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Et tydelig oppdrag

Helhetlig og kostnadseffektiv

utbygging og drift av trafikksikre

hovedveier

- Mer trafikksikker
vei for pengene



Nye Veier i Trøndelag
106 km ny E6
E6 Ulsberg–Melhus S (64 km)
E6 Ranheim–Åsen (42 km)

Kostnader før optimalisering: ca. 28 mrd

Kostnadsreduksjoner pr 01.02.18:  5 mrd

Kostnader etter optimalisering: ca. 24 mrd (foreløpig)
4 felts motorvei
110 km/t I hovedsak

Økt samfunnsøkonomisk nytte: 14 mrd

Fullført: 2027

(tilsvarer ett Heimdal-Melhus prosjekt hvert år i 8 år (2019-27)



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 1.3 mrd. for strekningen Ulsberg – Vindåsliene
• Bedre standard – i all hovedsak 4 – felt og 110 km/t



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.)



Pressemelding 12.12.18 –
siste porteføljeprioritering



Nye Veier i Trøndelag – E6 Sør kommer tidligere

Fra sommeren 2019:

- 4 prosjekter i gang

- Investeringskostnad ca16 mrd NOK (av 23 mrd)

- 74 km av 106 km ny E6

- vegåpninger fra 2021 til 2025



Finansiering

• E6 Ulsberg – Melhus får etter planen på plass Vegutbyggingsavtalen og 
Bompengevedtaket i Stortinget i løpet av vårsesjonen 2019

• E6 Ranheim – Åsen fikk på plass Vegutbyggingsavtalen og 
Bompengevedtaket våren 2018.



PROSJEKTPORTEFØLJE FOR UTBYGGINGSOMRÅDET 
E6 TRØNDELAG ULSBERG - MELHUS



Reguleringsplanutkast oversendes kommunene for videre 
behandling mars 2019

Vedtak kommunene juni/juli 2019

Prosess med forhandling av grunn i startfasen. Primært skoggrunn.
4  av 12 boliger innløst. 

Ekspropriasjonsvarsel for eiendommer uten evt. avtaler sendes ut 
omgående ette reguleringsplanvedtak  august 2019

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

Flytting av høyspentlinjer gjøres før entreprenør er på plass – krever 
konsesjon – avtale inngått med netteier Trønderenergi

Arbeid med konkurransegrunnlag pågår – ferdigstilles iht. plan for 
anskaffelsen (eget lysark)

Entreprenør må være på plass oktober 2019

Samhandling- utviklingsfase november 2019 – april 2020

Oppstart i marka april 2020 – trafikk i ny trase innen utgangen 
av 2022 – ferdigstilles 2023 

Tenkt fremdrift Ulsberg-Vindåsliene



Status Melhus sentrum – Kvål

• Planen ble vedtatt i Melhus kommune 19. juni 2018

• Riveentreprenører er på plass – rivearbeidene er godt i gang 

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

• Felles prosjektkontor på Melhus er overlevert til Nye Veier fra utbygger –
bemannet fra uke 10

• NCC, Hæhre og Peab ga tilbud

• Peab og Cowi gikk videre til konkretiseringsfasen (4 - 15 feb.)

• Kontrakt signeres etter planen 20. februar

• Samhandling- utviklingsfase februar – august 2019

• Oppstart i marka etter sommerferien 2019

• Ferdigstillelse 2021



PROSJEKTPORTEFØLJE FOR UTBYGGINGSOMRÅDET 
E6 TRØNDELAG RANHEIM - ÅSEN



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



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



NYE VEIER TAR I BRUK NYE KONTRAKTSMODELLER



NEW MAP CHARACTERISTICS

Transaction based Relation based

Specialized 
Contracts

Total Contracts
Alliance 

Contracts

Competition Collaboration

Two party contracts Multi party contracts

RT

CollaborativeTraditional

NS8405
NS8406 

NS8407
OPS

NTK
PPC2000

NEC-
contr.

We lack Norwegian 
Contract Formats

IPD
Alliance

SPC

Optimization of contract Optimization of business

Kilde: Ole J. Klakegg, prof. NTNU
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Nye Veier – E6 Ranheim–Værnes
PROSJEKT- OG INSENTIVMODELL



HVA ER IPL I NYE VEIER?

Nye Veier

RådgiverTE

• Integrert organisasjon og 
samhandling gjennom hele 
prosjektet

• Samhandlingsavtale mellom IPL-
partnerne

• Vederlagsmodell knyttet til 
målpris, selvkost, incentiver og 
fortjeneste

• Incitament ved 
kostnadsbesparelser og egen 
bonuspott knyttet til 
måloppnåelse

• 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 

Asfalt

UE EL

UE
Massetran

sport

UE



Fase 1 Integrert samhandling Fase 2 Gjennomføring

Målpris 

Insentivmodell
Fase 1

Insentivmodell
Fase 2

INTEGRERT SAMHANDLINGSKONTRAKT MED MÅLPRIS (NS8407)

Byggherrens
budsjettpris

Sluttoppgjør 

- Toparts kontrakt mellom 
byggherre og totalentreprenør 
etter NS8407.

- Vederlag basert på åpen bok og 
målpris gjennom hele 
prosjektet, med bonuspott for 
prestasjonsbasert bonus 
knyttet til prosjektmålene.

- Byggherren dekker alle 
direktekostnadene i prosjektet, 
men entreprenørens påslag er 
«at risk» ved overskridelse av 
målprisen.



Lars Bjørgård, utbyggingssjef 

Takk for oppmerksomheten!


