
Folkemøte 10. juni 2021
Fv. 30 Støren - Røros



Rute 30

Historikk



Forprosjekt 2018

• 17 ulike tiltak
• Inndeling i tiltaksspakker
• Bompengeberegninger
• Prioritering av utbedringstiltak

Historikk



Vedtak i desember 2018

«Trøndelag fylkeskommune går inn for videreføring av 
prosjektet fv. 30 Støren – Røros, der utbedring av 
fylkesveg 30 mellom Støren og Røros blir delvis finansiert 
ved bruk av bompenger.»

… bompengeandelen settes til 75 %

Historikk



Målsetting

«Mest mulig økt sikkerhet og framkommelighet 
for personbil, næringstrafikk og myke 

trafikanter innenfor tilgjengelige rammer»



Organisering



Mandat

….Utarbeide grunnlag for bompengesøknad på 
strekningen fv. 30 Støren – Røros, innenfor en 
bompengepakke på 1,2 mrd. kroner (2018-kr)

….Utarbeide nødvendige reguleringsplaner og forprosjekt 
som grunnlag for bompengesøknad. Forprosjekt fra 
Statens vegvesen fra 2018, legges til grunn for 
prioritering av delstrekninger/tiltak og valg av 
vegstandard 



Bompenger - regelverk

Hovedprinsipp:

«… de som betaler skal ha nytte av prosjektet 
bompengene finansierer. På samme måte må de som 

har nytte av prosjektet være med å betale.»



Møter med Vegdirektoratet

Avklaringer 

Prosjektet defineres som strekningsvis utbygging - det må 
benyttes etterskuddsvis innkreving av bompenger.

Krav om godkjente reguleringsplaner for den delen av 
prosjektet som skal finansieres av bompenger 
(ca. 900 millioner av ramme på 1,2 mrd.)



Planlegging og bompengesøknad

Reguleringsplan Forprosjekt 

Kostnadsoverslag (+- 10%)             Kostnadsoverslag (+- 25%)

Transportanalyse

Bompengeberegning

Bompengesøknad 

Lokalpolitisk behandling/vedtak



Bompengesøknad – politisk behandling

Lokalpolitisk behandling/vedtak

Justering av søknad – kvalitetssikring 

Utarbeide og oversende utkast til proposisjon

Behandling av proposisjon i Stortinget

Stortingsvedtak



Planlegging

• Utfordringer og vegstandard
• Tidligere prioriteringer og tiltakspakker
• Reguleringsplan Støren – Singsås
• Forprosjekt Svølgja
• Framdriftsplan
• Hvor finner du informasjon om prosjektet



Utfordringer 



Utfordringer



Planlegging - prioriteringer
Tiltakspakke 1

Tiltakspakke 2

Uprioritert



Reguleringsplan Støren - Singsås

Aunan -
Rognes

Bonesøyan

Øst for Kjeldbrua

Kotsøy nord

Hindbjørga

Stentrøa -
Willmansøyen



Aunan - Rognes



Bonesøyan



Bones – Kjelden (godkjent)



Kjelden øst og Kotsøy nord



Stentrøa – Vilmannsøya og Hindbjørga



Svølgja - utfordringer

Foto: Ole Jørgen Kjellmark Foto: Bente Tamlagsrønning Berg 



Alt. 2



Alt. 10



Alt. 9



Nesvollen og Harborg



Framdrift

Aktivitet 2021 2022 2023 2024 2025
Reguleringsplan Støren - Singsås
Forprosjekt Svølgja
Reguleringsplan Svølgja
Forprosjekt Nesvollen og Harborg 
Utarbeide bompengesøknad
Behandling i kommuner og fylkesting
Justering/kvalitetsikring - utkast til stortingsprop.
Behandling i Stortinget
Byggeplanlegging - grunnerverv 
Bygging



Informasjon www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/prosjekter2

http://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/prosjekter2


trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
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