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Et tydelig oppdrag

Helhetlig og

kostnadseffektivutbygging og drift 

av trafikksikre hovedveier

- Mer trafikksikker

vei for pengene



Nye Veiers verdier

Vi fornyer ved å tenke 

nytt og utfordre

Vi forbedrer ved å 

bringe verdi til jobben 

hver dag

Vi forsikrer ved å 

garantere at vi tar 

samfunnsansvaret vårt 

på alvor



Nye Veier i Trøndelag
108 km ny E6

E6 Ulsberg–Melhus (Skjerdingstad)

E6 Ranheim–Åsen

Kostnader før optimalisering: ca. 28 mrd

Kostnader etter optimalisering: ca. 23 mrd

4 felts motorvei

110 km/t i hovedsak

20 % kostnadsreduksjon

Økt samfunnsøkonomisk nytte

Fullført: 2027



Overordnet om Ranheim - Åsen

Kvithammar – Åsen

• Kommunedelplan

• 2/3-felt endres til 4-felts veg

• Økt hastighet fra 90 til 110 km/t

Ranheim – Værnes

• Regulert 

• 4-felts veg også i reguleringsplan

• Økt hastighet fra 90 til 110 km/t

L = 19 km

L = 24 km



Ranheim–Værnes: omfang og særtrekk 

• Firefelts motorvei med 21,5 m bredde 

(jf. Normalveien), dimensjoneres for 90-110 km/t

• Godkjente reguleringsplaner må omreguleres på deler av 

strekningen for å gi økt hastighet og nytte

• Ca. 15 km vei i dagen, ca. 8,3 km tunnel, ca. 1 km på bru

• Løsmasser: 1,1 mill m3

• Fjell: 1,5 mill m3  (ca. 800 000 m3 i tunnel)

• Reisetid reduseres med 5 min. (fra 18 til 13 min.)

• Bygges i hovedsak i samme trasé som dagens E6

• Trafikkavvikling i anleggsperioden

• 2 bomstasjoner. ~50% bomfinansiert

• ÅDT (årsdøgn trafikk): ca. 20 000
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Kontrakt og framdrift: Ranheim–Åsen

E6 Ranheim–

Åsen 2019-2025

Kontrakt 1: Ranheim–Værnes 

Norges største veikontrakt: 4 mrd.

• Nettopp forhåndskunngjort

• Utlysning/prekvalifisering i desember7

• Valg av entreprenør sommeren 2018, samhandling i 2018/19

• Tidlig oppstart Ranheim–Reitan, med delåpning 2021

• Oppstart Reitan–Værnes, høsten 2019

• Ferdigstillelse Reitan–Værnes, sommeren 2024

Kontrakt 2: Kvithammar–Åsen:

• Utlysning/prekvalifisering sommeren 2018, etter valg av 

entreprenør Ranheim–Værnes

• Valg av entreprenør på nyåret 2019, med samhandling i 2019

• Oppstart ved årsskiftet 2019/20

• Ferdigstillelse ved årsskiftet 2024/25



• Utslippsmålene i NTP styrer Nye 

Veiers klimainnsats

• Prosjektets mål er 20 % CO2-

reduksjon i forhold til gjeldende 

klimagassbudsjett (2017)

Forpliktende klimamål



Nye tunneler Ranheim - Åsen

Navn Lengde [m] uam3

Væretunnelen 1650 180 000

Stavsjøtunnelen 1760 195 000

Hommelviktunnelen 880 98 000

Helltunnelen 3920 435 000

Forbordsfjelltunnlen

(Doble løp)

7800 1 900 000

Vangtunnelen

(Doble løp)

1860 435 000

Sum 17 870 3 243 000



Tunnelmasser – masser til nytte eller plage?

Nytte

• Ressurshensyn

• Verdi

• Klimabelastning 

• Jordflytting

Plage 

• Avsetningsproblemer

• Kvalitet

• Arealtilgang

• Kostnad



Ressurshensyn 

- Behovet er 10 tonn/innbygger i Trondheim pr. år

- Mengde byggeråstoff fra knust fjell i 2016: 70 000 000 tonn 

- Infrastrukturprosjekt utgjorde 19 000 000 tonn i 2016 

- Verdi omsetning av byggeråstoff: 6 mrd kr 

- Strekningen Ranheim – Åsen vil gi 3 300 000  uam3

- Må gjenbruke mest mulig i eget anlegg.

- Bruk i andres utbyggingsformål – Vinn-vinn 

- Nasjonale utfordringer er:

- Vanskelig å få åpna nye områder for uttak av pukk.

- Sikre tilgangen på stein av riktig kvalitet.



Verdi 

• Salg av masser reduserer prosjektkostnaden



Klimabelastning

Ranheim – Værnes

• Sprengningsarbeidet: 14 % av total CO2

Kvithammer – Åsen

• Sprengningsarbeidet: 33 % av total CO2



Forutsetninger

Ny sprengt stein transporteres til travparken

20 km transportavstand t/r

Sprengtstein som byggeråvare – eksempel med travparken

Resultat

Påvirkning Ranheim – Værnes:

• Totalt utslipp øker med 1 %

• Utslipp transportarbeid øker med 25 % 

• Økning fra 3874 tonn CO2 -> 4880 tonn 

CO2

Påvirkning travparken:

• Unngår at utslipp sprengning øker med 

32 %



Jordflytting

- Oppbygging av nytt jordbruksareal

- God løsning om arbeidet gjøres på korrekt måte 



Avsetningsproblemer - fordi

- For store mengder i forhold til eget behov i anlegget.

- Ingen brukere i nærområdet.

- For dårlig kvalitet til bruk i eget anlegg.

Resultat:

- Etablere permanente deponi.

- Båndlegger areal – konfliktfylt.

- Utgift for tiltakshaver



Tiltak

- Væretunnelen – travbane

- Stavtunnelen – ny kommunal veg

- Helltunnelen – utfylling Hellstranda og Langøra sør

- Forbordfjellet tunnel - Langøra sør 



Tunnelmasser fra avfall til råstoff


