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• Lengde 64 km (70 km inkl. E6 Soknedal) 
– i all hovedsak 4-felt og 110 km/t

• Kostnad ca 16 mrd => ca 13 mrd.

• På ca 30 % av strekningen går ny linje 
langs eks E6 og ca 70 % i ny trase. 



Status og videre fremdrift for Melhus sentrum – Kvål

• Reguleringsplan ble lagt ut på offentlig (med kombinerte formål) høringsfrist 
30. mars

• Vedtak i Melhus kommune 19. juni 2018

• Prosess med forhandling av grunn i startfasen 
Alle bolighus innløst – 7 boliger

• Ekspropriasjonsvarsel for eiendommer uten evt. avtaler sendes ut senest
desember 2018

• Prosess med flytting av gårdsbruk på Kvål er godt i gang og skal være utført 
innen anleggsstart

• Behov for arkeologisk kartlegging avklart – behov for noe utgraving lengst 
nord – avtale om utgraving høsten 2108

• Flytting av høyspentlinjer gjøres før entreprenør er på plass – krever 
konsesjon – jobber med avtale mot Trønderenergi

• Prosjektet er ute i markedet. Frist for prekvalifisering 24.8.18

• IPL-partnere på plass på nyåret 2019

• Oppstart i marka høsten 2019 

• Trafikk i nytt vegsystem innen utgangen av 2020



Overordnede forutsetninger 

for Melhus sentrum – Kvål

• Hele strekningen skal bygges med 4-felts motorvei med veilys.

• I tillegg nødvendige lokalveier og GSV.

• Strekningen består kun av vei i dagen.

• Det skal bygges en ny Hofstad miljøtunnel parallelt med eksisterende ved 

Søberg med lengde ca 100 meter.

• Det skal også bygges/utvides bruer og kulverter.

• Det er planlagt et nytt toplanskryss for strekningen, Hofstadkrysset.

• Fra Skjerdingstad til Melhus S forutsettes det breddeutvidelse av eksisterende 

E6 som ble ferdig i 2002. I stor grad gjenbruk av eksisterende veikapital.

• Det er noe sensitiv og kvikk leire langs parsellen, i hovedsak på Kvål og 

Skjerdingstad.

• Det forutsettes at trafikken går på eksisterende E6 i anleggsperioden med 

minst mulig forsinkelser.

• Veistrekningen går i all hovedsak langs Gaula (verna vassdrag) og igjennom 

et jordbrukslandskap. Dette vil være hovedfokus i forhold til Ytre Miljø.



REGULERING KVÅL – MELHUS SENTRUM
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I IPL-prosjekt er det grunnleggende å arbeide for optimal gjennomføring av prosjektet.

Dette gjøres gjennom;

• En vederlagsmodell som stimulerer til enhver tid å gjøre det som er til prosjektets beste.

• En gjennomføringsmodell som skal sikre beste organisering for prosjektet.

• En metodikk som inkluderer de verktøyer som er best egnet for prosjektet.

Vederlagsmodellen er fundamentet som gjør det lønnsomt å bestrebe kontinuerlig forbedring. 
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HVA ER IPL I NYE VEIER?

Nye Veier

RådgiverEntreprenør

• Integrert organisasjon og 
samhandling gjennom hele 
prosjektet

• Treparts-avtale mellom IPL-
partnerne

• Vederlagsmodell knyttet til 
målpris, selvkost og fortjeneste

• Økonomisk risiko deles mellom 
alle parter, Åpen bok-prinsipp

• Fokus på 
• BIM og digitalisering
• Prosjektstyring, måling av 

ytelse
• Lean, VDC-prosesser, 

metoder og verktøy 
• Samtidig prosjektering
• Samlokalisering (Big-Room)

IPL-kontrakt 

Delt økonomisk risiko som dekker 65-70% av 
kontraktsarbeidet UE 
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Kvål - Skjerdingstad



Skjerdingstad
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Hofstad - Søberg



Søberg – Melhus 



Melhus sentrum



Takk for oppmerksomheten!


