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SAKEN GJELDER: 
INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST "DELSTRATEGI VEG" OG INNSPILL TIL 
"HANDLINGSPROGRAM VEG 2019-2022"  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Skaun kommune vurderer høringsutkastet «Delstrategi veg» som godt gjennomarbeidet.  Det 
forventes at «Delstrategi veg» sammen med den mer konkrete «Handlingsplan veg 2019-2022» vil 
være et godt utgangspunkt for arbeidet videre mot Trøndelag fylkeskommunes målsetning om å ha 
en infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og regional utvikling.  
Særlig for en «pendlerkommune» som Skaun, vil kvaliteten på fylkevegnettet og kollektivtilbudet 
være avgjørende for kommunens attraktivitet, fortsatt vekst og muligheten til å nå målet om at 
Skaun skal være en av landets beste bokommuner. 
 
Etter en helhetsvurdering, med hovedvekt på hensynet til trafikksikkerhet, framkommelighet, 
miljø, bosetting og næringsutvikling, spiller Skaun kommune følgende tiltak inn i prioritert 
rekkefølge til «Handlingsprogram veg 2019-2022»: 
 

1. Fv6634 Rossmovegen, omlegging av vegtrase i henhold til gjeldende reguleringsplan fra 

Fv6648 hp1 m514 (Hammerhenger) til Fv6634 hp1 m5811 (Gullhaugen). 

Av hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet i kommunesenteret Børsa er det svært 

viktig at Fv6638 flyttes bort fra traseen mellom skolene i Børsa sentrum, og opparbeides 

lenger sør og vest, med fortau og gang- og sykkelveg, i henhold til vedtatt reguleringsplan, 

arealplan og områdeplan for Børsa. 

 

2. Fv6638 Rossmovegen, oppgradering av vegstandard og etablering av gang- og sykkelveg på 

strekningen Fv6638 hp1 m2808 (Fredlyvegen) til Fv6638 hp1 m3406 (Høgsetvegen). 

3. Fv6646 Vigdalsvegen, oppgradering/omlegging av vegtrase i henhold til gjeldende 

reguleringsplan på strekningen Fv6646 hp1 m2480 (Valsetvegen) til Fv6646 hp1 m7120 

(Hølondvegen). 

4. Fv800 Buvikvegen/Viggjavegen, oppgradering av vegstandard, utbedring av ulykkespunkt og 

tilrettelegging for sykkel på strekningen Fv800 hp1 m0 (Øysand) til Fv800 hp2 m17047 

(Grønnlandssjkeret). 

5. Fv709 Skaunavegen, etablering av gang og sykkelveg på sterkningen Fv709 hp1 m8250 

(180m nord for avkjøring Vennatunet) til Fv709 hp1 m9421 (Rekstadvegen) 

6. Fv6626 Melbyvegen, videreføring av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6626 hp1 m10236 

(Skålvollen) til Fv6626 hp1 m10917 (Venn skole) 

7. Fv6622 Melbyvegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6622 hp1 m0 

(Foksetkrysset) til Fv6622 hp1 m3624 (Åsan) 

8. Fv800 Viggjavegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv800 hp2 m14593 

(Viggja sentrum) til Fv800 hp2 m16173 (Tråssåvika) 

9. Fv6630 Gammelvegen, videreføring av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6630 hp1 m397 

(bru over Børselva) til Fv6630 hp1 m1222 (Meistadkrysset). 

10. Fv800 Viggjavegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv800 hp2 m10673 

(Æleslykkja) til Fv800 hp2 m11207 (Litlsjurdalen) 

11. Fv6646 Vigdalsvegen, etablering av gang- og sykkelveg fra Fv6646 hp1 m479 (E39) til Fv6646 

hp1 m2511 (Valsetvegen) 



12. Fv6620 Husbyvegen, etablering av gang og sykkelveg fra Fv6620 hp1 m1335 (avkjøring 

Rena/Tyskhaugen) til Fv6620 hp1 m2172 (Fv709). 

 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Følgebrev «Delstrategi veg» og «Handlingsprogram veg»,  
Trøndelag fylkeskommune 27.04.2018. 

2. Høringsutkast «Delstrategi veg» 
Trøndelag fylkeskommune 27.04.2018. 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Trøndelag fylkeskommune har sendt ut et høringsutkast «Delstrategi veg» til kommuner, regionråd 
og andre aktuelle høringsparter, og bedt om innspill.  Fylkesrådmannen ønsker at «Delstrategi veg» 
skal bidra til å nå de overordnede målene for fylkessammenslåingen om «balansert utvikling i 
Trøndelag» og «livskraftige distrikter». 
 
Fylkeskommunen skal også utarbeide et handlingsprogram for fylkesvegene for perioden 
2019-2022, og ber høringspartene også om innspill på konkrete tiltak på eller langs fylkesvegene i 
prioritert rekkefølge. 
 
Rådmannen vurderer høringsutkastet «Delstrategi veg» som godt gjennomarbeidet.  Det forventes 
at «Delstrategi veg» sammen med den mer konkrete «Handlingsplan veg 2019-2022» vil være et 
godt utgangspunkt for arbeidet videre mot Trøndelag fylkeskommunes målsetning om å ha en 
infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og regional utvikling.  Særlig 
for en «pendlerkommune» som Skaun, vil kvaliteten på fylkevegnettet og kollektivtilbudet være 
avgjørende for kommunens attraktivitet, fortsatt vekst og muligheten til å nå målet om at Skaun 
skal være en av landets beste bokommuner.. 
 
Etter en helhetsvurdering, med hovedvekt på hensynet til trafikksikkerhet, framkommelighet, 
miljø, bosetting og næringsutvikling i kommunen, foreslår rådmannen at følgende tiltak meldes inn 
i prioritert rekkefølge til «Handlingsprogram veg 2019-2022»: 
 

1. Fv6634 Rossmovegen, omlegging av vegtrase i henhold til gjeldende reguleringsplan fra 

Fv6648 hp1 m514 (Hammerhenger) til Fv6634 hp1 m5811 (Gullhaugen). 

Av hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet/trafikkavvikling i kommunesenteret 
Børsa er det svært viktig at Fv6638 flyttes bort fra traseen mellom skolene i Børsa sentrum, 
og opparbeides lenger sør og vest, med fortau og gang- og sykkelveg, i henhold til vedtatte 
planer (reguleringsplan vedtatt 2007, arealplan og områdeplan vedtatt 2014).  ÅDT på 
strekningen mellom skolene ligger på mellom 1500 og 2000 kjøretøyer pr døgn, og 
forventes å stige vesentlig.  I 2015 ble nytt bygg for barneskolen for 350 elever med 
idrettshall åpnet og i 2019 åpnes nytt bygg for ungdomsskole til 540 elever, idrettshall og 
kultursenter.  Disse nybyggene ligger tett inntil og på begge sider av nåværende trase for 
fylkesveien. 

 

2. Fv6638 Rossmovegen, oppgradering av vegstandard og etablering av gang- og sykkelveg på 

strekningen Fv6638 hp1 m2808 (Fredlyvegen) til Fv6638 hp1 m3406 (Høgsetvegen). 



3. Fv6646 Vigdalsvegen, oppgradering/omlegging av vegtrase i henhold til gjeldende 

reguleringsplan på strekningen Fv6646 hp1 m2480 (Valsetvegen) til Fv6646 hp1 m7120 

(Hølondvegen). 

4. Fv800 Buvikvegen/Viggjavegen, oppgradering av vegstandard, utbedring av ulykkespunkt og 

tilrettelegging for sykkel på strekningen Fv800 hp1 m0 (Øysand) til Fv800 hp2 m17047 

(Grønnlandssjkeret). 

5. Fv709 Skaunavegen, etablering av gang og sykkelveg på sterkningen Fv709 hp1 m8250 

(180m nord for avkjøring Vennatunet) til Fv709 hp1 m9421 (Rekstadvegen) 

6. Fv6626 Melbyvegen, videreføring av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6626 hp1 m10236 

(Skålvollen) til Fv6626 hp1 m10917 (Venn skole) 

7. Fv6622 Melbyvegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6622 hp1 m0 

(Foksetkrysset) til Fv6622 hp1 m3624 (Åsan) 

8. Fv800 Viggjavegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv800 hp2 m14593 

(Viggja sentrum) til Fv800 hp2 m16173 (Tråssåvika) 

9. Fv6630 Gammelvegen, videreføring av gang- og sykkelveg på strekningen Fv6630 hp1 m397 

(bru over Børselva) til Fv6630 hp1 m1222 (Meistadkrysset). 

10. Fv800 Viggjavegen, etablering av gang- og sykkelveg på strekningen Fv800 hp2 m10673 

(Æleslykkja) til Fv800 hp2 m11207 (Litlsjurdalen) 

11. Fv6646 Vigdalsvegen, etablering av gang- og sykkelveg fra Fv6646 hp1 m479 (E39) til Fv6646 

hp1 m2511 (Valsetvegen) 

12. Fv6620 Husbyvegen, etablering av gang og sykkelveg fra Fv6620 hp1 m1335 (avkjøring 

Rena/Tyskhaugen) til Fv6620 hp1 m2172 (Fv709). 

 
Selv om det gjenstår fylkesvegstrekninger med absolutte behov for større og mindre tiltak, ut over 
de som er opplistet her, synes det ikke hensiktsmessig å føre opp ytterligere tiltak i bunnen av en 
prioriteringsliste med et såpass kortsiktig tidsaspekt som 2019-2022. 
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

Det forutsettes at tiltakene, på og langs fylkesveg, finansieres over statlige/fylkeskommunale bevilgninger og 
tilskuddsordninger. 

 
 
 
 


