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Status og vurderinger



Tema:

• Portefølje i Trøndelag

• Status på prosjekter i utvikling/planlegging og bygging

• Nasjonal Transportplan (NTP) – 2022-2033

• Covid-19



Nye Veier AS

Vi bygger gode veier raskt og 
smart

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 



Nye Veier i Trøndelag

106 km ny E6 – 2 strekninger
• E6 Ulsberg–Melhus S  - 64 km
• E6 Ranheim–Åsen   - 42 km

ØKT SAMFUNNSØKONOMISK NYTTE
- Redusert kostnad

- Økt nytte



E6 Ulsberg – Vindåsliene

Nøkkelinformasjon

Åpning 2024

Fartsgrense 110 km/t

Kortere reisetid Ca. 17 minutt

Anslått prosjektverdi Ca. 4,0 mrd. NOK

Lengde 32 km



E6 Korporalsbrua – Gyllan

Innsigelser på regulert løsning (risikoer)

• Rømningstunneler Størentunnelen 500 mill.
• Innløsning av skole/barnehage 100 mill.
• Tiltak eks Gaula bru/2-planskryss 100 – 150 mill.  

Totalt 700 – 750 mill.

Alt trase vest for Støren sentrum 
(lang tunnel - mulighetsstudie)

• Foreløpig estimat av merkostnad 300 mill.



E6 Kvål – Melhus 
Nøkkelinformasjon

Byggestart 2019

Åpning 2022

Fartsgrense 110 km/t

Prosjektverdi 1,3 mrd NOK

Lengde 7 km



E6 Ranheim – Værnes
Nøkkelinformasjon

Åpning 2025/2026

Fartsgrense 110 km/t

Kortere reisetid 5 min

Prosjektverdi 7,0 mrd. NOK

Lengde 23 km



E6 Kvithammar – Åsen 

Nøkkelinformasjon

Åpning 2025/2026

Fartsgrense 110 km/t

Kortere reisetid 10 min

Anslått prosjektverdi + 6 mrd. NOK

Lengde 19 km 



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



Sjekkliste for klimatiltak i anleggssektoren

• Samarbeid mellom Nye Veier og ZERO

• Identifisere tiltak for å kutte 
klimagassutslipp ved planlegging, bygging
og drift av infrastruktur

• Laget for alle i sektoren, herunder 
byggherre, rådgiver og entreprenør

• Hovedbudskap fra sjekklisten
 Still klimakrav i kontrakter
 Innovasjon er lønnsomt
 Lave utslipp gir konkurransefortrinn
 Gjør gode klimavalg tidlig i planleggingen
 Tenk klimagassutslipp i 

reguleringsprosesser



Bærekraftsertifisering

• Bærekraftsertifisering CEEQUAL for «Whole Project Award» med krav til oppnåelse 
av nivå Very Good el. Excellent

• Nye Veier stiller krav til CEEQUAL-sertifisering i alle sine nye veiprosjekter
• Forbedrer miljøkvaliteter i prosjektet gjennom beste praksis
• Måler ledelse, motstandsdyktighet mot klimaendringer, arealbruk og økologi, 

landskap og historisk miljø, forurensning, ressursbruk som f eks materialbruk, 
energi og karbonutslipp og transport.

• Måler hvordan medvirkning og samfunnskontakt ivaretas



Stor betydning for lokale bedrifter



Nasjonal transportplan 2022-2033

• E6 Åsen – Steinkjer

• E14 Stjørdal – Meråker

Stortingsmeldingen legges frem 19.03.21



Covid-19
• Tilreisende arbeidskraft i brakkerigg – bor relativt tett

• Nasjonal arbeidskraft
• Internasjonal arbeidskraft

• Smittetiltak
• Prosedyrer, rutiner

• Arbeidsgiveransvar
• Nye Veier følger med og følger opp

• Stengte grenser
• Tilleggskostnader
• Forsinkelser?

• Krav i kontraktene – force majeure



Nye Veier AS
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