
Digitalt folkemøte 8.mars 2022

Lakseveg nord



Namdal Regionråd 2019

Historikk



Politiske vedtak 2019

«Trøndelag fylkeskommune tar til etterretning gjeldende utredning 
om status og grunnlag for gjennomføring av Lakseveg nord –
fylkesvegene 7088/770/17/775 fra Flerengstrand i Vikna til 
Gartland i Grong som bompengefinansiering utbedringspakke. 
I videre utredning vurderes også Fv 17 fra Foldereid til Nordland 
grense.»

…….bompengeandelen settes til 80 %

Historikk



Lakseveg nord



Målsetting

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

trafikanter innenfor tilgjengelige rammer»

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vedtatt av styringsgruppen 05.02.21. Sikkerhet omfatter trafikksikkerhet og sikkerhet mot skred og flom. Framkommelighet handler om kortere reisetid og mindre stengt veg



Organisering



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.»

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Regelverk gitt i Veileder bompengeprosjekter og i Takstretningslinjer. Bompengeprosjektet skal nedbetales over en periode på 15 år.



Planlegging og bompengesøknad

Forprosjekt

Reguleringsplaner     Detaljert forprosjekt

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

Transportanalyse

Bompengeberegning

Kvalitetssikring

Lokalpolitisk behandling/vedtak

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Reguleringsplaner en vesentlig del av grunnlaget for en bompengesøknad. Krav om at den delen av prosjektet som bompengefinansieres skal ha godkjente r-planer (80%)Innledende transportanalyse og bompengeberegninger er gjennomført også i forprosjekt



Bompengesøknad – politisk behandling

Lokalpolitisk behandling/vedtak

Utarbeide og oversende utkast til proposisjon

Behandling av proposisjon i Stortinget

Stortingsvedtak



• Dagens vegstandard

• Problemområder

• Kostnadsberegning av tiltak

• Prioritering av tiltak

• Trafikkgrunnlag og 
bompengeberegninger

• Sammensetning av tiltakspakker

• Anbefaling og videre planlegging

Forprosjekt



 50 ulykker med personskade de 
siste 10 årene - 2 av 3 ulykker 
er utforkjøringsulykker

 Ca. 94 km av strekningen har 
en dekkebredde mindre enn 6,5 
m

 Generelt er bæreevnen relativt 
god sammenlignet med andre 
regionale fylkesveger

 Alle brukonstruksjoner har tillatt 
totalvektet på 60 tonn 

Dagens vegstandard



 Ca. 70 horisontalkurver har 
krappere radius enn 100m og i 
tillegg er det ca. 170 kurver 
som ikke tilfredsstiller 
vegnormalstandard som er 
radius 225m

 Det er få strekninger som har 
stigning > 8 % - Trolldalen er 
unntaket

Dagens vegstandard



 De siste 10 årene har det gått 
76 skred - 2 av 3 skred er 
steinskred, og 80 % av 
steinskredene er steinnedfall 
fra bergskjæring tett inntil 
vegen 

 Det er få skred som har ført 
til helt eller delvis stenging av 
vegen

 Kvikkleireforekomster flere 
steder langs Lakseveg nord

Dagens vegstandard



Ny vegstandard



Problemområder

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Romstad

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Bjøråa - Holmen

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Holmen - Forneset

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Fesund - Foldabrua

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Trolldalen

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Åbogen

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Kolvereid - Nakling

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Rørvik

• GSV Ottersøy – Marøya
• Kryssutbedringer 

(Ottersøykrysset, 
Marøystranda, flyplassen, 
sentrum m. flere)

• Punktvis utbedring 
Hansvika - Flerengstrand

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Prioritering

Prioritet Tiltak mill. kr.
1 Kolvereid-Nakling (veg i dagen) 445
1 Bjøråa - Holmen (dagens veg med bru) 380
1 Holmen - Forneset (tunnel) 270
2 Åbogen 110
2 Romstad (ny linje) 110
2 Fesund - Foldabrua (dagens veg med fylling) 280
3 Breivikbukta 55
3 Hestmarka 20
3 Øygrenda 30
3 GSV Foldereid 12
3 Trolldalen (veg i dagen) 170
3 Rørvik 100

SUM 1 982

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Prioritering foretatt på bakgrunn av samfunnsnytte (tidskostnader, sparte ulykkeskostnader, anleggskostnader, trafikkmengde) og måloppnåelse.�



• Trafikkgrunnlag 2021 –
framskriving ihh. til vekst i NTP 
for Nord-Trøndelag

• Lettbil gis 20% rabatt ved bruk 
av brikke

• Nullutslippskjøretøyer betaler 
50% av rabatert lettbiltakst

• Tungbil betaler 3 x takst for 
lettbil

• Bompengeperiode 15 år – 80% 
finansiering med bompenger

Bompengesnitt og forutsetninger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kun snitt A gir noe avvisning av trafikk. 



Tiltakspakke 1



Tiltakspakke 2



Kombinasjonspakker



• Investeringsramme ca. 1,5 mrd.

• Starte reguleringsplanlegging av 
• Bjøråa – Holmen – Forneset (6km)
• Åbogen (2 km)
• Kolvereid Nakling (5km)

• Videre planlegging av punkttiltak 
og strekningsvise utbedringer

Anbefaling



• Behandling av forprosjekt i kommuner 24.mars
• Behandling i Hovedutvalg veg i TRFK 6.april

Framdrift

Aktivitet 2022 2023 2024 2025 2026
Forprosjekt Lakseveg nord
Reguleringsplaner
Forprosjekt mellomstrekninger 
Utarbeide bompengesøknad inkl. kvalitetsikring
Behandling i kommuner og fylkesting
Justering/kvalitetsikring - utkast til stortingsprop.
Behandling i Stortinget
Supplerende regulering og prosjektering 
Bygging



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

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvis du går inn på nettadressen kommer du til pågående vegprosjekter. Her er det også informasjon om grunnerverv. Trykker du på Fv. 30 Støren – Røros får du mere informasjon om prosjektet inkl. siste nytt og kontaktpersoner.

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




trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
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