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Hvordan er det hele organisert? 

Hvem eier vegene i Nord-Trøndelag? 

• Staten, riksvegene (E6 og E14) 

• NTFK, fylkesvegene; 3004 km, 656 bruer, 13 tuneller, 9 

fergekaier. 

• Kommunene 

• Private (skogsveger, gårds- 

     veger) 

Hvordan bestyres fylkesvegene? 

• Fylkestinget 

• Fylkesrådet 

• Sams vegadministrasjon med 

vegvesenet 

Skogeierforbundets beskrivelse av reisen for et 

gjennomsnittlig tømmerlass 



Overordnet mål for transportpolitikken til  

Nord-Trøndelag fylkeskommune 

Fylkeskommunen har et sterkt 

fokus på næringslivets behov 

«Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og 

miljøvennlig transportsystem som 

dekker samfunnets behov for transport 

og fremmer regional utvikling». 



Fylkesvegplan 2014-2017  

- vårt styringsdokument 

• Et fylkesvegnett med stor variasjon i trafikk 

• Reduksjon i økonomiske rammer i årene 
framover 

• Krevende drift og vedlikehold, betydelig 
etterslep/forfall 

• Har hatt store ambisjoner på 
investeringssida 

• Stor medvirkning i planprosessen 

(http://www.ntfk.no/Arbeidsomrade

r/plan/sider/fylkesvegplan.aspx) 



Klasseinndeling og fordeling av fylkesvegnettet i NT 



Økonomiske rammer 2014 - 2017 

Regnskap 

2010-12 og 

budsjett 2013 

Budsjett 

Vegplanperiode 

2010-2013 

Sum 

Økonomiplan 

Vegplanperiode 

2014 2015 2016 2017 

Drift og 

vedlikehold 
1096 1106 1066 268 266 266 266 

Investering 1411 1418 975 379 214 191 191 

Økonomiplan 2013-2016: 

Budsjett 2014:    Drift                                292,8 

                                     Investeringer                   422,4 



Hva er gjort for næringslivets transport? 

• E6 har blitt godkjent for modulvogntog nord til Grong (60 T; 25,25 m 

lengde) 

• Telerestriksjoner: Forsterking og administrativ oppskriving har ført til 

lempede restriksjoner => borte på riksvegnettet, sterkt redusert på 

andre veger. 

• Fjernet flere flaskehalser. Eksempel: i januar ble FV 72 i Verdal åpnet 

for 60 T 

• FV 760 Overhalla – Grong, midlertidig fjernet sporet på Namsosbanen 

for å øke frihøyden for tømmer og flisbiler. 

 



Mer som er gjort for næringslivet 

• «Laksevegen» i NT (fra Vikna til Gartland 

– Ikke så mye økning av aksellast 

– Bedre dekke 

– Trafikksikkerhetstiltak: 

     Siktforbedring, sideterreng, rekkverk 

 

• Verdalskalk 

– 80 T (dispensasjon) Tromsdalen til Verdal havn og Hylla 

– Dette sparer et betydelig antall biler 

– Langsiktig løsning vil være transportbånd 

– Planlegger ny rundkjøring på påkjøringsrampa fra E6 til 

Havnevegen 



Spesielt for skognæringa 

Skognæringa har: 

• god oversikt over varestrømmene 

 

 

• Vi trenger klare, prioriterte ønsker vi kan jobbe etter,  

• Gi innspill ved rullering av Fylkesvegplanen 

 



Svar på noen av skognæringas generelle ønsker 

• Vekt: 60 T. Bruer er utfordringa. 62 bruer må kontrollregnes på A og B 

veger for å klarere for 60 T. Øvrige veger gjenstår å vurderes. 

• Lengde: 24 m. Lite begrensinger på A og B veger. Heller ikke noe stort 

problem på andre veger. 

• Høyde: 

– Praktisk talt all tømmertransport går på 24 m vogntog. Makshøyde for 24 m biler er 

4,0 m. Det er en høring på hva framtidig tillatt makshøyde skal bli. Alternativene er 

4,0 m, 4,2 m og 4,4 meter. Resultatet etter høringen er visstnok ikke landet ennå 

– Standard høyde ellers er 4,5 m (+ 10/20 cm tunell/bru). Skal skiltes hvis lavere. 

– Høyde er lite begrensende på A og B veger. På andre veger; spes. utfordring 

Langstein – Skjelstadmarka. 



Asfaltprogrammet og lunneplasser 

Fylkesveger/asfaltprogrammet 

– Målsetning at alle fylkesveger skal være forsterket og asfaltert innen 2020 

– Når disse arbeidene (og andre relevante vegarbeid forberedes) blir innspill om 

lunneplasser vurdert og forsøkt innarbeidet 

– Viktig å være ute i god tid om behov for lunneplasser  

 

 



Trafikksikkerhet ved lasting og lossing  



 Røde: forsterking 10 tonn, asfalt 

 Blå: punktvis forsterking, ikke prioritert asfaltert 



Utvidet vedlikehold bruer 



Oppsummering 

• Nord-Trøndelag fylkeskommune er en stor vegeier 

• Store investeringer har gitt merkbare forbedringer på fylkesvegnettet 

• Reduserte muligheter for låneopptak framover, gjør at 

investeringstakten må reduseres kraftig. 

• Fylkesvegplanen rulleres hvert fjerde år og viser fylkeskommunens 

prioriteringer 

• Planen utarbeides i nært samarbeid med kommuner, næringslivet og 

organisasjoner. 

• Fylkeskommunen tar næringslivets behov på største alvor og ønsker å 

fortsette det  gode samarbeidet med skognæringa. 


