 felts motorveg 

110 km/t hastighet 

>20% kostnadsreduksjon 

 

 

 

 

 

Portefølje i Trøndelag 

Økt nytte 2027 



• - 20% kostnadsreduksjon i porteføljen 

• Ferdigstillelse av hele NVs portefølje i 2027 

• Noe likviditetsjustering… 

 

• Byggetid – Tidligst mulig (foreløpig og ikke vedtatt gjennomføringsstrategi) 

• E6 Ranheim–Åsen 2019-2025 

• E6 Ulsberg–Melhus 2021/22-2027 

 

Fremdrift – Byggestart - Ferdigstillelse 



Tidsplanen viser hensiktsmessig gjennomføringsplan for prosjektene. Tidsplanen viser at det 
er realistisk med ferdigstillelse av porteføljen innen utgangen av 2027, forutsatt innsparing 
på 20 % som gir tilgjengelig finansiering.    



Planer framover 
Det blir behov for større eller mindre omreguleringer i alle 
reguleringsplanene 

Nye Veier har fokus på tidliginvolvering av entreprenør – dette 
for å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene 
sammen med entreprenør – videre for å unngå ytterligere 
omreguleringer.  

Viktig med god dialog med kommuner/sektormyndigheter og 
grunneiere om optimaliseringstiltak og omreguleringsprosess 

Ønsker ikke å sette «kommuner på vent» - starter derfor 
regulering av følgende strekninger nå i høst: 

Ulsberg – Berkåk (Rennebu kommune) 
Prestteigen – Gyllan (Midtre Gauldal og Melhus kommune) 
Kvål – Melhus sentrum (Melhus kommune) 

• Vegutbyggingsavtale (SD) og Bompengevedtak i Stortinget våren 
2018 

• For E6 Ulsberg – Melhus jobbes det mot oppstart i 2021/22 med 
ferdigstillelse i 2027. Dette forutsetter at vi klarer å redusere 
kostnadene i alle våre prosjekter i snitt med 20 %.  

 

 

 

 

 





Takk for oppmerksomheten! 


