
 

 

Innkalling til regionrådsmøte i Orkdalsregionen  

  

Sted: Skaun rådhus  

Tid: 13. desember 2013, 1000-1500  
  

Sakliste  
  
1: Innkalling, sakliste og opprop   

  

2: Velkommen til Skaun ved ordfører Jon P. Husby  

  

3: Kulturelt innslag  

  

4: Innledning ved regionrådsleder   

  

5: NIBR-rapport 2013:13, Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag. Presentasjon ved forskerne bak 

rapporten  

  

6: Felles samfunnsmedisiner i Orkdalsregionen? Innlegg ved fylkeslege Jan Vaage  

  

Lunsj  
  

8: Legevaktsentralen i Orkdal og økte kostnader for kommunene (vedlegg 6). Orientering ved 

prosjektleder Tore Jo Nilsen, St. Olavs Hospital  

  

7: Strategisk næringsplan. Orientering ved sekretariatsleder, valg av styringsgruppe og delegering      

av myndighet til styringsgruppa (vedlegg 1)  

Innstilling: Styringsgruppa gis myndighet til å råde over ressursene stilt til disposisjon av regionrådet 

for å utarbeide strategisk næringsplan for Orkdalsregionen.  

  

9: Samferdsel. Se vedlegg fra Ståle Vaag (vedlegg 2) og rapport fra Multiconsult (vedlegg 7). 

Innspillet fra Ståle Vaag må sees i sammenheng med øvrige trafikale utfordringer i regionen som 

utfordringene med "nye" E 39 fra Harangen til Bårdshaug inkl Gjølme.  Innstilling: Saken legges 

frem uten innstilling.  

  

10: Budsjett for regionrådet (vedlegg 3)  

Innstilling: Budsjett vedtas som fremlagt  

  

11: Møteplan 2014 (vedlegg 4)  

Innstilling: Møteplan vedtas som fremlagt  

  

12: Vedtektsendringer (vedlegg 5)   

Innstilling 1: Regionrådet vedtar endringer som er markert med grønt på vedlegg. Innstilling 

2: Regionrådsleder godtgjøres med kr 25 000,- pr år.  

  

13: Valg.   

  

  



 

 

  
    

Vedlegg 1  

Forslag til styringsgruppe for Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen  

Leder: Leder i Orkdalsregionen  

Nestleder: Nestleder i Orkdalsregionen  

Medlem: Odd Ustad, styreleder i Trønders kystkompetanse og bedriftsrådgiver  

Medlem: Hege Gåsvand, markedssjef Rindalslist/daglig leder Gåsvand Eiendom AS  

Medlem: Tor Espnes, adm. banksjef Sparebanken Hemne  

Medlem: Morten Brataas, banksjef Danske Bank/styreleder Orkladal Næringsforening  

Medlem: Morten Wolden, kommunaldirektør, Trondheim kommune  

Medlem: Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen Sekretær: 

sekretariatsleder  

  

Varamedlem: Lindis Ramona Aune, økonomisjef HitraMat AS  

  

     



 

 

Vedlegg 2  

Forslag til uttalelse fra Regionrådet til STFK i forbindelse med 

Handlingsprogram 2014-2023  

Høringsfrist: 20.12.13  
  

Vegdirektoratet har nå lagt fram forslag til handlingsprogram 2014-2023.  
   
I forbindelse med vegutbedringer langs E-39 Stormyra - Betna foreslås det i handlingsprogrammet å 
bruke 50 mill. i 2016 , 120 mill. i 2017 og 1350 mill. i 2018 - 2023. Tilsammen1520 mill.  

  
Forskotteringen til E-39 Harangen-Høgkjølen er foreslått refundert med 30 mill. i 2015, 30 mill. i 2016 
og 40 mill. i 2017. Dette innebærer at det kan være 270 mill. til disposisjon fram til og med 2017, om 
en får videreføre 100 mill. som forskottering.  
   
Med penger disponible i 2015, kan forberedende arbeid og arbeidet med konkurransegrunnlag starte. 
Og anleggsstart vil kunne skje årsskifte 2016/2017, men dette vil kreve at reguleringsplaner er på 
plass mai 2015 mht budsjett og bevilgning i 2016.  
   
Imidlertid foreslår Vegdirektoratet at prosjektet etter 2017 videreføres ved etappevis utbygging.  
   
Dette bør en få endret til sammenhengende utbygging - etter mitt syn med en byggetid totalt på max 3 
år.    
  

I juni 2012 behandlet fylkestinga forslag til NTP 2014-2023.  
  
Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok bl.a. i møte 20.06.2012 under sak 58/12, Høringsuttalelse til 
Nasjonal transportplan 2014-2023 pkt. 5 Stamveger, 1. og 2. avsnitt:  
   
"Det må legges til rette for økt framdrift for viktige riksvegprosjekter på E39, E6 og RV3. 
Riksvegene må planlegges og bygges ut ikke bare for personbil men også for kollektivtrafikk, 
gående og syklende.  
   
Sør-Trøndelag fylkeskommune vil fortsatt samarbeide med Møre og Romsdal fylkeskommune 
for å få prosjektet E39 Betna-Stormyra prioritert med forutsetning om prosjektfinansiering i 
NTP`s Handlingsprogram."   
   
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har tilsammen forskottert 100 mill. kroner til 
parsellene Renndalen -Staurset.   
Ved refusjon av forskott er disse 100 mill. kroner benyttet til prosjektet Harangen-Høgkjølen på E39. 
Forskotterte midler til Harangen-Høgkjølen foreslås refundert i årene 2015-2017.  
  
Den 30.06.2010 ble det undertegnet egen forskotteringsavtale mellom fylkeskommunene og Statens 
vegvesen for bygging av E39 Harangen-Høgkjølen.  
I avtalens pkt. 6. andre forhold heter det:  
   
"Når det gjelder videre opparbeiding av prosjektet E39 Betna-Valsøya og de resterende 2 
prosjekta langs Vinjefjorden, vil dette bli avklart i forbindelse med revisjon av Nasjonal 
transportplan 2014-2023. Begge fylkeskommunene må arbeide for at Betna-KlettelvaHesteneset 
og Staurset-Vinjeøra blir realisert med statlige midler i perioden 2014-2019, jfr. St.  

meld. Nr. 16 (2008-2009) om NTP 2010-2019."   
   



 

 

  
Vegdirektoratet, har som sagt, nå lagt fram forslag til handlingsprogram 2014-2023, og 
Fylkeskommunene har fått tilsendt HP til høring med høringsfrist 20.12.2013.  
   
Om refunderte forskottsmidler (100 mill.) kan benyttes i prosjektet fra og med 2015, kan faktisk 
planarbeidet forseres.   
Arbeidet med konkurransegrunnlag, grunnerverv og andre forberedende arbeider kan starte tidligere. 
Erfaringsmessig tar arbeid med konkurransegrunnlag, utlysing og skriving av entreprenørkontrakt 
minst ett år. Det vil da ligge til rette for anleggsstart ved årsskifte 2016/2017.   
NB! dette vil kreve at reguleringsplaner er på plass senest mai 2015 mht budsjett og ordinær 
bevilgning i 2016.  
   
Imidlertid foreslår Vegdirektoratet at prosjektet E-39 Betna-Stormyra videreføres ved etappevis 
utbygging etter 2017.  
   
Dette må endre til: Ett prosjekt som bygges sammenhengende og etter mitt syn med en byggetid 
på totalt max 3 år.  
     

Forslag til vedtak i Orkdalsregionen:  

 "Prosjektet E39 Betna-Stormyra som totalt er vel 30 km, går fra Betna i Halsa kommune i Møre og 

Romsdal til Stormyra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag.  

 I forslag til Handlingsprogram i NTP 2014-2023 er prosjektet ført opp med 50 mill. kroner 2016 og 

120 mill. kroner i 2017. Resten 1350 mill. kroner er ført opp etter 2017. Denne prioritet må 

opprettholdes.    

Prosjektet kan forseres ved at refusjon av forskotterte midler -i alt 100 mill. kroner til E-39 

Harangen-Høgkjølen, igjen benyttes til prosjektet E-39 Betna-Stormyra i årene 2015-2017.   

Vi ber fylkeskommunene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag om å gå inn for dette.  

Prosjektet E-39 Betna-Stormyra må gjennomføres og bygges sammenhengende som ett prosjekt og 

selve byggetiden bør ikke overstige 3 år. Begge fylkeskommuner må i samsvar med 

forskotteringsavtale underskrevet 20.06.10, samarbeide om å få prosjektet gjennomført ved 

statlige midler fram til 2019."  
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Vedlegg  
  

  

  

Budsjett for Orkdalsregionen 

2014 

  

   

BUDSJETT  2 014 

Inntekter   

Kontingent etter Agdenesmodellen  975 

000 

Sum  975 

000 

   

Utgifter   

Lønn med sosiale kostnader  800 

000 

Reisekostnader  30 

000 

Kontorhold  60 

000 

Regionrådsleder  25 

000 

Kurs/møter/konferanser  10 

000 

Rådmannskollegium og regionrådsmøter  50 

000 

Sum  975 

000 
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Kostnadsfordeling basert på Agdenesmodellen  

1567 Rindal  52 

000 

1612 Hemne  92 

000 

1613 Snillfjord  30 

000 

1617 Hitra  102 

000 

1620 Frøya  108 

000 

1622 Agdenes  48 

000 

1635 Rennebu  62 

000 

1636 Meldal  95 

000 

1638 Orkdal  237 

000 

1657 Skaun  149 

000 

Sum  975 

000 

  

  

    

Vedlegg  
  
Møteplan 2014  
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Regionrådet      

07.02.2014 Hemne    

3.-4. april 2014 Ørlandet  Lunsj-til-lunsj  

12.-13. juni 2014 Frøya  Lunsj-til-lunsj  

29.08.2014 Snillfjord    

16.-17.10.2014 Rindal  Ikke avklart  

12.12.2014 Agdenes    

      

Rådmannskollegiet      

 24.01.2014 Orkanger    

 21.03.2014 Orkanger    

 23.05.2014 Orkanger    

 22.08.2014 Orkanger    

 03.10.2014 Orkanger    

 28.11.2014 Orkanger    

      

AU      

 10.01.2014 Orkanger    

 27.03.2014 Orkanger    

 09.05.2014 Orkanger    

 15.08.2014 Orkanger    

 19.09.2014 Orkanger    

 14.11.2014 Orkanger    

  
    
Vedlegg  
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Endring av vedtektene for Orkdalsregionen  

I møte 6. september diskuterte arbeidsutvalget (AU) for Orkdalsregionen endringer i vedtektene. AU 

vil derfor foreslå at følgende endringer legges frem for regionrådet 13. desember. Hvis det er 

interesse for vedtektsendringene ber AU om fullmakt til å sette i gang en midlertidig valgkomite som 
kan ha et forslag klart til regionrådsmøte 13. desember.   

Endringer i vedtektene er markert med grønt:  

§ 4.  Styringsorganene   

Regionrådet er Orkdalsregionens øverste styringsorgan. Ordføreren og en representant for 

opposisjonen oppnevnes av deltakerkommunene for valgperioden og deltar sammen med 
rådmannen som medlemmer i regionrådet.   

Ordføreren utøver kommunens stemmerett i regionrådet. Representanten for opposisjonen deltar 
med møte- og talerett, og det samme gjelder rådmannen.   

Ordførerne utgjør styret for samarbeidet i henhold til kommunelovens §27.  

Regionrådet velger blant ordførerne et arbeidsutvalg for to år om gangen, bestående av leder, 

nestleder og inntil to øvrige ordførere, samt et varamedlem. Lederen i Rådmannskollegiet har møte- 

og talerett i arbeidsutvalget. Ordfører i Orkdal skal være fast medlem i arbeidsutvalget.   Det 
tilstrebes en geografisk fordeling av medlemmene i AU.  

Møte- og talerett i regionrådet har også fylkesmannen, fylkesordføreren og fylkesrådmannen i 
SørTrøndelag eller noen disse lar seg representere ved.  

Det velges en valgkomite bestående av to ordførere og en rådmann. Disse velges for to år. 

Valgkomiteen legger frem en innstilling på leder og medlemmer til arbeidsutvalget. Innstillingen 

legges frem på siste regionrådsmøte hvert år.  

  

§ 13.  Møtekostnader og godtgjøring   

Den enkelte deltakerkommune bærer selv sine kostnader ved å delta i Orkdalsregionens møter og  

aktiviteter, herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte representanter. Leder for 

Orkdalsregionen får kr 25 000,- i fast godtgjørelse pr år.   
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Innledning  

 0.1  Bakgrunn  

Multiconsult i Trondheim fikk i oppdrag i 2005 av Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen, ved 

daværende leder Anders Krokstad, å utarbeide ”pakke” for utbedring av riksvegnettet i regionen, samt 

bidra mot myndigheter for å skaffe bevilgninger til prioriterte utbedringer på riksvegnettet i regionen.   

Arbeidet ble ledet av en arbeidsgruppe bestående av:  

   Hemne kommune  

   Orkdal kommune  

   Snillfjord kommune  

   Hitra kommune  

  Meldal kommune  

 Statens vegvesen  

   Sør-Trøndelag Fylkeskommune  

   MULTICONSULT AS  

  

Multiconsult utarbeidet første gang en rapport som tok for seg elleve vegprosjekter som var under 

utredning. De ulike prosjektene hadde ulik prioritet og varierende status.  Rapporten ble ferdigstilt i 

mars 2007.   

Etter at ovennevnte rapport ble utarbeidet i mars 2007 skjedde det en del med noen av prosjektene som ble 

omtalt i rapporten, og kommunevalget i 2007 førte til at det ble en de utskiftninger i  
Samarbeidskomiteen. Den nye Samarbeidskomiteen vedtok på et møte i juni 2009 en ny prioritering av 

riksvegprosjekter i Orkdalsregionen. Den nye prioriteringen lå til grunn i den første revisjonen av 

rapporten fra 2007. Den reviderte rapporten av ”Samferdselsutfordringer i Orkdalsregionen”, ble 

ferdigstilt i oktober 2009.   

I 2011 ble rapporten revidert på nytt. Her ble 3 av vegprosjektene beskrevet i rapporten fra 2009 revidert, 
og det ble i tillegg tatt inn 3 nye prosjekter slik at rapporten totalt omfattet 6 prosjekter.  

Denne siste revisjonen av rapporten beskriver ett nytt  prosjekt i tillegg til de samme som inngikk i 

rapporten fra 2011. Dette prosjektet er fv. 65 Storåsbakkan som også er prioritert som tiltak nr. 1 i  

rapporten «fv. 65 – utvikling og mulige tiltak», utarbeidet av Multiconsult 04.11.2011.  

Totalt sett utgjør disse 7 prosjektene de viktigste prioriteringene på vegsektoren for Samarbeidskomiteen 

for Orkdalsregionen de nærmeste årene. Dette vil også komme til syne gjennom de aktuelle kommunenes 

innspill til Fylkesvegeplanene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal samt Nasjonal Transportplan.  

Rapporten tar for seg beskrivelsen av prosjektenes innhold, status, kostnader, fremdrift og prioritering (jfr. 

Nasjonal transportplan - NTP).  Prosjektene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.   
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Prosjekt 2:   
Fv 680 x Fv 301  
Lankan -krysset  

Prosjekt 1: Fv 700 Mærk bru   

Prosjekt 3: Fv 700 Grana bru   

Prosjekt 4:   
E39  
Harangen -  
Bårdshaug    

Prosjekt 5:   
Ferjeforbindelse  
Hitra - Aure   

Prosjekt 6: Fv 802  
Buvika  -   Melhus      

Figur 1: Oversiktskart, Samferdselsutfordringer i Orkdalsregionen.  

Prosjekt 7: Fv 65  
Storåsbakk a n     



 

 

  

 1.  Prosjekt 1: Fv. 700 Mærk bru   

 1.1  Prosjektbeskrivelse  

Prosjektet omfatter utbedring av Mærk bru.  

Tabell 1: Fakta om prosjektet.  

 Kommune:  Rennebu    Vegident: Fv 700 HP 02 km 19,9   

 Kostnad:  31 mill. kr. (2011)   Trafikk 2009: 950 kjt/døgn   

 Byggestart:   Uavklart   Vegstandard: H2, vegbredde 7,5 m   

 

 1.2  Bakgrunn for prosjektet  

Det er smal veg med dårlig kurvatur inn mot Mærk bru.   

 1.3  Handlingsplan for fylkesveger 2011 – 2014  

Prosjektet er ikke inne i Sør- Trøndelag fylkeskommunes handlingsplan for fylkesveger i 

tidsrommet 2011 – 2014. Det finnes udisponerte midler i handlingsplanen frem til år 2019, hvor det 

finnes muligheter for tilskudd.     

  
Figur 2: Oversiktskart, prosjekt 1.   
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 1.4  Status i prosjektet  

Statens vegvesen har sammen med konsulent vurdert aktuelle tiltak på Mærk bru på oversiktnivå. Statens 

vegvesen har pr. i dag ikke planer for utbedring av brua.  

Sør-Trøndelag Fylkeskommune påpeker at sett i kultursammenheng vil eksisterende bru være verdt å ta vare 

på.  

Under er vist en skisse for løsning for Mærk bru.  

  
Figur 3: Mærk bru.  

 1.5  Kostnader  

Kostnadene ved omlegging av Fv 700 og ny bru i området Mærk bru vil være i størrelsesorden 31 mill. kr 

(2011).   

 1.6  Framdrift  

Videre arbeidsdeling på reguleringsplannivå avklares mellom prosjektgruppen, Statens vegvesen og 

kommunen.  
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2.  Prosjekt 2: Fv. 680 x Fv 301 Lankan-krysset  

 2.1  Prosjektbeskrivelse  

Prosjektet omfatter utbedring av kryss mellom Fv 680 og Fv 301 ved sentrum i Kyrksæterøra.  

Tabell 2: Fakta om prosjektet.  

 Kommune: Hemne
    Vegident: Fv 680 HP 01 km 12,4   

 Kostnad: 5-9,5 mill. kr. (2011)    Trafikk 2009: 3.700 – 8.300 kjt/døgn   

 Byggestart:   
Uavklart  

 Vegstandard: H2, vegbredde 7,5 m   

 

 2.2  Bakgrunn for prosjektet  

Trafikk i retning fra Aure på fv. 680 som skal videre mot Ev 39 har vikeplikt i T-kryss med fv. 301 (veg mot 

sentrum i Kyrksæterøra). Innkjøring mot krysset i retning fra Aure ligger i stignin. Fv. 680 videre mot Ev 39 

ligger også i stigning, og gjør det vanskelig, spesielt for større kjøretøy å ta løs på glatt føre.  

 2.3  Handlingsplan fylkesveger 2011 - 2014  

Prosjektet er ikke inne i Sør- Trøndelag fylkeskommunes handlingsplan for fylkesveger i tidsrommet 2011 – 

2014. Det finnes udisponerte midler i handlingsplanen frem til år 2019, hvor det finnes muligheter for tilskudd.     

  

  
Figur 4: Oversiktskart, prosjekt 2.   
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 2.4  Status i prosjektet  

Statens vegvesen har krysset inne på ei lang liste med kryss som må utbedres på riksvegnettet. Krysset er 

ikke prioritert, og det er ikke satt av midler til det.  

Det er tidligere utarbeidet planskisse med rundkjøring i krysset, hvor rundkjøring er senket noe i forhold til 

eksisterende kryss (ca. 1,3 m).  

  
Figur 5: Plan alternativ med rundkjøring (Hemne kommune).  
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I denne rapporten er også sett på et nytt alternativ med direkte påkjøringsrampe opp fv. 680 i retning 

mot Ev 39. Dette alternativet inkluderer også senking av kryssområdet. Begge alternativene medfører 

flytting/senking og forlengelse av eksisterende g/s-kulvert. Tiltaket vil gi brattere g/s-veg.  

  
Figur 6: Plan alternativ med påkjøringsfelt på Rv 680.  

 2.5  Kostnader  

Kostnadene for alternativ med rundkjøring er på overordnet nivå grovt anslått til 6,5 -9,5 mill. kr.   

Kostnadene for alternativ med påkjøringsfelt på Fv. 680 retning Ev 39 er på overordnet nivå grovt anslått til 

5-8,5 mill. kr (20 11).   

 2.6  Framdrift  

Videre arbeidsdeling på reguleringsplannivå avklares mellom prosjektgruppen, Statens vegvesen og 

kommunen.  

3.  Prosjekt 3: Fv. 700 Grana bru  

 3.1  Prosjektbeskrivelse  

Prosjektet omfatter ny Grana bru og utbedring av veg på begge sider av brua.  

Tabell 3: Fakta om prosjektet.  

 Kommune: Rennebu
    Vegident: Fv. 700 HP 02 km 15,6   
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 Kostnad:11 mill. kr. (2011)    Trafikk 2009: 900 kjt/døgn   

 Byggestart: Uavklart   Vegstandard: H2,vegbredde 7,5 m   

 

 3.2  Bakgrunn for prosjektet  

Det er smal veg med dårlig kurvatur inn mot Grana bru.   

 3.3  Handlingsplan fylkesveger 2011 - 2014  

Prosjektet er ikke inne i Sør- Trøndelag fylkeskommunes handlingsplan for fylkesveger i tidsrommet 

2011 – 2014. Det finnes udisponerte midler i handlingsplanen frem til år 2019 hvor det finnes muligheter 

for tilskudd.     

 3.4  Status i prosjektet  

Statens vegvesen har sammen med konsulent vurdert aktuelle tiltak på Grana bru på oversiktnivå. Statens 

vegvesen har pr. i dag ikke planer for utbedring av brua.  

Sør-Trøndelag Fylkeskommune påpeker at sett i kultursammenheng vil eksisterende bru være verdt å ta 

vare på.  

Under er vist en skisse for løsning for Grana bru.  

  
Figur 7: Oversiktskart, prosjekt 3.   
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Figur 8: Grana bru.  

 3.5  Kostnader  

Kostnadene ved omlegging av Fv. 700 og ny Grana bru ved siden av eksisterende bru vil ligge på i 

størrelsesorden 11 mill. kroner (2011).  

 3.6  Framdrift  

Videre arbeidsdeling på reguleringsplannivå avklares mellom prosjektgruppen, Statens vegvesen og 

kommunen.  

4.  Prosjekt 4: E39 Harangen – Bårdshaug  

 4.1  Prosjektbeskrivelse  

Parsellen Harangen – Bårdshaug er i dag en del av henholdsvis Fv. 714 og Fv. 710.  I fremtiden vil denne 

vegstrekningen være en del av Europaveg 39.    

  

Tabell 4: Fakta om prosjektet:  

Kommune: Orkdal   

 Vegident: Fv. 710 Hp 01 km 0 – 3,0  

 Fv. 714 Hp 01 km 0 – 6,5  

 Fv. 714 Hp02 km 0 – ca 1,5  

 Kostnad: Usikkert  
Trafikk 2010: ÅDT Fv. 710: 2260 – 6200  

ÅDT Fv. 714: 2180 - 3390  
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 Byggestart: Uavklart  
Vegstandard:S2 (vegbredde 8,5 m)  eller 

S4 (vegbredde 10 m)  

 

  

 4.2  Bakgrunn for prosjektet  

Styrke E39 som nasjonal stamveg, oppnå kortere reisetid og bedring av trafikksikkerheten langs 

vegstrekningen.  

 4.3  Nasjonal transportplan  

Prosjektet er ikke inne i NTP 2010-2019.   

 4.4  Status i prosjektet  

Forprosjekt for ny gang- og sykkelveg over Orkla ved Bårdshaug er igangsatt i regi av Statens vegvesen 

Region midt.  Det er for øvrig ikke startet opp planlegging på strekningen Harangen – Bårdshaug. I den 

andre retningen (ligger sør - vest for denne parsellen) mellom Harangen og Høgkjølen, ligger 

vegstrekningen inne i NTP 2010 – 2014. Denne vegstrekningen er planlagt åpnet i 2014 – 2015.   

 4.5  Kostnader  

Kostnader har ikke blitt beregnet for dette prosjektet.  

 4.6  Framdrift  

Det er uvisst så lenge prosjektet ikke er blitt prioritert i NTP. Om den blir prioritert i den neste 

handlingsplanen vites på nåværende tidspunkt ikke. Forslag til NTP for årene 2014 – 2023 er planlagt lagt ut 

til høring omtrentlig i februar 2012.  

  

  

  

  
Figur 9: Oversiktskart, prosjekt 4.   
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5.  Prosjekt 5: Fergeforbindelse Hitra - Nordmøre  

 5.1  Prosjektbeskrivelse  

Prosjektet omfatter ny fergeforbindelse mellom Hitra (Laksåvika) og Aure (Kjørsvikbugen) inkl. nye 

fergekaier og atkomstveger.  
  

      Tabell 5: Fakta om prosjektet:  

Kommune: Hitra, Aure  Vegident: Aure: Fv. 680 Hp15 km 15,5         

Hitra: Fv. 713 Hp01 km 21,8  

Kostnad: Ca. 35 mill kr. eks. 

mva (2011)  
Trafikk 2011: ÅDT fv. 680: ca. 650  ÅDT 

fv. 713: ca. 400  

Byggestart: Uavklart  Vegstandard: Sa1, vegbredde 6,0 m (evt. 

6,5 m)  
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   Figur 10: Oversiktskart, prosjekt 5.  

 5.2  Bakgrunn for prosjektet  

Korteste kjørelengde fra Kjørsvikbugen i Aure til Sandstad på Hitra er i dag 124 km. En fergeforbindelse 

mellom de to kommunene (Kjørsvikbugen - Laksåvika) vil redusere kjørelengden til 23 km, og med en 

overfartstid på ca. 25 min. vil også reisetiden vil bli betraktelig redusert. Dette vil bety en betydelig 

forbedring av kommunikasjonen mellom øyregionen og Nordmøre, og vil føre til et større bo - og 

arbeidsregion, en styrking av næringslivet og gi nye muligheter for reiselivsnæringa.  

  
 5.3  Nasjonal transportplan  

Prosjektet er et nytt fergesamband på fylkesvegnettet, og er i derfor ikke omtalt i NTP. Prosjektet er heller 

ikke inne i investeringsprogrammet for fylkesveger verken for Møre og Romsdal eller SørTrøndelag.  

 5.4  Status prosjekt  

I 2008 ble det utarbeidet en konsekvensanalyse for fire mulige plasseringer av fergekai i  
Kjørsvikbugen. Konsekvensanalysen hadde som mål å etablere et beslutningsgrunnlag for valg av 

lokaliseringssted. Med bakgrunn i denne rapporten ble det besluttet å gå videre med lokalisering i henhold 

til alternativ 2 i Kjørsvikbugen.  
  

I 2009 ble det utarbeidet et forprosjekt for utbygging av atkomstveg og fergekai i Kjørsvikbugen og 

Laksåvika. Forprosjektet er en teknisk-økonomisk vurdering av nødvendig infrastruktur for å etablere 

fergeforbindelsen. Det ble her gjort relativt detaljert planlegging av tiltakene med et kostnadsestimat 

innenfor en usikkerhet på +/- 20 %.  
Aure kommune har nå igangsatt reguleringsplanarbeid for veg og fergekai i Kjørsvikbugen. Det er forventet 

at reguleringsplanen vil bli vedtatt i 2012. Det vil også være behov for utarbeidelse av reguleringsplan for 

fergekai i Laksåvika.  
Parallelt med planarbeidet arbeides det med å utvikle selve fergekonseptet, og skaffe politisk grunnlag i 

fylkeskommunene for å oppnå prioritet i framtidige fylkesvegplaner.  

  

Hitra  

  

Aure  



Samferdselsutfordringer i Orkdalsregionen, 3. revisjon 16. november 2012  

  

    15   

  

 5.5  Kostnader  

Entreprisekostnaden for utbygging av veg og fergekai ble i forprosjektet fra 2009 beregnet til 29,5 mill. kr. 

eks. mva. En framskriving til 2011-kr samt et påslag for byggherrekostnader tilsier en prosjektkostnad på 

ca. 35 mill. 2011-kr.  
  

 5.6  Framdrift  

Framdriften i forhold til etablering av fergesambandet er usikker og avhengig av fylkeskommunal 

prioritering.  Reguleringsplan som hjemler tiltaket i Kjørsvikbugen er forventet vedtatt i 2012. 

Reguleringsplan for fergekai i Laksåvika er ikke igangsatt.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

6.  Prosjekt 6: Fv. 802 Buvika – Melhus  

 6.1  Prosjektbeskrivelse  

  
  Tabell 6: Fakta om prosjektet:  

 Kommune: Skaun/Melhus    Vegident: Fv. 802 Hp01 km 2,6 – 7,1       

 Kostnad: Ca. 47 mill.kr  (2011)  
 Trafikk 2010: ÅDT 

450  

 Byggestart: Uavklart  
 Vegstandard: H1,vegbredde 6,5 m   

                        Sa1, vegbredde  6,0 m  
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 6.2  Bakgrunn for prosjektet  

Fv. 802 har ett parti med smal, uoversiktlig og svingete veg i bratt terreng.  Dagens veg er en ett – felts 

veg med møtelommer. Skaun kommune ønsker å utbedre denne vegstrekningen, og har i samarbeid med 

Multiconsult og Statens vegvesen, kommet frem til at vegstandarden skal være en to – felts veg med 

fartsgrense 50-60/80 km/t.   

 6.3  Handlingsplan fylkesveger 2011 - 2014  

Det er ikke avsatt midler til dette prosjektet i fylkesvegplanens handlingsplan for år 2011 – 2014. Det finnes 

udisponerte midler i handlingsplanen frem til år 2019 hvor det finnes muligheter for tilskudd.     

 6.4  Status i prosjektet  

I fremdriftsplanen er det stipulert vedtatt reguleringsplan for denne parsellen våren 2012.    

 6.5  Kostnader  

Det er utarbeidet et grovt kostnadsoverslag på ca. 47 millioner kr for utbygging av dette prosjektet i forhold til 

ønsket vegstandard. Kostnadsoverslaget innbefatter komplett veganlegg med anleggsarbeid slik som OV 

  
Figur 11: Oversiktskart, prosjekt 6.  
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(overvann) – kummer, rekkverk, masseflytting, rigg og drift osv. En del store fjellskjæringer gjør at deler av 

vegstrekningen blir forholdsvis kostbar pr. løpemeter.   

 6.6  Framdrift  

Usikker.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.  Prosjekt 7: Fv. 65 Storåsbakkan  

 7.1  Prosjektbeskrivelse  

  
  Tabell 7: Fakta om prosjektet:  

 Kommune: Meldal
    Vegident: Fv. 65 Hp06 m 498-2045  

 Kostnad: Ca. 32 mill. kr (2012)   Trafikk 2011: ÅDT 1250  

 Byggestart: Uavklart   Vegstandard: H2,vegbredde 7,5 m          
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 7.2  Bakgrunn for prosjektet  

Storåsbakkan  er vurdert som en betydelig flaskehals på fv. 65, og strekningen har utfordringer både når det 

gjelder framkommelighet og trafikksikkerhet. Den største utfordringen på strekningen er relativt kraftig 

stigning kombinert med til dels krappe kurver.   

Kommunene som ligger langs fv. 65 ønsker at utbedring av denne strekningen får høyest prioritet av de 

strekningene på fv. 65 som foreløpig ikke er prioritert i handlingsprogrammet for fylkesveger i Sør-

Trøndelag.  

 7.3  Nasjonal transportplan  

Prosjektet er ikke inne i NTP 2010-2019.   

 7.4  Status i prosjektet  

Gjennom rapporten «Fv. 65 – utvikling og mulige tiltak» utarbeidet av Multiconsult 04.11.2011, er 

Storåsbakkan gitt første prioritet over utbedringstiltak som er aktuelle langs fv. 65.  Med bakgrunn i denne 

er det gjennomført befaring og utarbeidet en konkret teknisk plan for omlegging av denne strekningen. 

Planen viser en betydelig omlegging av strekningen, og vil gi en kurvatur som er godt innenfor kravene i 

vegnormalene. Lengden på ny veg blir 1480 m, og stigningen blir på 5%. Den foreslåtte løsningen er vist på 

plan- og profiltegningen under, og det er også utarbeidet egne målestokkriktige tegninger.  

  

Figur 12: Oversiktskart, prosjekt 7.  
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Figur 13: Plan- og profiltegning, prosjekt 7.  

 7.5  Kostnader  

Det er utført en grov kostnadsvurdering av denne strekningen med utgangspunkt i den tekniske løsningen som 

er vist i figur 13. Kostnaden er beregnet til ca. 32 mill. kr. inkl. mva, og antas å ligge innenfor en usikkerhet på 

+/- 25%.  

 7.6  Framdrift  

Strekningen ligger ikke inne i handlingsprogrammet for fylkesveger 2011-2014 for Sør-Trøndelag. Det er 

derfor uvisst når strekningen kan bli utbedret. Det er imidlertid behov for utarbeidelse av en reguleringsplan 

slik at det formelle grunnlaget for gjennomføring av tiltaket er på plass. Dette vil øke mulighet for å få 

prioritert tiltaket i neste planperiode, og vil også gi mulighet for å beregne kostnader innenfor en usikkerhet på 

+/- 10%.  

8.  Annet  
Sør-Trøndelag fylkeskommune har overtatt ansvaret for en del av riksvegnettet i fylket (ekskl. stamveger) 

fra 1. januar 2010, og disse vegene har blitt en del av fylkesvegnettet. Disse er derfor ikke en del av 

prioriteringene av riksvegmidler i Nasjonal transportplan (NTP), men en del av prioriteringene som 

fylkeskommunen gjør gjennom fylkesvegplanen.    
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Trondheim 16.11.2012  
Jan Olav Sivertsen MULTICONSULT  


