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Trøndelag for å utarbeide en rapport der
kostnaden og nytten av en eventuell
utbedring av fylkesvei 30 blir belyst.

Fylkesvei 30 er i dag i kritisk dårlig stand
Nesten hele strekning har en bæreevne og vegbredde som ligger under standarden. I tillegg er den preget av
mange krappe svinger og rasutsatte strekninger. Dette gjør fylkesvei 30 til en utfordrende og farlig vei å ferdes
på.

En utbedring gir samfunnsøkonomiske besparelser i form reduksjon av reisetid og ulykker
Denne kost/nytteanalysen inneholder en kort
introduksjon av de foreslåtte utbedringene på
fv. 30, en forenklet samfunnsøkonomisk
analyse av de lettest kvantifiserbare
faktorene ved prosjektet, næringsliv- og
befolkningsutvikling i regionen, kommunenes
mål og planer, godstrømsanalyse av fv. 30,
nyttige caser å se på i sammenheng med
utbedringen og næringslivets prioriteringer.

Næringslivets prioriteringer er basert på
intervju med 12 næringslivstopper i
regionen, fra forskjellige bransjer.

Enkle utregninger viser at gjennom færre ulykker og reisetidsbesparelser kan den foreslåtte utbedringen gi en
samfunnsøkonomisk gevinst som sparer inn 46% av kostnaden ved vegen over er 25 års periode. Ved å legge til
flere parametere i denne analysen vil dette øke.

Trafikken langs fylkesvei 30 er forventet å øke betraktelige kommende årene

Godsstrømsanalysen for Trøndelag viser at fylkesvei 30 kommer til å ha en henholdsvis 30% og 50% økning i
godstransport frem mot 2030 og 2050. Det er også antatt at det vil være en økning i privatbiltrafikk også. For å
imøtekomme den økte trafikken er det viktig å utbedre vegen.

Dagens standard på fylkesvei 30 gir næringslivet utfordringer

Næringslivet opplever utfordringer innen til markedsføring, rekruttering, kundegrunnlag, vedlikehold og
forsinkelser knyttet til fylkesvei 30. Dette er utfordringer som både gir direkte kostnader, og tapte potensielle
inntekter.

Næringslivet er positive til en utbedring av fylkesvei 30

Det er bred enighet om at fylkesvei 30 har en for dårlig standard og trenger en oppgradering. Hvilke tiltak som er
viktigst for næringslivet avhenger av bransje, men en gjenganger er reisetidsbesparelser, en trygg og sikker, vei og
en vei som er åpen 24/7 365 dager i året er viktig.
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01
Bakgrunn

Strekningen Støren-Røros er i dårlig stand og har mang rasutsatte strekninger
99%
av dagens vei har en veibredde under 7.5 m1.

~100%
av bæreevnen er under kravet på stort sett hele veistrekningen 1.

700 meter
av vegen har en stigning over 8%. Dette senker farten og øker drivstoffutgiftene til spesielt
godstransport1.

378

Foto: Liv Maren Mæhre Vold

kurver på veien har en horisontalkurvatur som ikke er tilpasset en fart på 80 km/t. Dette fører til lengre
reisetider både for privatpersoner og godstransport. I tillegg kan det føre til farlige situasjoner der man
holder for høy fart i kurven1.

8
punkt/strekinger langs veien har høy risiko for skred og 9 strekninger har moderat+ faregrad. Disse
strekningene er både farlige og kan føre til lengre stopp i trafikken1.

5
tettsted mangler gang og sykkelsti langs strekningen. Det er her økt sannsynlighet for ulykker med
lettetrafikanter, i tillegg til at fartsgrensen er satt lavere som øker reisetiden 1.

Kilder: [1] Trøndelag fylkeskommune
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Fv. 30 vil bli bompengefinansiert over en 15 årsperiode, uten denne finansieringen er det ikke
mulig å utbedre veien

Ettersom fv. 30 er en fylkesvei får den ikke bevilgninger over statsbudsjett. Det er mulig for
fylkesveier å få midler gjennom rassikrings- og vedlikeholdsmidler. Dette er midler som
nedskaleres av regjeringen, og blir ofte prioritert til veier med en høyere ÅTD enn det fv. 30 har. I
tillegg tilsier erfaringer fra tidligere veiprosjekt i Trøndelag at eneste måten man kan gjennomføre
veiprosjekter på fylkesveier er gjennom bompengefinansiering.

Maksimal inntjeningsperiode for bompengeprosjekt i Norge er 15 år, det er denne tidshorisonten
som er foreslått i forprosjektet fra 2018. Nye beregninger fra 2022 viser at man kan finansiere et
prosjekt på ca. 1.54 milliarder kroner. gjennom bompenger, der 75% av denne summen kommer
fra bompenger. Det er her forutsatt 3 bompengestasjoner, en i hver kommune (Rogstad, Svølgja og
Nesvollen), med en bompengetakst på 160 kr (eks. rabatt) på hele strekningen for privatbiler, og
det tredoble for tungtransport. For strekningen Røros-Trondheim vil bompengekostnaden for
privatbiler økes fra 44 kr til 204 kr med denne utbedringen.

Kilder: [1]Trøndelag fylkeskommune, [2] Trøndelag fylkeskommune
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Utbedringene av fv. 30 er foreslått gjennomført i to pakker, med en total ramme på 1.54
milliarder kroner
Prioriterte tiltak:

Tiltakspakke 1

Tiltakspakke 2

Totalkostnader
ny vei (mill.
kr.) 2018

Antall meter
utbedrede
mellomstrekninger

Totalkostna
der mellomstrekninger
(mill. kr.)

691

36.4

1 332

6.7

MG

912

65.5

478

2.4

Hindbjørga

MG

750

46.5

1 000

5.0

4

Aunebakken

MG

592

42.2

0

0.0

5

Bones-Kjelden

MG

1 700

120.0

349

1.7

6

Bonesøyan

MG

692

55.8

146

0.7

De 10 valgte tiltakene har så blitt gjennomgått nøyere og der reguleringsplaner på
strekningene er i sluttstillingsfasen. Kostnadene har økt noe siden 2018 grunnet høy
prisvekst for veiprosjekter (12.7%) og har blitt fastslått med mer sikkerhet gjennom
arbeid med prosjektet i styringsgruppa. Den totale rammen på prosjektet er nå
estimert til 1.54 milliarder kroner. Dette er enda ikke endelig vedtatt, og
styringsgruppen kan beslutte noe annet der enkelte av strekningene kan bli droppet
eller endret omfang på.
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Kotsøy nord

MG

900

62.2

1 318

6.6

8

Windsnes

MG

442

18.9

200

1.0

9

Almåskroken

MG

3 500

318.1

1 350

6.7

10

Stentrøa – Villmannsøya

MG

900

73.2

700

3.5

11

Singsås

MG

2 700

197.9

1 000

5.0

12

Harborg

RØ

900

65.9

680

3.4

13

Svølgja

HO

4 000

392.9

725

3.6

Ved de anbefalte tiltakspakkene vil i underkant av 35 km bli utbedret. Dette utgjør
cirka 34% av den fulle veistrekningen mellom Støren og Røros. For 16.8 (~16.2%) vil
få ny vei med fullgod standard, mens 18.3 bil være utbedrede mellomstrekninger og
(~17.6%) vil få en utbedret standard.

14

Gullikstad

RØ

1 000

48.3

2 470

12.4

15

Røros – Havsjøen

RØ

900

42.3

0

0.0

16

Nesvollen

HO

1 200

110.1

1 650

8.3

17

Gårdegrenda

HO

400

50.0

1 850

9.3

22 179

1 747.3

15 248

76.2

Det ble i forprosjektet i 2018 foreslått totalt 17 tiltak på strekningen. Disse ble
prioritert etter nytte for samfunnet, slik som man kan se i tabellen til høyre. Total
kostnad på alle 17 tiltakene er høyere en kostnadsrammen gitt av
bompengefinansieringen, og derfor måtte noen kuttes. På grunnlag av nytte, antall
kilometer utbedret, mulighet for synergier mellom tiltakene, og en rettferdig
fordeling av utbedringer mellom kommunene som skal bompengefinansiere veien
falt valget på 10 strekninger, der disse strekningene er uthevet med farger i tabellen
til høyre

Prioritet

Navn på tiltak

Kommun
e

1

Rognes

MG

2

Aunan

3

Uprioriterte tiltak:

Sum

Kilder: [1]Trøndelag fylkeskommune, [2] Trøndelag fylkeskommune
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Antall
meter
ny vei

02
Samfunnsøkonomiske
beregninger

Rasfaren på fv. 30 er høy og kan gi fatale konsekvenser og store samfunnsøkonomiske kostnader
153
Siden 2004 har det vært 153 skred på fv. 303.

7

av disse skredene har ført til at hele veibanen har blitt stengt over en
tidsperiode. I tillegg har 9 ras ført til at deler av veibanen har blitt strengt3. Det
er dog mange manglende verdier i datasettet, så det reelle tallet er nok noe
høyere3.

250 000
Med en gjennomsnittlig stengetid på 20 timer ved ras i Norge gir
stengetiden en årlig kostnad på 0.25 millioner kroner4. Dette er kostnader kun
knyttet til stengetid. Kostnader tilknyttet eventuelle personskader opprydding
ifm. skred er ikke tatt med i betraktningen. Et eventuelt dødsfall har en
samfunnsøkonomisk kostand på 32.2 (2020-kr) millioner kroner4. Videre er det
en samfunnsøkonomisk kostnad knyttet til usikkerhet for de som ferdes på
veien, det finnes enda ikke en metodikk som klarer å fange denne kostnaden.

8
Det er 8 strekninger på fv. 30 med høy risiko for ras, og 9 strekninger med
moderat+ faregrad Med mer ekstremvær kan risikoen for ras øke i tiden
fremover uten en bedre sikring.3

[3] Statens vegvesen [4] Statens vegvesen
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Fv. 30 er en ulykkesutsatt strekning som gir store samfunnsøkonomiske kostnader årlig

74
Det har vært 74 ulykker med personskade på fv. 30 de siste 15 årene3.

55%
av ulykkene er utforkjøringsulykker3. Tiltak som bedre horisontalkurve, bredere
vei og mindre stigning senker sjansen for utforkjøringsulykker vil derfor kunne
senke antall ulykker betraktelig.

7 500 000

Dersom man bruker fordelingen til hva slags trafikkulykker som skjer i
Trøndelag5 har ulykkene på fv. 30 en årlig samfunnsøkonomisk kostnad på ca.
7.5 millioner kroner4.

Kilde: [3] Statens vegvesen [4] Statens vegvesen [5]Trøndelag i tall
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En utbedring av fv. 30 kan gi samfunnsøkonomiske gevinster på 376 millioner kroner* over
innkrevingsperioden gjennom kortere reisetid/distanse, ulykkes- og rasreduksjon
Over en 15 års periode gir tidsbesparelser en total samfunnsøkonomisk gevinst på 256.4 millioner kroner Dersom man antar at veien har en levetid på
25 år får man en gevinst på 374.2 millioner kroner4.

En reduksjon i reisedistanse gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 21.0 millioner kroner over en 15 år årsperiode. Dersom man antar at veien har en
levetid på 25 år får men en gevinst på 31.3 millioner kroner4.
En reduksjon i antall ulykker på strekningen gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 96.2 millioner kroner over en 15 års periode. Dersom man antar at
veien har en levetid på 25 år får man en gevinst på 140.5 millioner kroner 4.

En reduksjon i antall stengninger av vei på grunn av ras på strekningen gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 2.8 millioner kroner over en 15 års
periode. Dersom man antar at veien har en levetid på 25 år får man en gevinst på 3.8 millioner kroner 4.
Denne enkle samfunnsøkonomiske analysen tar ikke for seg reduksjon i faktorer knyttet til økning/reduksjon av støy, økte vedlikeholdskostnader ved
dagens standard, gevinster fra ringvirkninger av prosjektet (slik som økt sysselsetting, bosetting mfl.) eller kvalitative hensyn til kostnader knyttet til
belasting ved å bruke veien slik standarden er i dag. Slike faktorer vil bli tatt med i beregninger i EFFEKT høsten 2022. Det er også viktig å merke seg at
denne utregninger av samfunnsøkonomiske kostnader er svært usikker da store deler av prosjektet ikke enda er detaljplanlagt.

→ En utbedring av fv. 30 har et potensiale til å ha rene samfunnsøkonomiske gevinster på 30%* av kostnaden til veien i løpet av en 15 års
periode. Over en levetid på 25 år øker denne summen til 46%* av kostnaden. Ved å ta hensyn til flere faktorer vil de faktiske gevinstene
antagelig være enda høyere. Faktorer som vil bli nærmere undersøkt sparte vedlikeholdskostnader, støyreduksjon, verdien av en opplevd
mindre krevende reisevei mfl. Ringvirkningskostander som økt aktivitet i regionen er noe som også må hensyntas.
Kilde: [4] Statens vegvesen *Se appendiks 1 for antagelsene ved utregningene
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03
Befolknings- og
næringslivsutvikling

Midtre Gauldal har hatt en svak befolkningsnedgang de siste 8 årene. Prognoser viser at dette vil
snu til en svak befolkningsvekst de kommende årene
Utvikling i folketall i Midtre Gauldal med framskrivinger mot 20505
7500
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Kilde: [5] Trøndelag i tall

Historisk

Hovedalternativet (MMMM)

Lav nasjonal vekst (LLML)

Høy nasjonal vekst (HHMH)
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Antall sysselsatte i Midtre Gauldal har holdt seg stabilt de senere årene, mens antall forskjellen
mellom antall nye foretak og nedleggelser holder seg stabilt
Utvikling av sysselsatte6
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Nedleggelser

Nøkkeltall viser at attraktiviteten til Midtre Gauldal har holdt seg relativt stabil de senere årene. Dersom man sammenligner dette med
veksten i Norge, kan man si at det vært en relativ svekkelse. Dette er en trend som man finner igjen i mange kommuner i regionene.
Målrettet arbeid mot å øke attraktiviteten til kommunen er viktig for å snu denne trenden. Med en ny regjering som har et uttalt mål om å
stase på regionene kan det være et ideelt tidspunkt å legge inn arbeid mot dette nå.
Kilde:[6] SSB
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Røros har hatt stabile befolkningstall siden 2000. Prognosene viser en svak vekst i befolkning
frem mot 2050
Utvikling i folketall i Røros med framskrivinger mot 20505
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[5] Trøndelag i Tall
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Røros har opplevd en svak nedgang i antall sysselsatte, med stabile tall på antall nye foretak og
nedleggelser
Utvikling av sysselsatte6
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Nedleggelser

Nøkkeltall viser at attraktiviteten til Røros har hatt en svak nedgang de seneste årene. Dersom man sammenligner dette med veksten i
Norge i samme periode, er svekkelsen enda større. Dette er en trend som man finner igjen i mange kommuner i regionene. Målrettet arbeid
mot å øke attraktiviteten til kommunen er viktig for å snu denneKonklusjon
trenden. Med en ny regjering som har et uttalt mål om å stase på regionene
kan det være et ideelt tidspunkt å legge inn arbeid mot dette nå.
[6] SSB
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Holtålen har hatt en befolkningsnedgang siden 2000. Prognosene viser at denne trenden er
forventet å fortsette
Utvikling i folketall i Holtålen med framskrivinger mot 20505
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Holtålen opplever svak nedgang i antall sysselsatte i kommunen med stabilt forhold mellom
antall nedleggelser og nye foretak
Utvikling av sysselsatte6
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Nedleggelser

Nøkkeltall viser at attraktiviteten til Holtålen har hatt en svak nedgang de senere årene. Dersom man sammenligner dette med
veksten i Norge i samme periode, er nedgangen enda større. Dette er en trend som man finner igjen i mange kommuner i regionene.
Målrettet arbeid mot å øke attraktiviteten til kommunen er viktig for å snu denne trenden. Med en ny regjering som har et uttalt mål
om å stase på regionene kan det være et ideelt tidspunkt å legge inn arbeid mot dette nå.
[6] SSB
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En utbedring av fv. 30 kan bidra til en høyere befolkningsvekst i regionen
Grunnlaget for beregningene er befolkningen 1. januar 2020, samt demografiske forutsetninger om fruktbarhet,
dødelighet, flytting og innvandringer. Forutsetningene er basert på regionale forskjeller i demografisk forutsetninger de ti
foregående årene.

Framskrivingene er altså ikke nøyaktige fremstillinger av virkeligheten og man burde bruke det som utgangspunkt for så å
bruke lokalkunnskap for å justere tallene.

Ved en eventuell utbygging av fv. 30 kan noen av de demografiske forutsetningene endre seg. Det kan føre til at det blir
lettere å pendle langs veien, som kan gjøre det mer attraktivt å bo i regionene. I tillegg vil spart reisetid til fra
fritidsaktiviteter, butikk og jobb også gjøre det lettere å bo langs veien. Videre vil det potensielt også bedre næringslivet i
regionen gjennom at det blir billigere og lettere å flytte varer ut av regionene samtidig som det blir kortere reisevei for
turister og hytteeiere. Dette kan bidra til flere arbeidsplasser i regionen.

Ved å utsette å utbedre fv. 30 kan man potensielt skade de regionale forutsetningene gjennom at veien blir i dårligere
forfatning. Dette gjør at man potensielt får en lavere utvikling av befolkningen enn prognosene fra SSB. Det kan for
eksempel gjøre at færre velger å bosette seg langs siden det er utfordrende å komme seg på jobb. En bompengekostnad
langs veien kan på den andre siden også ha negative virkninger på de regionale forutsetningene.
19

04
Kommunale planer

Midtre Gauldal ønsker å være en fremoverlent og aktiv kommune
Gjennom kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at Midtre Gauldal kommune satser mot et
positivt fremtidsbilde i 2030. Dette inkluderer et spennende og mangfoldig næringsliv, et sterkt sentrum
og attraktive bygder, som alt skal kobles sammen av en sikker og utbygd infrastruktur.

Samfunn

Næring

Folk i Midtre Gauldal trives og er aktive

Kommunens økonomi er robust og ressursene
forvaltes på en god måte

Vi skal:
•
Bidra til å utvikle et godt kollektivtilbud i hele kommunen
•
Jobbe for at Støren blir et attraktiv sentrum.

Vi skal:
• Gjennomføre kostnadseffektiviserende tiltak.
• Utføre avgiftsbelagte tjenester slik at de er effektive,
selvfinansierende og framtidsrettet.

Det er attraktivt å etablere og drive
næringsvirksomhet i Midtre Gauldal
Vi skal:
• Stimulere til at det etableres forpliktende samhandling
mellom kompetansemiljø og næringsliv i regionen, med
utgangspunkt i at det skal gagne både lokalsamfunnet og
regionen.
• Bidra til at tilrettelegging av nye regionale næringsområder
skjer i samarbeid med kommunene i Trondheimsregionen.

Kilde: [7] Midtre Gauldal kommune

Folk i Midtre Gauldal opplever effektiv, sikker og
framtidsrettet infrastruktur
Vi skal:
• Arbeide for at veinettet og togtilbudet i kommunen
videreutvikles.
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Røros ønsker å fremme investeringer på fv. 30 for å sikre økonomisk vekst
Røros kommune påpeker i sin kommuneplan en utfordring knyttet til bedre infrastruktur, spesielt bedre veiog togforbindelse til Trondheim.

Samfunn

Næring

Øke Røros sin attraktivitet som bosted

Røros har et langsiktig perspektiv på høyere
økonomisk vekst. Dette innebærer blant annet:

• Innen 2030 ha 6 000 innbyggere.
• 3 500 personer som har arbeidsplassen sin i Røros.

•
•

Snu en svak negativ trend og skape nye arbeidsplasser

Røros skal arbeide for å ha en god infrastruktur:

• Fremme verdiskapning som forsterker Røros sin merkevare
og er bærekraftig. En mer effektiv vei med tanke på
drivstoffbruk gjør Røros til et mer bærekraftig reisemål.

Kilde: [8] Røros kommune

Delta aktivt i regionale utviklingsprosjekter
Legge til rette for arbeidsinnvandring

•
•

22

Videreutvikle og ha god infrastruktur for person- og
godstransport
Fremme økte investeringer til fv. 30 ved helhetlig
planlegging av strekningen Støren - Røros

Holtålen trenger gode veier til utvikling av reiseliv og lokal industri
Holtålen er i sin kommuneplan bevisste på å være endringsvillige, vise ja-holdning og være gode lagspillere
som sammen lager muligheter. Dette for å kunne yte gode tjenester og være en attraktiv kommune både
for beboende og eventuelle tilflyttere.

Samfunn

Næring

Holtålen fokuserer på å stabilisere folketallet:
•

Holtålen fokuserer på å styrke og utvikle både
eksisterende og nytt næringsliv:

Arbeidsplasser - Støtte opp under og bygge videre på de
bedriftene som allerede eksisterer, samt legge til rette for
attraktive nyetableringer.

•
•

Fokus på å utnytte lokale ressurser gjennom å være
pådriver for å skape aktivitet og utnyttelse av større
malmressurser i kommunen.
Utvikle opplevelsesturisme gjennom å styrke grunnlaget for
reiselivsnæringen i kommunen.
Dette er initiativ som alle forutsetter gode infrastruktur,
spesielt gode veier tilpasset reiseliv og næringstransport

Kilde: [9] Holtålen kommune

23

Alle tre kommunene er i sine kommuneplaner positive til bedre infrastruktur

Midtre Gauldal kommune satser mot et positivt fremtidsbilde i 2030. Dette inkluderer et spennende og mangfoldig
næringsliv, et sterkt sentrum og attraktive bygder, som alt skal kobles sammen av en sikker og utbygd infrastruktur. fv. 30 er
en av hovedårene i infrastrukturen i kommunen.

Røros kommune påpeker i sin kommuneplan en utfordring knyttet til bedre infrastruktur, spesielt bedre vei- og
togforbindelse til Trondheim. fv. 30 er veiforbindelsen som finnes mot Trondheim, en eventuell utbedring av denne vil derfor
være i tråd med de kommunale planene

Holtålen trenger gode veier for utvikling av reiseliv og lokal industri. fv. 30 er hovedfartsveien både for tilreisende og for
eksport og import av varer fra/til regionen. Det er derfor viktig å vedlikehold og forbedre denne for å levere på sin
kommunale strategi.
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Gode transportårer er ryggraden for å øke attraktiviteten til en kommune

Telemarkforskning identifiserte i 2016 fire faktorer som bidrar til å øke attraktiviteten til en kommune. Disse er
Areal og bygninger, Ameniteter, Omdømme og Stedlig kultur og identitet. Disse ble så gjennom delt opp
attraktivitet for bosted, besøk og bedrift.

Spesielt for å stimulerere Areal og bygninger og Ameniteter er gode transportårer viktig. Dette gjør det enklere
og mer effektivt å utnytte et større areal av kommunene til næring og som bosted. Videre gir det økt mobilitet i
kommunen som gjør sentrum, fritidsaktiviteter og natur mer tilgjengelig for hele kommunen.
Videre pekes det på at det er viktig med godt samarbeid for å øke attraktiviteten til en kommune. Her er
samarbeid med nabokommuner og fylket viktig slik at man klarer å få synergier mellom tiltak i de forskjellige
kommunene.

Distriktssenteret har også identifisert viktige faktorer for å kunne bli en attraktiv kommune. Her pekes det på at
det er viktig å bruke næringsforum og –foreninger aktivt. Både i prosessen ved å indentifisere prosjekt som kan
øke attraktivitet til en kommune og gjennom disse prosjektene.

Kilde: [10] Telemarksforskning, [11] Distriktssenteret
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05
Godsstrømsanalyse

Med dagens standard på fv. 30 er det forventet sterk vekst av godstransport frem mot 2050

[12]

1000 tonn per år

Vekst fra 2020-ref

Veinavn

Strekning

2020-ref

2030-ref

2050-ref

2030-ref

2050-ref

Fv. 30

Støren-Røros

60

80

90

33%

50%

Fv. 705-fv. 31

Hell-Røros/Riksgrensen

40

50

60

25%

50%

Fv. 714

Føya-Harangen

170

260

390

53%

129%

Fv. 710

Krinsvatnet-Orkanger

200

280

220

40%

10%

Fv. 17

Dystad-Namsos180

180

260

350

44%

94%

E6 Hjerkinn

Dovrefjell

390

480

670

23%

72%

E6 Harran

Namsskogan

560

720

1 100

29%

96%

Det er forventet at godstransporten langs fv. 30 vil øke betraktelig frem mot 2030 og 2050, med en sterkere prosentvis vekst enn europaveier. Slik
veien er i dag er standarden allerede dårligere enn det man burde forvente.
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Kilde: [12] Asplan Viak

En eventuell utbedring av fv. 30 kan føre til høyere aktivitet på veien

Nasjonal Godstransport Modell er benyttet for å gjennomføre den regionale
godsstrømsanalysen. Tilbud og etterspørsel på veien i denne modellen modelleres
gjennom sammenveide tids- og kjørekostnader, i tillegg til varestrømmer i mellom
steder i Norge. En utbedring av fv. 30 kan derfor påvirke disse resultatene noe. Både i
positiv retning gjennom en lavere tidskostnad på veien, og i en negativ retning i høyere
bomkostnad på veien. I tillegg kan det stimulere næringslivet i regionen, som igjen gir
høyere aktivitet på veien.

Fv. 17 og fv. 710 har begge nylig hatt betydelige bompengefinansierte
utbedringsprosjekter. Man ser også at disse veiene også er blant de i Trøndelag med
høyest projisert vekst frem mot 2030 og 2050, med henholdsvis 94% og 129% vekst
fra 2020 nivå i 2050.

Det kan derfor være rimelig å anta at en utbedring av veien kan stimulere til økt
transportaktivitet på veien.
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06
Relevante case

Trøndelag fylkeskommune har erfaring med flere vellykkede, bompengefinansierte veiprosjekter
Fv. 17
Resultatet fra utbyggingen av fv. 17 kan være aktuelt å se på i forbindelse med en utbygging av fv. 30.
Veien har noe høyere ÅTD, med relativt lik tungtransportandel. Videre er det et prosjekt som er
gjennomført i Trøndelag i nyere tid. Det er derfor rimelig å anta at det vil være mange av de samme
aktørene som vil delta i anbudsrunden. I tillegg har fylkeskommunen mulighet til å ta lærdommer fra dette
prosjektet.
Prosjektet er bompengefinansiert med tilsvarende kostnadsramme som fv. 30 prosjektet er foreslått til å
være. Den totale bompengesatsen er på 121 kroner og er 50% bompengefinansiert. Det er dog ganske
annerledes i hva det inneholder. I fv. 17 prosjektet har det i hovedsak blitt bygget ny vei i nye traseer,
mens det for fv. 30 prosjektet vil være utbedringer over en lengre strekninger og mer fokus på å rassikre
strekningen.

Fv. 714

Utbedringen av fv. 714 har nylig blitt ferdigstilt og er 50% bompengefinansiert. Kostnadsrammen for
prosjektet var tilsvarende det prosjektet på fv. 30 er foreslått til. Den totale bompengesatsen er på 151
kroner på hele strekningen.
Fv. 714 hadde mange av de samme problemene som fv. 30 har i dag, så mange av utbedringene er av
samme art som de som er foreslått på fv.30
Bakgrunnen for utbedringen var å imøtekomme den økte aktiviteten på Frøya i forbindelse med
oppdrettsnæringen. Det har dermed en noe annerledes bakgrunn. I tillegg har fv. 714 høyere
trafikkmengde enn fv. 30.
Kilde: [13]Trøndelag fylkeskommune
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Trafikkobstruksjon på fv. 30 gir problemer for næringslivet og innbyggere

I desember i 2021 ble E6 stengt for tungtrafikk og omdirigert om fv. 30. Dette førte til
lange køer og en omkjøring på opptil 5 timer. I tillegg førte det til farlige situasjoner da fv.
30 ikke er dimensjonert for slik trafikk.

Denne episoden sammenfalt også med julemarkedet i Røros. Enkelte utstillere ble så
forsinket at de måtte avlyse og kunder måtte avlyse turen grunnet for mye kø. En slik
hendelse skader omdømmet til julemarkedet både for besøkende og utstillere.

Fv. 30 er eneste mulig omkjøring for E6, og er ikke dimensjonert for å ta av trafikkmengden
som går på E6. Dette fører til at en stengning av E6 fører til at bilveien mellom Midt-Norge
og Østlandet blir kuttet, og Norge blir delt i to.

“

Åpningshelga til Julemarkedet i Røros var fv. 30 stengt. Utstillere og tilreisende
kom ikke frem og måtte avlyse turen. Dette kan potensielt føre til at utstillere
er mer skeptisk til å komme i fremtiden, det samme gjelder for tilreisende.
Tove Martens, Destinasjon Røros

Kilde: [14]Intervjuer
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Dagens Standard på fv. 30 fører til tap for bedriftene langs veien gjennom forsinkelser i verdikjeden

Flere bedrifter opplever forsinkelser i sine vareleveranse grunnet
situasjoner som oppstår langs fv. 30. Dette fører til at varer ikke
kommer til planlagt tid og produksjonen ved bedriftene blir
hindret.
Et praktisk eksempel for dette er ved Røros Sykehus. Årlig
opererer de 2 500 personer, av disse kommer 90-95% av nordfra.
Estimert må 300 av operasjonene årlig omplanlegges grunnet
forsinkelser pasientene opplever langs fv. 30. Røros Sykehus
gjennomfører mange kneoperasjoner. En leddbåndsoperasjon hos
ortosmart koster 45 000 kroner mens en kneprotese hos Aleris
koster 112 270 kroner. Dersom man er konservativ og antar en
samfunnsøkonomisk kostnad på 30 000 kr per operasjon som
utsettes gir dette et årlig tap på 9 millioner kroner.

Kilde: [14] Intervjuer
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“

Uten en utbedring av fv. 30 blir det vanskelig å beholde
en spesialisttjeneste i Røros. Videre vil det ikke være
mulig å utvide det tilbudet man har i dag.

Jan Gunnar Singsås, Røros Sykehus

“

Både leverandører og kunder klager over den dårlige
standarden på fylkesvei 30. Den fører til forsinkelser i
leveranser og kunder som velger å ikke bruke veien som
gir økonomiske tap.
Kåre Langberg, Coop

Flere faktorer tilsier at en utbedring av fv. 30 kan føre til økt sysselsetting og bosetting i
regionen, selv om det er høyst usikkert
I rapporten Vegprosjekter, verdiskapning og lokale mål fra 2020 blir 10 veiprosjekt i Norge analysert for om de har ført
til lokal økonomisk vekst og befolkningsvekst. Resultatene fra denne studien er ikke entydig, der flere av prosjektene
ikke har noen påvirkning på indikatorer som måler dette. Rapporten tar for seg 10 prosjekter valgt med kriterier som
fv. 30 utbedringen også tilfredsstiller.

Rapporten finner at det ikke er et entydig relasjon mellom bedriftsetableringer og utbedring av vei. Men at
utbedringer av veier i nærheten av norske storbyer som Kristiansand, Stavanger og Trondheim har en større positiv
virkning på denne indikatoren. Det kan diskuteres om kommunene langs fv. 30 ligger nærme nok Trondheim til at
dette resultatet vil gjelde, men noe av denne effekten kan man forvente i hvert fall langs deler av veien.

Rapporten viser også at en utbedring av vei ikke nødvendigvis fører til befolkningsvekst. Man ser sterkest
befolkningsvekst der utbedring av veien fører til en sterkere kobling mellom mindre kommuner og større kommuner.
Om dette gjelder for utbedringen av fv. 30 er noe som også er usikkert, men det kobler kommunene sterkere
sammen med de mer befolkningsrike kommune nord for veien.

For pendling finner rapporten få virkninger. Men igjen er de tydeligste virkninger i nærhet til store norske byer.

Kilde: [15] Welde, Tveter og Mork
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07
Næringslivets prioriteringer

Det er økende rekrutteringsproblemer i regionen som dagens standard på fv. 30 ikke bekjemper
30%
av bedriftene i Trøndelag Sør* har opplevd problemer med å få tak i ønsket
arbeidskraft. 19% av de så alvorlig at stillingen ble stående ubesatt.

30%
av bedriftene i Trøndelag Sør ønsker å ansette flere i det kommende året. Dette er en
økning fra 18% for 2021. Kun Fosen** og Trondheim har høyere
sysselsettingsforventing i Trøndelag.

Det er størst relativ mangel*** på arbeidskraft innen bygge- og anleggsvirksomhet, og
overnattings- og serveringsvirksomhet i Trøndelag. Bygge- og anleggsvirksomhet er den
tredje største bransjen i regionen, etter helse og industri6. Videre er overnattings- og
serveringsvirksomhet blant de største bransjene målt i omsetning i regionen 17.
Industrien er den sektoren som opplever fjerde størst mangel på arbeidskraft.

“

Vi opplever at det er vanskeligere å finne kvalifisert arbeidskraft nå enn
tidligere innen restaurant og servicebransjen.
Ragnar Harper, Nordpå Fjellhotell

Kilde: [6] SSB [16] NAV Trøndelag , [17] Proff Forvalt
*Trøndelag blir delt opp i 7 regioner i rapporten, Trøndelag Sør inkluderer Støren, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal, Melhus og Skaun
**Inkluderer Ørland, Åfjord, Osen og Indre Fosen. ***Mangel blir her målt gjennom stramhetsindikatoren: Stramhet = (mangel)/(mangel +
sysselsatte)*100
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En ulykkes- og rasutsatt vei gir næringslivet i regionen problemer tilknyttet markedsføring,
rekrutering og forsinkelser

“

Ansatte synes det er skummelt å kjøre på veien når det
er høy rasfare. Dersom dette ikke utbedres kan det føre
til at det blir enda vanskeligere å få tak i kvalifisert
arbeidskraft, gjennom at man nekter å kjøre på den hver
dag.
Ragnar Harper, Nordpå Fjellhotell

En ulykkes- og rasutsatt vei gir også kostnader i form av stress på
innbyggerne som bruker veien hver dag. Dette kommer i tillegg til de
faktiske kostandene.

“

Det blir også vanskeligere å få personer til å pendle langs veien, noe
som skader rekrutteringen i området.

“

Slik standarden på veien er nå er det et vanskelig å
markedsføre den som en trygg reisevei for turisme.
Dersom veien ikke utbedres i fremtiden kan det
potensielt bli vanskeligere å drive med reiseliv langs
veien.
Tove Martens, Destinasjon Røros
Konsekvensene blir at den er som den er i dag, og at det
kommer til å gå menneskeliv. Slik den er i dag er den
menneskelig belastning på alle måter, og at du ikke vet
om du kommer frem når du benytter veien. Veien blir jo
bare dårligere og dårligere, og bør opprustes uansett.
Kåre Langberg, Coop

Kilde: [14]Intervjuer
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En dårlig fylkesvei gir dyrere transport langs veien, både i form av tidsbruk, vedlikehold og
drivstoffbruk

Standarden på fv. 30 begrenser den farten godstransport på veien kan ha. Dette fører
til at oppdrag på veien tar lengre tid per kilometer enn transport langs andre veier.
Kostnaden ved denne økte reisetiden er noe bedriftene i regionen må ta, og gjør
eksport og import dyrere.

“

Standarden på veien er også av en slik art at den fører til høyere
vedlikeholdskostnader. Der støtdempere og fjæring må byttes oftere enn hva som
hadde vært tilfellet ved en bedre standard på vegen.
Ved en eventuell bedring av vegen vil man både kunne kutte kjøredistanse på vegen
samt behovet for bremsing og akselerasjon på vegen. Dette vil gi en sparte
drivstoffkostnader langs vegen.
Ettersom utbedringen av fv. 30 vil være bompengefinansiert kan det føre til at disse
besparelsene vil gå til å dekke den økte kostnaden ved bompenger. Men etter 15
årsperioden med bompenger vil man kun høste fruktene av utbedringen.

Kilde: [14] Intervjuer
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Vi har ganske mye reparasjoner av fjærsystem og
støtdempere grunnet dårlig veg. Vi har også fått
tilbakemeldinger fra leverandør av deler at de ikke har
sett lignende skader på biler tidligere.
Øystein Digre, Digre Transport

“

En utbedring av fv. 30 vil gi oss raskere og rimeligere
transport.
Gjermund Horten, Røros Dører og Vinduer AS

En utbedring av fv. 30 kan gi større kundegrunnlag for næringslivet i regionen

“

Spesielt innen reiselivsnæringen er reisetid en viktig faktor i
forbindelse med kundegrunnlaget. Store deler av reiselivet i regionen
har en stor kundegruppe fra Trondheim. Med en fv. 30 i dårlig stand vil
man kunne tape i konkurransen om denne kundegruppen mot steder
som ligger langs strekninger med bedre vei, slik som Oppdal.

En utbedring av fv. 30 vil føre til flere gjester. En stor
andel av kundene våre kommer fra Midt-Norge og
Trondheim. Dårlig fremkommelig avgjør fort om turister
velger å dra til Røros eller et annet sted.
Terje Lysholm, Røros Hotell

For dagstur-reisende vil en reisetidbesparelse ha dobbel nytte og gjøre
reginone langt mer attraktiv som en destinasjon for dagsturer.

“

En utbedring av fv. 30 kan også føre til en befolkningsvekst i området
som igjen gir et økt kundegrunnlag. I tillegg til at det kan gjøre
hytteutbygging i regionen mer attraktivt, og dermed også gi et økt
kundegrunnlag.

Vi vurderer å sette opp buss med transport fra
Trondheim, både for dagsreiser og lengre opphold. Hvert
minutt kortere reisevei på fv. 30 er viktig for dette
prosjektet, da det potensielt kan ha dobbel-gevinst for
dagsreisene.
Ragnar Harper, Nordpå Fjellhotell

Kilde:[14} Intervjuer

38

For næringslivet er det viktig med en trygg, rask og pålitelig vei

De fleste næringslivsaktører JrC har snakket med bringer frem økt sikkerhet som et viktig punkt for dem. Dette
går både på en bredere vei slik at det blir mindre sannsynlighet for ulykker, samt skredsikring. Hvilke av disse
tiltakene som er viktigst avhenger av bransje bedriften er en del av.

Videre blir reisetidsbesparelser trukket frem som svært viktig for næringslivet. Dette gjelder jevnt over alle
bransjer da det kan føre til økte konkurransekraft og et høyere kundegrunnlag.

Næringslivet er også opptatt at veien skal åpen og fremkommelig 24/7. Der man spesielt trekker frem hendelsen
der E6 ble stengt og det ble tydelig at fv. 30 ikke har kapasitet til å fungere som en omkjøringsvei for trafikken
på E6.
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Appendiks

Appendiks 1 – Antagelser og tall brukt i samfunnsøkonomiske analyser

Reisetid og reiseavstand
Antagelser

Kjøretidkostnader

Hva

Størrelse

Tidsbesparelser

5 min

Reisevei besparelser

0.4 km

ÅTD

2000

Personbil
• Tjenestereise
• Til og fra jobb
• Fritid

Andel tungtrafikk

11.4%

Tungtransport

Trafikkvekst

1.5%

Kalkulasjonsperiode

15 år

Byggetid

2 år

Utslipp reduksjon 2030

50%

Utslipp reduksjon 2050

100%

NPV
Privat
Samføk
Reduksjon i
Co2
Privat
Samføk

2022
0

2023
1

Privat (kr/time)

Samfunnsøkonomisk (kr/time)

Fordeling

Personbelegg

220

220

20%

1.15

244

244

23%

1.1

149

149

56%

1.9

756

754

100%

1

Utslippskostnader

2024
2

Kjøretøykostnader

Privat (kr/kg
CO2)

Samfunns-økonomisk
(kr/kg CO2)

Utslipper
(kg/km)

Personbil

0

1.5

0.13

Tung-transport

1500

1.5

0.8

2025
3

2026
4

2027
5

2028
6

2029
7

2030
8

2031
9

2032
10

2033
11

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
31,262,771.9
38,916,444.51 37,980,953.05 37,067,949.37 36,176,892.90 35,307,256.05 34,458,523.93 33,630,194.03 32,821,775.91 32,032,790.91 0
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
30,791,320.1
38,329,573.10 37,408,189.13 36,508,953.82 35,631,334.74 34,774,812.27 33,938,879.28 33,123,040.84 32,326,813.89 31,549,727.02 2

Privat (kr/km)

Samfunnsøkonomisk (kr/km)

Personbil

2.52

1.62

Tung-transport

6.54

4.75

2034
12
kr
30,511,262.9
6
kr
30,051,144.1
6

2035
13

2036
14

2037
15

2038
16

kr
kr
kr
kr
27,681,587.7
29,777,819.14 29,062,006.18 28,363,400.26 5
kr
kr
kr
kr
27,264,141.2
29,328,760.88 28,623,742.59 27,935,671.86 8

2039
17
kr
27,016,164.97
kr
26,608,753.27

0.055555556 0.111111111 0.166666667 0.222222222 0.277777778 0.333333333 0.388888889 0.444444444
50%
52.5%
55.0%
57.5%
60.0%
62.5%
65.0%
67.5%
70.0%
72.5%
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
(15,658.28)
(20,375.84)
(24,857.55)
(29,112.02)
(33,147.58)
(36,972.30)
(40,593.98)
(41,599.07)
(42,532.38)
(43,396.79) (44,195.06) (44,929.87)
(45,603.82)
(46,219.40)
(46,779.04) (47,285.06)
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
(35,048.91)
(45,608.52)
(55,640.20)
(65,163.23)
(74,196.27)
(82,757.38)
(90,864.03)
(93,113.78)
(95,202.88)
(97,137.72) (98,924.54) (100,569.32) (102,077.86) (103,455.76) (104,708.43) (105,841.09)
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Appendiks 1 – Antagelser og tall brukt i samfunnsøkonomiske analyser

Ras og ulykker
Ulykker
Samf. Øk
kostnad
32,200,000
28,900,000
10,300,000
770,000
44,000

Hva
Dødsfall
Meget alvorlig skade
Alvorlig skade
Lettereskadde
Materiell skade
0

1

NPV

Statistikk fra Fv. 30
Antall ulykker 2004-2021
Antall ulykker per år

88
5.176470588

Reduksjon av antall ulykker ved bedre
veg
Kalkulasjonsrente
Trafikk økning

25%
4%
0.016

Fordeling av type ulykker Trondheim
Antall skadde per ulykke
Andel døde
Andel hardt skadde
Andel lettere skadde
Andel materiell skade

1.213716814
10%
10%
74%
7%

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
7,125,843.36 6,961,400.82 6,800,753.11 6,643,812.66 6,490,493.90 6,340,713.27 6,194,389.12 6,051,441.68 5,911,793.03 5,775,367.03 5,642,089.33 5,511,887.27 5,384,689.87 5,260,427.80 5,139,033.31 5,020,440.23

Ras
2004-2021

Antall

Per år
0.41176
7
5
0.52941
9
2

Full stengning
Delvis stengning
ÅTD:
Andel tungtrasnport
ÅTD tungtransport
ÅTD personbil
Trafikk økning
0

1

Personbiler
Tidskostnader (<70
km)

20 timer
0.083333333 timer

Tjensestereise
Til og fra arbeid
Fritid

1 Timer

2000
0.116
232
1768
0.016
2

kr

Stengetid
Ekstrareisetid ved
delvis stengning
Ekstrareisetid ved
helt stengt

kr
237,056.69 220,816.47

Tungtransport
Tidskostnader

3

4
kr
212,323.53

5
kr
204,157.24

6
kr
196,305.04

7
kr
188,754.84

8
kr
181,495.04

9
kr
174,514.46
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10
kr
167,802.37

11
kr
161,348.43

756 kr/time

12
kr
155,142.72

220 kr/time
244 kr/time
149 kr/time

Andel
20%
23%
56%

13
kr
149,175.69

14
kr
143,438.17

15
kr
137,921.32

16
kr
132,616.65

17
kr
127,516.01

