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Nye Veier AS

Vi bygger gode veier raskt 
og smart



Optimalisering og øke verdi i prosjekt og portefølje
i samhandling med myndigheter, kommuner, entreprenører og leverandørmarkedet

Verdi

Kostnad

Prosjektet

i dag

Økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet:

• Reduserte ulykkeskostnader

• Reisetid – 110 km/t

• Bo- og arbeidsmarked

• Tilgjengelighet / oppetid

Reduserte investeringskostnader

Optimalisert med drifts- og 

vedlikeholdskostnader over 20 år
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Tidlig 

involvering

Effektiv trafikkavvikling &
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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

NV’s PROSJEKTMODELL
Gjentakende enda bedre prosjekter – øker samfunnsnytten



Betydelige effekter siden etableringen av selskapet

Prognoseverdier, 2018-kroner

Lysbildet viser 3 av totalt 9 langsiktige mål for Nye Veier

Prognose for Nye Veiers portefølje er per januar 2019 på 135 milliarder kroner

Samfunnsøkonomisk nytte av 5 år redusert plan- og utbyggingsperiode er 

foreløpig ikke inkludert i prognosen for økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

(Langsiktig mål 3)

Redusert plan- og 

utbyggingsperiode

5
år for hele porteføljen

Andel av porteføljen 

som er ferdig 

optimalisert
49%

Andel av porteføljen 

som er under 

optimalisering 51%

Økt samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet

50
milliarder kroner

Mål om reduksjon i 

personskadeulykker

149
antall færre ulykker per år

Mål om spart tid per 

reisende

36%
redusert reisetid



Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten har økt med ca. 50 mrd. 

Økt samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet

50
milliarder kroner

Reduserte 

utbyggingskostnader

20
milliarder kroner

Økt trafikantnytte

30
milliarder kroner

Prognoseverdier, 2018-kroner

Samfunnsøkonomisk nytte av 5 år redusert plan- og utbyggingsperiode (Langsiktig mål 1) er foreløpig ikke inkludert i prognosen for 

økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet



Nye Veier i Trøndelag
• 106 km ny E6

• E6 Ulsberg–Melhus S - 64 km

• E6 Ranheim–Åsen - 42 km

• Kostnader før optimalisering: ca. 29 mrd nok

• Kostnadsreduksjoner pr 01.12.18:  ca 5 mrd

• Kostnader etter optimalisering: ca. 24 mrd (per dd)
• 4 felts motorvei

• 110 km/t

• Økt samfunnsøkonomisk nytte: ca 14 mrd nok

• Fullført: 2027



Optimalisering:

• Kommunedelplaner og reguleringsplanplaner basert på 90 km/t

• Redusert kostnader med ca 1,8 mrd (12,7 til 10,9 mrd): 14%

• Økt trafikantnytte:

• Ny veilinje med økt hastighet til 110 km/t og 4 felts veg

• Redusert reisetid med 14 min i forhold til i dag

• Ranheim-Værnes 5 min (fra 18 til 13 min)

• Kvithammar-Åsen 10 min (fra 19 til 9 min)

Økt nytte:

• Økt kostnad for 110 km/t er beregnet til ca 1 mrd

• Ranheim–Åsen: 10,5 mrd

• NNB = +0,33

E6 RANHEIM–ÅSEN 
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Optimalisering:

• Reguleringsplaner basert på 2-3 felts veg 90 km/t og 4-felt 110 km/t

• Redusert kostnader med ca 3,4 mrd (16,4 til 13,0 mrd): 21%

• Økt trafikantnytte:

• Ny veilinje med i all hovedsak økt hastighet til 110 km/t og 4 

felts veg

• Redusert reisetid med 20 (25) min i forhold til i dag

Økt nytte:

• Økt kostnad for 110 km/t er beregnet til ca 1 mrd

• Ulsberg – Melhus 3,5 mrd

• NNB = -0,47

E6 ULSBERG - MELHUS
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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
• Besparelse 1.2 mrd. for strekningen Ulsberg – Vindåsliene
• Bedre standard – i all hovedsak 4 – felt og 110 km/t



Nye Veier i Trøndelag – E6 Sør kommer tidligere

Fra sommeren 2019:

- 4 prosjekter i gang

- Investeringskostnad ca 16 mrd NOK (av 24 mrd)

- 74 km av 106 km ny E6

- Vegåpninger fra 2021 til 2025



Status 
E6 Ranheim - Værnes

• Kontrakt med Acciona (Spania) 
inngått 28. september 2018

• Samhandling godt i gang, 
oktober 18 til oktober 19:

• Utvikling og optimalisering
• Reguleringsplanarbeid
• Prosjektering og 

planlegging

• Samhandlings- og utviklingsfase 
januar – august 2019

• Anleggsstart 4. kvartal 2019

• Ferdigstillelse 2024/2025



E6 Ranheim – Værnes. Industry day. 6/02/2019

Acciona´s approach is 100% opened to 

Local Foreign

Subcontract
Self 

performance

Just the best for the Project



Status E6 Kvithammar—Åsen

• Reguleringsplanen i Stjørdal og Levanger Kommuner 
under oppstart

• BetonmastHæhre, Skanska, FCC og Acciona er 
prekvalifisert for å gi tilbud

• Entreprenørene leverer endelig tilbud 8. februar 
2019

• Entreprenør er på plass mai 2019

• Samhandling- utviklingsfase juni 2019 – august 2020

• Anleggsstart sommer/høst 2020

• Ferdigstillelse 2025/26



Status E6 Melhus sentrum – Kvål

• Reguleringsplanen 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

• Peab og Cowi innstilt 22.01.19 som vinner av 
konkurransen - BVP

• Norges første IPL-kontrakt i anlegg signeres ultimo 
februar 2019

• Samhandling- utviklingsfase februar – august 2019

• Anleggstart etter sommerferien 2019

• Ferdigstillelse 2021
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• Reguleringsplanutkast oversendes kommunene for videre 
behandling januar 2019

• Vedtak kommunene vår 2019

• Prosess med forhandling av grunn i startfasen. Primært 
skoggrunn. 4 av 10  boligeiendommer innløst. 

• Behov for arkeologisk kartlegging avklart – avklart at det er 
ikke behov for utgravinger

• Konkurransegrunnlag sendes ut i markedet februar 2019.

• Entreprenør kan da være på plass september 2019

• Samhandling- utviklingsfase september – januar 2020

• Oppstart i marka 1.kvartal 2020 – trafikk i ny trase innen 
utgangen av 2022 

• Ferdigstillelse av kontrakten medio 2023

Fremdrift Ulsberg - Vindåsliene



UTBYGGINGSPLAN E6 ULSBERG – MELHUS 

Ulsberg – Vindåsliene
25 km

2020 – 23
3,7 mrd.

Korporalsbrua – Gyllan
16 km

2023-27
3,3 mrd.

Gyllan – Kvål
16 km

2022 – 26
5,0 mrd.

Kvål –
Melhus S

7 km
2019 – 21

1,0 mrd.

SVV
7 km

2017 – 21

Total lengde: 64 km (71 km inkl. Vindåsliene – Korporalsbrua)
Total kostnad 13 mrd.
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Gyllan – Kvål
16 km

2022 – 2026
5,0 mrd.

Korporalsbrua – Gyllan
16 km

2023 – 2027
3,3 mrd.



Jørund Gullikstad, utbyggingssjef Nye Veier

Takk for oppmerksomheten!


