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Innspill til Fylkesvegplan 2014-2017

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres:

- Omlegging av fv. 761 forbi Sakshaug skole inkludert gang-/sykkelveg til Li prestegård
- Bidrag til rundkjøring og undergang på fv. 755 i forbindelse med utbygging av Nessjordet
- Nye gang-/sykkelveger ved Lyngstad skole. Kommunen forutsetter her at bevilgningen utvides 

til å omfatte Kjerknesvågen sentrum i samsvar med kommunens prioritering fra 2008. 

Det ønskes i tillegg at følgende nye tiltak prioriteres inn i fylkesvegplan for 2014-2017:

Nye gang- og sykkelveger: 

1. Gang- /sykkelveg Kvistadbakkan - Tømte, 2600m langs fv. 755
2. Gang- /sykkelveg Røra idrettsbane – kryss mot Grandmarka, 1500m langs fv. 755
3. Gang- /sykkelveg Utøy skole - Nessplassen, 2900m langs fv. 755
4. Gang- /sykkelveg Li prestegård – Avkj. Verdal ytre, 1900m langs fv. 761
5. Gang- /sykkelveg Øynheim - Tømte, 2400m langs fv. 755
6. Gang-/sykkelveg Jækta fjordstue – Dalabukta, 1000 m langs fv. 755, pluss 100 gang-/sykkelveg 

langs idrettsbane i Mosvik.
7. Gang- /sykkelveg Trøakorsen - Skjemstadaunet, 1300 m langs fv. 229
8. Gang-/sykkelveg Flagvegen (Hylla) – 450 m langs fv. 221
9. Gang-/sykkelveg fra fv. 755 til Sund folkehøgskole, 900 m langs fv. 221
10. Fullføring av gang-/sykkelveg Småland – Stornes, 750 m langs fv. 229.

Utbedring av fylkesvegnettet: 

1. Fast dekke på fylkesveg 193 Meltingen – Verrabotn.
2. Kurveutretting og oppgradering av fv. 755 mellom Mosvik og Kjerringvik.



3. Kurveutretting og oppgradering av fv. 755 langs Børgin.
4. Ny Grande bru på fv. 192

Vedlegg

1 Strateginotat
2 Oversikt over skoleveger uten gang-/sykkelveg
3 Oversiktskart

Bakgrunn

Nord – Trøndelag fylkeskommune har igangsatt arbeid med fylkesvegplan for 2014-2017, og bedt om 
innspill fra kommunene på prosjekter det er ønskelig at prioriteres på fylkesvegnettet. 

Forrige innspill fra 2008 inneholdt følgende prioritering for Inderøy kommune: 

1. Utbedring av trafikkforholdene forbi Sakshaug skole/Ungdomskolen med planfri kryssing og gang-
/sykkelveg opp til krysset med Vudduvegen (Li prestegård), 400 m langs rv 761

2. Ferdigstillelse av gang- sykkelveg Småland – Stornes, 750 m langs fv. 229
3. Gang- sykkelveg Kvistadbakkan – Tømte, 2600 m langs rv 755
4. Gang- sykkelveg Øynheim – Tømte, 2400 m langs rv. 755.
5. Gang- sykkelveg Utøy skole – Næssplassen, 2900 m langs rv 755
6. Gang-sykkelveg Røra idrettsbane-Grandmarka, 1500 m langs rv.755.
7. Gang- sykkelveg fra Li prestegård – Avkj. Verdal Ytre, 1900 m langs rv. 761
8. Gang- sykkelveg Lyngstad skole – Kjerknesvågen, 1850 m langs fv. 229
9. Gang- sykkelveg Lyngstad skole – Loavegen, 1500 m langs fv. 229
10. Gang- sykkelveg Trøakorsen – Skjemstadaunet, 1300 m langs fv. 229.
11. Gang-sykkelveg Flagvegen (Hylla) – 450 m langs fv 221

Av disse tiltakene kom punkt 1, 8 og 9 med i fylkesvegplanen for 2010-2013. I tillegg ble det i et senere 
innspill bedt om bidrag til rundkjøring og undergang på fv. 755 i forbindelse med utbygging av 
Nessjordet.

Planarbeidet har blitt igangsatt for Sakshaug skole – Li prestegård, men avventes nå i påventa av 
utredning av mulig flytting av barneskole/ungdomsskole. 

For gang-/sykkelveger i hver retning fra Lyngstad skole er det et pågående reguleringsarbeid. 
Fylkeskommunen har imidlertid ikke fulgt opp kommunens prioritering i denne saken, og har ikke tatt 
med strekningen fra Trøakorsen og ned til Kjerknesvågen sentrum. Dette er en relativt kort 
vegstrekning med mange beboere, butikk og næringsliv. Kommunen prioriterte denne strekningen før 
strekningen fra skolen og sørover mot Loavegen. Administrasjonens henvendelser til Fylkeskommunen 
og Statens vegvesen har foreløpig ikke ført fram og innspill på å fullføre dette prosjektet inn til 
Kjerknesvågen sentrum tas derfor også med i innspillet til ny fylkesvegplan.

Forrige gang nasjonal transportplan/fylkesvegplan ble revidert gjennomførte kommunen en prosess 
med annonsering og innspill fra skoler og velforeninger. Det ble for kort frist for å gjennomføre en slik 
prosess denne gangen, men rådmannen ønsker at prioriteringslisten innarbeides i 
trafikksikkerhetsplanen for Inderøy kommune, og at prioriteringene sendes på høring og får sin 
endelige utforming gjennom denne prosessen. En eventuell revidert liste kan kommunen bruke som 
innspill når fylkesvegplanen sendes på høring i mars-april 2013.



Vurdering

Det er tatt utgangspunkt i rådmannens forslag til prioriteringsliste fra 2008, basert på vurdering av 
prosjekter som gir mest mulig trafikksikkerhet for pengene som investeres. 

Hovedkriteriene er derfor antall biler på vegen og antall potensielle fotgjengere som må bruke samme 
veg. Strekningene nærmest skolene prioriteres foran strekninger lengre unna skolene. Korte strekninger 
prioriteres foran lange og mer kostbare strekninger. I tillegg må det brukes skjønn i forhold til 
oversiktlighet, vegbredde, fartsgrenser, alternative sikre vegruter med mer. 

Følgende strekninger, med kort begrunnelse, foreslår rådmannen at prioriteres for gang-/sykkelveg i 
den nye fylkesvegplanen: 

1. Gang- sykkelveg Kvistadbakkan – Tømte, 2600 m langs fv. 755

2500 biler i døgnet. 22 husstander. 60-sone. 

Stor trafikk, uoversiktlig vegstrekning. Potensial for ytterligere framtidig boligbygging.

2. Gang- sykkelveg Røra idrettsbane – Grandmarka, 1500 m langs fv. 755.
2500 biler i døgnet. 39 husstander. 60- sone. Gatelys

Relativt kort strekning med stor trafikk som når mange husstander. Privat gangveg på en del av 
strekningen som også driftes privat. Kan eventuelt deles ved Loråsvegen (750 m).

3. Gang- sykkelveg Utøy skole – Næssplassen, 2900 m langs fv. 755
1100 biler i døgnet. 80 sone, 21 husstander. 

Stor fritidstrafikk til fotballbanen på Nessplassen i sommerhalvåret i tillegg til skolebarn. Flere 
uoversiktlige, utrygge strekninger hvor det er liten plass for fotgjengere langs autovern.

4. Gang- sykkelveg fra Li prestegård – Avkj. Verdal Ytre, 1900 m langs fv. 761
1900 biler i døgnet. 19 husstander. 80-sone.

Stor trafikk, nær skole. Prioriteres etter Utøy skole – Nessplassen fordi det vurderes å være noe 
mer oversiktlig på denne strekningen.

5. Gang- sykkelveg Øynheim – Tømte, 2400 m langs fv. 755.

1800 biler i døgnet. 22 husstander. 60/80 sone. 

Stor trafikk med mange hustander. Prioriteres etter Utøy skole- Nessplassen fordi den delvis 
dekkes av alternative vegstrekning via Kvamshaugan og har lavere fartsgrense. Vil sammen med 
”Kvistabakkan-Tømte” kunne gi sammenhengende sykkelveg mellom Utøy og Straumen.

6. Gang- sykkelveg Jækta fjordstue – Dalabukta, 1000 m langs fv. 755 + 100 m langs idrettsbanen.
800 biler i døgnet. 28 husstander. 60 sone

Svært uoversiktlig og svingete strekning. Vanskelig terreng. Kan eventuelt sees i sammenheng 
med utbedring av fylkesvegen. 

Bygging av 100 m gang-/sykkelveg ved idrettsbanen er et lite tiltak som vil gi trygg skoleveg for 
28 hustander i Bergsgrenda med tilstøtende veger.



7. Gang- sykkelveg Trøakorsen – Skjemstadaunet, 1300 m langs fv. 229.
400 biler i døgnet. 51 husstander. 60 sone.

Smal, mørk og uoversiktlig veg med mange husstander. Grendelaget ønsket i forrige runde å 
prioritere denne før ”Lyngstad skole - Loavegen”

8. Gang-/sykkelveg Flagvegen (Hylla) – 450 m langs fv. 221
450 biler i døgnet. 16 husstander. 50 sone. 

Svært smal veg med mange uoversiktlige avkjøringer. Mye tungtrafikk til og fra Hylla kalkverk.

9. Gang-/sykkelveg til Sund folkehøgskole, 900 m langs fv. 221
450 biler i døgnet. 15 husstander. 60 sone.

Svært stor gangtrafikk til og fra Sund folkehøgskole i tillegg til skolebarn. Relativt oversiktlig 
strekning med vegbelysning. 

10. Ferdigstillelse av gang- sykkelveg Småland – Stornes, 750 m langs fv. 229.

Resten av gang- sykkelvegen som ble ferdig planlagt og bygget halvveis i 2007. Ca 500 biler i 
døgnet. Ligger lengre fra skolen enn 4 km, men har stor fritidstrafikk i sommerhalvåret. Ligger 
for langt unna skolen til at den ble prioritert av fylket forrige runde. Rådmannen foreslår derfor 
at den legges nederst på listen som et «reserveprosjekt».

Følgende strekninger foreslås prioritert i forhold til vegutbedring: 

1. Fast dekke på fylkesveg 193, Meltingen – Verrabotn.

Strekningen ligger i dag som en del av bomvegprosjektet Fosenvegene AS (Ei time te byn), og har 
derfor ikke vært med i Fylkeskommunens prosjekt med å få fast dekke på alle fylkesvegene. Ut fra 
tidsrammen til Fosenvegene vil prosjektet tidligst komme i 2018. 

Strekningen er svært viktig for hele regionen i forhold til å delta i den utviklingen som planlegges på 
Ørlandet med ny jagerflybase. Rådmannen mener derfor fylkeskommunen må ta strekningen inn i 
fylkesvegplan slik at det i det så fort som mulig blir asfaltdekke og gode kommunikasjonsforhold på 
vegen mellom Innherred og Ørlandet. 

2. Kurveutretting og utbedring av vegstandard på fylkesveg 755 mellom Mosvik og Kjerringvik 
(Dalabukta)

Smal og uoversiktlig veg med dårlig standard. Finnes gamle planer for utbedring av strekningen. 

3. Kurveutretting og utbedring av fylkesveg 755 langs Børgin 

Svingete veg med mange mindre ulykker i vinterhalvåret.

4. Bygging av ny Grande bru, fv 192

Ut fra første møte vedrørende sentrumsutviklingsprosjektet i Mosvik er det framholdt ønske om ny 
Grande bru på fv. 192 over Mossa. Brua har i dag kun en kjørebane noe som gir både dårlig 



trafikksikkerhet og framkommelighet. Brua er en flaskehals i forhold til utvikling av næringslivet i 
Mosvik sentrum.

Konklusjon

Inderøy kommune har spredt skolestruktur og spredt befolkning og har derfor stort behov for flere 
gang-/sykkelveger.

Trafikken er generelt økende og utviklingen som er i gang på Fosen og Ørlandet vil spesielt øke trafikken 
på fv. 755, 761 og 193. Allerede som følge av økte bom- og fergeavgifter på Fosen merkes det økt 
trafikk på disse strekningene.

Dersom næringslivet på Innherred skal delta i utbyggingen og arbeidsmarkedet som er under utvikling 
på Ørlandet er det viktig at vegnettet har rimelig god standard. Uansett vil en måtte påregne økt trafikk 
på disse strekningene, og det er viktig at både vegutbedringer og gang-/sykkelveger prioriteres høyt på 
vegene mellom Innherred og Fosen. 


