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Notat til regionene datert 25. juni 2013 

 

● Vi legger til grunn at regionene er ferdig med vurderingen av de 
fylkesvegene som tidligere har blitt åpnet for tømmervogntog med 
tanke på oppskriving fra 56 tonn til 60 tonn totalvekt, jf. punkt 1 i 
omtalte notat, og at resultatene innarbeides i veglistene for 2014. 

 

● Regjeringens initiativ i Revidert Nasjonal Budsjett (RNB) 2013 er et 
tydelig ønske om at så store deler av fylkesvegnettet som mulig 
skal kunne åpnes for tømmervogntog med 24 meters lengde og 
60 tonn totalvekt (24m/60t). Det er bevilget 10 mill. kr for at 
Statens vegvesen skal kunne utarbeide et grunnlag for 
fylkeskommunal vurdering og prioritering. Grunnlaget må vise 
tiltak og kostnader for fjerning av flaskehalser i forhold til 
målsettingen om tømmervogntog på 24 meters lengde og 60 tonn 
totalvekt. 

 



Dialog med STFK og skognæringa 

 

● Arbeidet gjennomføres i to faser. Det er viktig med god dialog 
med fylkeskommunene og regionale representanter for 
skognæringen.  

● Regionvegkontorene bes om å invitere til et møte med disse for å 
avklare omfang og organisering av arbeidet. Kontaktpersonene vil 
bidra til at representanter både for skogbruket og trelast- og 
treforedlingsindustrien blir involvert. 

 



Fordeling av 10 mill. kroner avsatt i RNB 2013 

 

● Innrapportert til vegdir 28 jan 2014 

 

● Regjeringen satte i RNB 2013 av 10 mill. kroner for at Statens 
vegvesen skal kunne utarbeide et grunnlag for fylkeskommunal 
vurdering og prioritering. De 10 mill. kronene skal fordeles ut til 
regionene, basert på behov. 

 

● Vi har oppgitt hvor mange bruer som må kontroll regnes i fase 1 
og fase 2. Dette blir brukt som grunnlag for en sjablonmessig 
fordeling av midler. I tillegg skal vi oppgi antatte kostnader for 
vurdering av tiltak på fylkesvegene som har 
lengdebegrensninger.   

 



Oppsummering fra Bruavdelinga. 

 

● 63 bruer trenger kontrollregning. 

 

● Et av følgende kriterier må oppfylles for å bli klassifisert i 
Bk10/60 (Kun basert på informasjon i Brutus) 

 

● Bruer prosjektert med lastforskrift 1969 eller senere. 

● Fritt opplagt spenn <20 m etter lastforskrift 1/1958 

● Fritt opplagt spenn <4 m etter lastforskrift 2/1958.  

 



Bruer med allerede 56 tonn 
Fv 921 Tanemsflata x Fv 704 – Hesttrø x Fv 885 

  

2 (1) 16-959 – sannsynligvis OK. Mangler 

forskriftlast i Brutus. 

Fv 712 Ler – Hyttfossen 

  

1   

Fv 885 Sorgenfri x E6 – kommunegrense 

Trondheim/Klæbu Hesttrø 

  

0 

  

  

Kv 1040 x Fv 30 – Støren Trelast 

  

    

Kv 1785 Grønørvegen (Orkanger)     

Kv 2118 Havnevegen (Orkanger) 

  

    

Fv 800 Thamshamn x E39 – Thamshavn x Kv 2118 

  

0   



Andre aktuelle strekninger 
 Fv 700 Løkken – Meldal sentrum 

  

4 (3) 16-145 Berg 

16-415 Meldal 

16-565 Steien Søndre 

Fv 701 Meldal sentrum – Storås 

  

3   

Fv 65 Storås – Forve 

  

5 (4) 16-10 Spjøtåen 

16-142 Vorma 

16-493 Ela 

16-502 Leirbekken bru 

Fv 710 Bårdshaug – Gjølme (x714) 

  

3 (1) 16-607 Bårdshaug 

Fv 714 Gjølme – Sunde 

  

22 (7) 16-471 Bortna 

16-523 Lien 

16-538 Rønningsbrua 

16-550 Krogstad 

16-655 Åstelva 

16-676 Storvatnet halvbru 

16-778 Vasslag halvbru 



Andre aktuelle strekninger 
 Fv 708 Melhus – Korsvegen 

  

6   

Fv 709 Børsa – Hove 

  

3 (1) 16-37 Laugen 

Fv 941 x E6 Leistad – Kvegjerdsplass 

  

1   

Fv 874 Kvegjerdsplass – Bostad 1   

Fv 873 Bostad – Kuset 

  

1   

Fv 705 Nord-Trøndelag grense på Vinsmyr – 

Brekken x Fv31 

23 (11) 16-463 Kallarbekk 

16-466 Mølnå øvre 

16-577 Heggsetfoss kraftverk 

16-580 Lødølja 

16-478 Rotla 

16-346 Brynå 

16-400 Skørbergbekken 

16-391 Hilmo 

16-489 Nea 

16-89 Vesingbekk 

16-90 Bensbekk 



Andre forespørsler, noe i Nord-Trøndelag 
 Fv 715 Rørvik til xFv.17 51 (20) Ei bru på strekninga står i BkT8/40 

Fv 17 (x Fv 715) – x E6  6 (1)   

Fv 720 Olsøy - Verrabotn 6 (6)   

Fv 193 2 (2) Begge mangler forskriftslast 

Fv 755 (x Fv 193) til E6 Røra 9 (1)   

Fv 721 Mebostad-Oksvoll-Jøssundbrua 6 (1) For oppgradering til Bk10/50 er det kun 

Jøssundbrua som ikke står i den klassen 

(BkT8/40). For oppgradering til Bk10/60 

må 3 bruer kontrollregnes.  

Fv 470 1 OK for Bk10/60 

Fv 471 2 (2) Korrugerte stålrør som mangler 

forskriftslast. Sannsynligvis OK for 

Bk10/60 

Fv 791 1 (1) Står i Bk8/32. Bk10/60 er svært tvilsomt. 



Vegliste 2014 

● En gjennomgang av nylig utgitte Vegliste 2014 for Fylkesveger i 
Sør-Trøndelag viser at stort sett alle fylkesveger er klarert for 24 
meter lange tømmertransporter. Enkelte fylkesveger i utkantene er 
ikke godkjent for 24 meter, men disse vegene anses som 
uaktuelle ruter for tømmertransport.  

  

● På riksveger er det godkjent transport på 24 meter på alle vegene, 
unntatt E6 og Rv706 i Trondheim sentrum. 



Vegliste 2014: 
 
Gratis på 
vegvesen.no 



Vegliste – primære fylkesveger (tidl riksveger) 



Vegliste – eks fra Skaun kommune 



Bruksklasser vegnett Sør-Trøndelag - NVDB 

Hov bru 

Bårdshaug og Forve bru 



Bruksklasser vegnett Orkdal og Skaun - NVDB 



Bruksklasser vegnett Skaun - NVDB 

Laugen bru Bk 10/50  



BRUTUS – Laugen bru Fv 709  



Fv 709 Laugen bru - dimensjoner 



Fv 709 Laugen bru  



Bæreevne fylkesveger 

● Vi har ett stort behov for å finansiere bæreevnemålinger på vårt 
fylkesvegnett. Vi har ett fylkesvegnett som gjennom mange år 
gradvis har forfalt. Vi antar at mange av vegene har tapt sin 
opprinnelige bæreevne. Dette ønsker vi å bekrefte eller avkrefte 
gjennom bæreevnemålinger ute i felten. Det er vanskelig å 
anslå omfanget av dette, men en gjennomgang av våre største 
og mest trafikkerte fylkesveger og omkjøringsruter for 
riksvegene, antas å koste flere millioner kroner. 

● Dagens registrerte bæreevne består av historiske målinger 
tilbake på 80-tallet + beregnede verdier for bæreevne. 

● Mange av vegene ble administrativt oppskrevet fra 8 til 10 
tonns bæreevne på 80-tallet 

 



Administrativ oppskriving T8 til T10 

 

● Mange veger adm. oppskrevet på 80-tallet 

● Kriterier som ble lagt til grunn den gang: 

– Bæreevnemålinger gjort hvert år, under og etter teleløsning 

 

 



Hvilke veger kan skrives opp i 2014? 

 

● Alle veger med Bk 10/56 er vurdert for oppskriving til Bk 10/60. 

● De fleste er nå oppskrevet i 2014-lista, unntatt Fv30 ved Støren 
Trelast til Holta bru + noen små justeringer i Klæbu 



Hvilke veger krever fysiske tiltak? 

 

● Veger som er beskrevet med Bk 10/50 krever ikke fysiske tiltak 
for å bli skrevet opp til Bk 10/60. Forutsetter da at bæreevnen 
faktisk er 50 tonn 

● Men bruene begrenser helhetlig oppskrivning 

● Vegene som ble oppskrevet på 80-tallet er betydelig nedkjørt 
siden den gang. På 90-tallet ble ordningen med 
aksellastrestriksjoner opphevet for riks- og fylkesveger. Dette 
har ført til ytterligere påkjenninger på vegnettet. 

● SVV vil sette i gang bæreevnemålinger på utvalgte strekninger i 
2014. Dette gjelder både tømmertransport- og tenkte 
omkjøringsruter for E6 og E39 

 



Hvilke vurderinger må SVV gjøre? 

 

● SVV vurderer på riksvegene 

● STFK vurderer på fylkesvegene, etter faglige innspill fra SVV 

 

● Økonomi 

● Prioritering mellom strekninger 

● Prioritering mellom bruer 

● Forsterke bruer er meget kostbart 



Vegen videre: 
 
Fase 1 – frist medio mai 2014 

 

● Den første fasen omfatter gjennomregning av bruer og vurdering av 
lengdebegrensninger på de fylkesvegene som er viktigst for 
skognæringen. De aktuelle fylkesvegene i fase 1 er vist i vedlegg 1 basert 
på innspill fra Norges skogeierforbund. Listen kan utvides i den grad 
næringen lokalt og fylkeskommunen skulle ønske det. 

 

● Rapport fra Fase 1 bes oversendt Vegdirektoratet og respektive 
fylkeskommuner innen medio mai 2014. 

 



Vegen videre: 
 
Fase 1 – frist medio mai 2014 

 

● Rapporten må inneholde en beskrivelse av nødvendige forsterkningstiltak 
for at aktuelle bruer skal kunne tåle 60 tonn totalvekt. Ofte kan bygging 
av ny bru være et aktuelt alternativ, enten ut fra en teknisk/økonomisk 
vurdering eller pga. liten brubredde, dårlig kurvatur, store kostnader til 
drift og vedlikehold, etc. Anbefalt alternativ (forsterkning eller ny bru) 
oppgis med begrunnelse. Rapporten skal også vise nødvendige tiltak på 
selve vegen dersom den ikke allerede er åpnet for 24 meters 
vogntoglengde. Alle foreslåtte tiltak på bru og veg oppgis med grove 
kostnader basert på erfaringstall. 

 



Vegen videre: 
 
Fase 1 – frist medio mai 2014 

 

● Noen fylkesveger har BkT8. I slike tilfeller bør to alternativer oppgis: (i) 
Nødvendig tiltak for 60 tonn totalvekt bare på vinteren, og (ii) helårs 60 
tonn totalvekt. 

 

● Der det er behov for å forsterke bruer, bør det vurderes om tiltaket kan 
dimensjoneres også for 72 tonn mobilkran og 100 tonn 
spesialtransporter, dersom brua ligger på fylkesveger der dette er en 
aktuell problemstilling.  



Fase 2 – frist medio sept 2014  

 

● Fase 2 omfatter en vurdering av de øvrige fylkesvegene der det er, 
eller med stor sannsynlighet kan påregnes transport av tømmer i et 
volum der bedre tilrettelegging vil ha økonomisk betydning for 
næringen. Et foreløpig innspill fra næringen for Hordaland og Sogn og 
Fjordane er vist i vedlegg 2. Hvilke fylkesveger som skal vurderes i 
fase 2, må avklares i alle fylkene med representanter for næringen 
regionalt/lokalt og fylkeskommunene. 

 

● Rapport fra Fase 2 bes oversendt Vegdirektoratet og respektive 
fylkeskommuner innen medio september 2014. 

 

 



Fase 2 – frist medio sept 2014  

 

● På en del fylkesveger, særlig i Region vest, er vegstandarden så dårlig 
at det er lite realistisk i nær fremtid å utbedre veger og bruer i forhold 
til ambisjonen om 24m/60t tømmervogntog, noe som næringen er 
innforstått med. Det betyr at i fase 2 vil det for mange fylkesveger 
være tilstrekkelig å vurdere nødvendige tiltak i forhold til 19,5m/50t. 
Ambisjonsnivået for de ulike fylkesvegene avklares nærmere med 
næringen. 

 

 



Fase 2 – frist medio sept 2014  

 

● Vurderingene i fase 2 kan vise at det er behov for store investeringer i 
veger og bruer. Det kan derfor bli viktig å foreta en viss grad av 
prioritering av tiltak. Dette ligger utenfor mandatet for oppdraget fra 
Samferdselsdepartementet, men kan likevel innarbeides i rapportene 
dersom fylkeskommunene ønsker det.  

 



Utfordringer til Statens vegvesen  
Dag Skjølaas – Norges Skogeierforbund 

 

● Vi har tatt det for gitt at Hell bru på Fv 705 ikke tåler mer enn 50 tonn. 
Fint at dere beregner den igjen slik at vi får bekreftet eller avkreftet det. 
Hvis Hell bru ikke kan tillates for høyere totalvekt enn 50 tonn, vil det 
begrense lasstørrelsen på sagtømmerlass som kjøres til Selbu og 
massevirkelass som kjøres ut fra Selbu. I motsatt fall vil det plutselig 
åpne seg helt nye muligheter i dette området.  

 

 

Sør-Trøndelag - Selbu 
 



Selbu 

● Selv om Hell bru viser seg å være en flaskehals, ønsker vi at dere 
sjekker om det er mulig å åpne Fv 705 et stykke på hver side av 
sagbruket i Innbygda. Fra dette utgangspunktet bør dere jobbe dere 
utover i begge retninger og sjekke bruene. Brua over Garbergselva må 
kontrolleres. Det samme gjelder neste bru i retning Stjørdal ved Tømra. 
Hvis man kommer seg fra Innbygda og hit, kan det være mulig å kjøre 
60 tonn på de vegene som kommer inn på Fv 705 mellom Innbygda og 
Hell. Sørover på Fv 705 er det bru over Rotla og bruer over Nea bl.a. 
ved Flora. Her bør det også undersøkes hvor langt oppover dalen det er 
mulig å kjøre med 60 tonn.  

 

● Denne strekningen er ok frem til Dambrua øvre og nedre disse på 
kontrolleres, , men må godkjennes av bruavdelinga.  Bru andre vegen 
mot Tydal er Kallarbekk, den er ikke sterk nok (må kontrolleres) etter 
denne kommer flere andre bruer som heller ikke har lastklasse som 
tilsier at det kan skrives opp uten kontroll.  



Selbu 

 

● Fv 705 er litt spesiell i og med at Kjeldstad trelast er ei 
hjørnesteinsbedrift som er viktig for lokalsamfunnet i Selbu. Derfor 
kan det være aktuelt å foreta investeringer på Fv 705 med 
utgangspunkt i det behovet som Kjeldstad har. Det tilsier at det er 
riktig å foreta en grundig kartlegging av hele Fv 705 mellom Hell og 
Stugudal, eller så langt det er barskog.  

 



Selbu 

● Hvis bruene ved Garberg og Tømra er ok, vil det kunne være mulig å 
komme seg vestover langs Selbustranda og kanskje til Mostadmarka i 
Malvik og Jonsvatnet i Trondheim via Fv 963.  

 

● Fv.963 skal være ok, men to rør mangler lastklasse, må godkjennes 
av bruavdelinga. 

 



Selbu 

 

● Hvorvidt det har noen hensikt å se på Fv 962 (Fuglem) er avhengig av 
konklusjonene på Fv 705 og Fv 963. Det samme gjelder Fv 876 til 
Draksten.  Her er det i tilfelle bare snakk om 60 tonn i den perioden det 
er innført vinteraksellast.  

 

● Ei bru må kontrolleres. Ingen bruer på strekningen, men hvor går vegen 
videre? 

 



Selbu 

 

● Både på Fv 966, Fv 967 og Fv 975 bør mulighetene være gode for å 
kunne innføre 60 tonn. Dette er småveger, men her er det neppe noen 
lange bruer verken på disse vegene, eller på hovedvegen inn til 
Kjeldstad. Det samme gjelder sannsynligvis Fv 965 med unntak for brua 
over Garbergselva. Denne brua trenger man ikke inn på når man kommer 
skogsvegen som ligger på sørsida av elva. Når det gjelder Fv 964 er 
konklusjonen på Garberg bru på Fv 705 avgjørende.  

 

● Ingen bruer på Fv 964, 965, 966, 967 og 975. 

 



Selbu 

 

● Ellers ligger mye av skogarealene i Selbu på sør- og vestsida av Nea. Et 
spørsmål blir da om noen av bruene over Nea kan trafikkeres med 56 
eller 60 tonn totalvekt. Her bør brua på Fv 968 mellom Mebonden og 
Vikvarvet, og brua på Fv 974 ved Mølnhus kontrolleres. For meg ser 
mulighetene ut til å være størst på Fv 968 som har to kjørefelt (A). På 
den kan det være nok å forsikre seg om at det bare er ett tungt kjøretøy 
på brua om gangen, og det kan løses f.eks. med skilting hvis 
siktforholdene er greie. Hvis noen av bruene over Nea kan åpnes for 60 
tonn, bør også Fv 973 åpnes. Fv 973 samler opp flere skogsveger bl.a. 
vegen fra Østrungen 

 

● Fv 968: 3 bruer - alle må kontrolleres.  

● Fv 974: Bru ved Mølnhus - skal være ok, må godkjennes av bruavdelinga 

● Fv 973: Bruene over Nea skal være ok, må godkjennes av bruavdelinga.  

 



Selbu 

 

● Når det gjelder Fv 976 er det avgjørende om brua på Fv 705 over Roltla 
tåler mer enn 50 tonn. Om den gjør det, er sjansen sikkert mindre for 
at brua på Fv 976 over Nea kan skrives opp. Men her åpner det seg 
også andre muligheter hvis Fv 705 kan oppskrives forbi Flora.  

 

● For dårlig lastklasse - må kontrolleres 



Midtre Gauldal 

 

● Jeg er kjent med begrensninger på Kjelden bru på Fv 30 og Hovsbrua i 
Soknedal på E6. Ellers tar jeg utgangspunkt i at Støren trelast kjøper 
sagtømmeret i området, og at massevirket går til Skogn på bil.  

● Mine spørsmål blir da:  

● Er det mulig å åpne Fv 30 mellom Støren og Kjelden bru? Her kommer 
det ned noen skogsveger sørfra, og hvis Fv 30 åpnes fram til Kjelden 
bru, vil det bli mulig å kjøre fulle lass fra disse skogsvegene.  

 

● Skal være ok, må godkjennes av bruavdelinga.   



Midtre Gauldal 

 

● Er det mulig å åpne E6 mellom Støren og Soknedal? Hvis det er det, er 
det verdt å se på flere av fylkesvegene som kommer inn på E6 på 
denne strekningen.  

● Er det mulig å åpne Fv 631? Det kan være vanskelig pga. av bru over 
Sokna helt nede ved E6, men sannsynligvis er det mulig å åpne for 
utkjøring av 60 tonn via Fv 653. Her er det 24 m og Bk10/50.  

 

● Fv 631 har flere bruer med dårlig lastklasse.  



Midtre Gauldal 

 

● Er det mulig å åpne Fv 651 og Fv 653? Hvis det er det, vil det sannsynligvis 
lønne seg å kjøre ut mye av tømmeret som kommer inn på vegnettet 
mellom Soknedal og Kotsøy denne retningen. I tillegg til det som kommer 
direkte inn på disse fylkesvegene, gjelder det da deler av Fv 631, deler av 
Fv 622 og Fv 655 og Fv 656. Med unntak av de bratte liene ned mot Kotsøy 
og den bratte lia ned mot E6 ved Haukdalgrenda, vil det sannsynligvis være 
lønnsomt å laste opp fulle lass i skogen og heller kjøre litt lenger framfor å 
kjøre med reduserte lass.   

 

● Fv 651: Ingen bruer, men Bk T8 veg.  

● Fv 653: Skal være ok, må godkjennes av bruavdelinga for 60 tonn 

● Fv 622: Avhenger av avklaring Fv 631, Bk T8 veg.  

● Fv 655: Ingen bruer men Bk T8 veg  

● Fv 656: Flere bruer med for dårlig lastklasse Bk T8 veg 

 



Midtre Gauldal 

 

● Er det mulig å åpne søndre del av Fv 658 for 60 tonn? Den har i dag 24 
m, BkT8/Bk10 og 50 tonn 

 

● Fv 658: Må godkjennes av bruavdelinga, vegen er Bk T8 

 



Midtre Gauldal 

 

● Har dere sjekket Sokna bru på Fv 632 (Frøseth)? Jeg ser at denne står 
med 24 m og 10/50 t. Denne dekker ikke noe stort område, men det 
kommer ned to skogsveger her, så hvis totalvekta kan økes er det bra. 

 

● Fv 632:  Brua heter  Folstad, skal være ok, godkjennes av bruavdelinga.  



Melhus 

 

● Melhus er viktig både fordi det er en forholdsvis stor 
skogbrukskommune, og fordi det er aktuelt å transportere tømmer fra 
andre områder på fylkesvegene som går gjennom kommunen (Meldal, 
Skaun). I denne forbindelse er det viktig å avklare hvilke av bruene over 
Gaula som tåler 60 tonn. Det gjelder spesielt Fv 708 ved Melhus og Fv 
475 ved Hovin, men også Fv 674 ved Lundamo og 695 Kvålsbrua  er 
interessante lokalt.  

 

● Fv 708: Foreslått tidligere, trolig ok, godkjennes av bruavdelinga 

● Fv 475: Foreslått tidligere, trolig ok, godkjennes av bruavdelinga  

● Fv 674: Bk T8 veg Valdum bru maks aksellast 5 tonn 

● Bruer Fv 674 og Fv 695: Begge to bruer har for dårlig lastklasse  



Klæbu 

 

● Ser at bru på fv 704 over Trongfossen er en flaskehals.  

● Er det noen begrensninger på Fv 925 til Vassfjellet skisenter? Denne 
har 24 m, Bk10 og 50 tonn. Kan kanskje oppklassifiseres.  

 

● Fv 925: Ingen bru på strekningen  



Klæbu 

 

● Er det mulig å dele Fv 885 mellom Hestrø og Moen ved kryssingen av 
Nidelva, og åpne for 60 tonn på begge sider? Ser at vi kunne kjørt 60 
tonn fra arealene sør og øst for Klæbu sentrum da.  

 

● Fv 885: Svean bru over Nidelva maks 40 tonn totalvekt 



Klæbu 

 

● Fv 922 og Fv 923 ingen bruer vegen Bk T8 kunne hatt 60 tonn i den 
perioden det er vinteraksellast, men Kambrua har muligens 
begrensninger. Hvis den skal skilles ut, må det kjøres den andre vegen, 
og da blir det et spørsmål om hvor bratt det er.  

 

● Fv 922: En bru med for dårlig lastklasse, ligger mellom Vangsmo X Fv 
923 og Tanem X Fv 921, vegen er Bk T8  



Malvik 

 

● Vanskelig å se hvor det er flaskehalser. Bru over Homla på Fv 963. 
Usikker på lengde. Alle sekundære fylkesveger unntatt én har 24 m, Bk 
10 deler av året og 50 tonn.  



Skaun 

 

● Jeg er kjent med at Laugen bru ikke kan åpnes for 60 tonn. Ellers 
foreslår jeg at dere sjekker brua på Fv 751 over Mora. Denne brua ser 
litt lang ut, og da er det greit å vite hva den tåler. Hvis den tåler 60 
tonn, åpner det seg også en omkjøringsmulighet rundt Laugen.  

● Er det mulig å åpne Fv 709 for 60 tonn fra Børsa og opp til Laugen bru? 
I tilfelle kan det være mulig å komme seg videre med 60 tonn på 
vegene som går av før man kommer inn på Laugen bru. Det gjelder Fv 
470 og Fv 771 og Fv 751 som tar av fra denne.  



Skaun 

 

● Er det mulig å åpne Fv 709 på oversida av Laugen bru og få ei 
utkjøringsløype mot Fv 708 og E6 på Melhus? Eller er det mulig å åpne Fv 
757 for 60 tonn i den perioden det er vinteraksellast? Det kan åpne en 
omkjøringsmulighet som kan erstatte kjøring over Laugen bru. Åpning av 
Fv 750, Fv 753, Fv 754 og Fv 756 er knyttet til samme problemstilling. Hvis 
man klarer å finne en fornuftig omkjøringsløsning som gjør at man unngår 
Laugen bru, kan man løse mye av problemet for de fleste fylkesvegene i 
Skaun.    

● Er det mulig å åpne Fv 800 for 60 tonn? Hvis det er det kan det også være 
mulig å åpne Fv 773, Fv 774 og Fv 776 for 60 tonn i den perioden det er 
innført vinteraksellast. Må i tilfelle også åpne Fv 803.  

● Ellers er mitt inntrykk etter å ha sett på fylkesvegene i Skaun at det største 
problemet er å finne en løsning som gjør at Statens vegvesen kan være 
trygge på at det ikke blir kjørt større lass en det brua tåler. Dette er en 
problemstilling som bør diskuteres. Teknisk sett ser det ut som om det 
finnes løsninger.  



Orkdal – Meldal - Rennebu 

 

● Jeg har ikke studert disse kommunene detaljert, men i Orkla-dalføret 
er det ønskelig å få sammenstilt informasjon om hva de ulike bruene 
tåler. Her er det mange av dem.  

● Så langt har Vegdirektoratet gitt oss positive signaler i forhold til 
forsterkning av Bårdshaug bru som blir liggende på ny rv. 39. Den vil 
være en flaskehals både for tømmervogntog og modulvogntog.  

● For skogbruket er det et mål å få på plass ei løype som kan kjøres med 
fulle lass mellom Orkanger og Berkåk. Spesielt viktig er det å finne en 
løsning for nedre del av dalføret.  

● Bårdshaug bru (fv. 710), Forve bru (E39), Svorkmo bru over ? Orkla (fv. 
700), Svorka bru ? (fv. 471), Storås (fv. 65), Losbrua (fv. 490), Meldal 
sentrum (fv. 700), Resa bru (fv. 700), Å bru (fv. 500), Grana bru (fv. 
700), Merkbrua (fv. 700), Grøtan (fv. 510)  


