
       Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet 

 
 

1 
 

Saksbehandler: Susanne Bratli 
 

SAKSFREMLEGG 

«Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region 

Namdal» - beslutning om prioriteringer 

Behandles i: 
Styringsgruppa  08.12.14 
Region Namdal  15.12.14 

 

Vedtak i Region Namdal:: 

Region Namdal har gjennom prosjektet «Strategi for politisk samhandling på 
infrastrukturområdet i Region Namdal» gjennomført prosesser og arbeidet målrettet 
for å oppnå enighet om prioriteringer på infrastrukturområdet. Region Namdal 
prioriterer prosjekt som ivaretar næringslivets behov samtidig som de bedrer 
trafikksikkerheten: 
 
1. Riksveger/E6: 

Region Namdal (RN) mener E6 Grong – Nordland grense må sees på som ett 
samlet prosjekt med flere delprosjekter. I Nasjonal Transportplan 2018-2027 har 
RN følgende prioriteringer: 

a. Delparsell 3 Fjerdingen – Grøndalselv prioriteres først og for utbedring i 
perioden 2018 – 2021 

b. Delparsell 1 Mediå – Fiskumelv er førsteprioritet for gjennomføring i 
peioden 2022 – 2027. 

c. Deretter prioriteres følgende rekkefølge: 
• Delparsell 7 Namsskogan – Mellingsmoen 
• Delparsell 8 Mellingsmoen – Nordland grense 
• Delparsell 6 Brekkvasselv – Namsskogan 
• Delparsell 5 Flåttådal – Brekkvasselv 
• Delparsell 4 Grøndalselv – Flåttådal  
• Delparsell 2 Fiskumelv – Grøndalselv 

 
2. Fylkesveger: 

 
Region Namdal har følgende prioriteringer når det gjelder strekningsvise 
investeringer: 

 
a. RN støtter viser til at FV17 Steinkjer – Namsos er vedtatt av fylkestinget og 

at det nå skisseres en totrinns bompengesøknad. Ved en totrinns 
bompengesøknad viser RN til at næringslivet ønsker et delprosjekt 2 
Sprova – Namsos med bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og 
redusert reisetid. 
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b. RN viser til Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal (RIPYN) og 
deres arbeid med prioriteringer for FV 770/17/775 Rørvik – Gartland, 
Laksevegen. RN mener hele strekningen må sees på som ett prosjekt med 
flere delprosjekter I Fylkesvegplanen 2018 – 2021 har RN følgende 
prioritering: 

i. FV501/502 Rørvik – Flerengstranda/Kråkøya.  
         FV17 enkeltprosjekt på strekningen Kolvereid - Kongsmoen 

ii. Deretter har RN følgende prioriteringer for gjennomføring på denne 
strekningen: 

• FV770 Kolvereid – Nakling  
• FV17 Foldereid – Årsandøy (Trolldalen) 
• FV17 Kongsmoen – Foldereid 
• FV17 Foldereid – Kolvereid 

 
c. FV760 Viesbakkene 

 
Region Namdal har følgende prioriteringer når det gjelder strekninger for 
forsterket vedlikehold: 
 

a. FV74 Bjørgan – riksgrensen, forsterket vedlikehold 
 

Region Namdal foreslår følgende omklassifiseringer: 
 

a. FV760 Bjøra – Grong må klassifiseres som A-veg 
b. FV363 Røyrvik – Skorovass og FV764 Skorovass – Lassemoen må 

klassifiseres som B-veg 
 

Region Namdal har følgende prioriteringer når det gjelder planleggingsmidler: 
 

a. Det må settes av penger til å fortsette arbeidet med teknisk og økonomisk 
løsning for bru til Jøa på FV777 

b. Prosjektene på FV770/17/775 Laksevegen må prioriteres for planlegging 
c. Videre planlegging av Kyststamveg Osen - Jøssund, Sitter - Lauvsnes 

 
3. Jernbane:  

RN vil støtte tiltak som bedrer kapasiteten og regulariteten på Nordlandsbanen. Vi 
vil samarbeide med Jernbaneforum Nord om de konkrete prioriteringene. 

 
4. Flyplasser: 

a. Namdalen må fortsatt ha to flyplasser med godt oppdatert og tilpasset 
infrastruktur 

b. Rutetilbudet må bedre tilpasses næringslivets behov 
 
5. Mobil og bredbånd: 

a. RN vil arbeide for en størrelse og innretning på den offentlige 
tilskuddsordningen som vil bidra til at det innen rimelig tid blir bygd ut 
bredbånd og mobil i Namdalen. 

b. RN vil arbeide for kriterier som ikke tillegger antall husstander som får 
tilbud om bredbånd stor vekt.  
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c. RN vil arbeide for kriterier som i større grad ivaretar næringslivets behov. 
d. RN mener att fylkeskommunene skal ha ansvaret for tilskuddsordningen 

for bredbånd  
e. Satsing på digital infrastruktur må fortsatt være et prioritert område i 

Regionalt utviklingsprogram 
 

6. Havner, båt- og skipsanløp:  
RN viser til at havner i Namdalen i hovedsak er et kommunalt ansvar. RN vil 
fortsette prosessen mellom kommunene/havneselskapene med sikte på et 
nærmere samarbeid i regionen om havneutvikling og havnespørsmål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

 Rapport E6 Grong – Nordland grense (utkast) fra Statens vegvesen 

 Orientering om kommunenes tilbakemelding på fylkestingets anmodning om 
vurdering av bompengeprosjektet fv.17/fv.720 Steinkjer – Namsos – Malm  
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Saksopplysninger: 

Prosjektet «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region 
Namdal» startet 01.10.13 og skal vare fram til 31.03.15. Hovedhensikten med 
prosjektet er at Region Namdal (RN) skal komme fram til felles prioriteringer på 
infrastrukturområdet.. Dette for lettere å få gjennomslag i nasjonale og regionale 
planer (Nasjonal Transportplan og fylkesvegplanen) for viktige infrastrukturprosjekter 
for Namdalen. 
Prosjektet har gjennomført prosesser hvor alle kommunestyrene i de 13 kommunene 
er blitt involvert. Prosjektleder har besøkt alle kommunestyrene 2 ganger (med 
unntak av Fosnes og Høylandet, her ble formannskapene besøkt i runde 2). Og alle 
kommunestyrene ble samlet til felles møte i Namsos 25.april 2014.  
Den første prosessen endte med at RN på sitt møte i juni 2014 besluttet hvilke 
kriterier det skal prioriteres etter. Grunnlaget for den beslutningen var entydige 
signaler fra det felles kommunestyremøtet. 
 
Dette er vedtaket fra juni 2014: 
«Som hovedgrunnlag for prioritering av prosjekter i Region Namdal vil det legges 
vekt på prosjekter som er viktige for næringslivet samtidig som de bedrer 
trafikksikkerheten. 
Flere prosjekter vil også kunne ivareta større bo- og arbeidsmarkedsregioner og 
klima/miljø. Dette må synliggjøres i den videre prosessen.» 
 
I løpet av høsten er det gjennomført møter i kommunestyrene hvor fokuset har vært 
innspill til prosjektet om konkrete prioriteringer med grunnlag i prioriteringskriteriene 
som er besluttet. Derfor har det også vært med representanter fra næringsliv, 
næringsselskap eller andre med oversikt over næringslivets behov på de fleste 
møtene. 
I Ytre Namdal har også prosjektleder for Regional infrastrukturprosjekt Ytre Namdal 
(RIPYN) vært med på møtene. Dette prosjektet har de samme prioriteringskriteriene 
som prosjektet for hele Namdalen, og besluttet på møte i styringsgruppen sin 
04.12.14 prioriteringene for Ytre Namdal. Denne prioriteringsrekkefølgen legges til 
grunn for Ytre Namdal i den helhetlige prioriteringen i Region Namdal. 
 
Det er gjennom hele prosjektperioden lagt vekt på å ha god kontakt med viktige 
samarbeidsaktører som Nord-Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, 
Jernbaneverket og Avinor (spesielt de to lufthavnene). 
Det er også lagt vekt på å ha kontakt med andre viktige samarbeidspartnere i 
næringsliv og samfunnsliv. Særlig har kontakten med næringsliv blitt prioritert. 
 
Ikke alle elementene i infrastrukturprosjektet har adresse til prioriteringer i NTP eller 
fylkesvegplanen. Dette gjelder kollektivtransport, havner, båt- og skipsanløp og 
mobil- og bredbånd. Med unntak av kollektivtransport blir de likevel behandlet i 
denne saken. 
 
Kollektivtransport 
Kollektivtransport ble behandlet av en egen arbeidsgruppe som leverte notat med 
anbefalinger til styringsgruppa. Disse anbefalingene ble vedtatt av RN i møte 
06.11.14. 
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Riksveg/E6 

Gjennom prosessen har det framkommet unison enighet om at E6 nord for Grong er 
det viktigste vegprosjektet for Namdalen som helhet. Næringslivet har også vært 
tydelige i denne prioriteringen. Særlig gjelder dette strekningen fra Mediå til Gartland. 
I gjeldende Nasjonale transportplan (NTP) er det satt av 350 millioner kroner til E6 
nord for Grong fra 2018 – 2023. 
Med utgangspunkt i dette har Statens vegvesen sammen med en referansegruppe 
bestående av ordførerne i Grong og Namsskogan, fylkesråd for samferdsel og 
prosjektleder infrastruktur i RN satt i gang et arbeid med kartlegging og deretter 
planlegging på denne strekningen. Denne kartleggingen viser at det totale 
investeringsbehovet på strekningen foreløpig er anslått til 3,3 mrd kroner (+/-40%, 
det vil si mellom 3,0 og 4,6 mrd kroner). 
 
Her er oversikt over de ulike delparsellene, foreløpige kostnadsanslag og foreslått 

prioriteringsrekkefølge: 

 
 
På møtet i referansegruppa ble det enighet om at vi likevel prioriterer delparsell 3, 
Fjerdingen – Grøndalselv først. Dette fordi det på denne strekningen vil være mulig å 
få ferdig planleggingen til 2017. Det vil være taktisk lurt å ha et prosjekt så 
«gryteklart» at spaden kan settes i jorda når pengene skissert i NTP skal komme..  
 
Utfordringen knyttet til delparsell 1 Medjå – Fiskumelv er at det må til en 
kommunedelplan for strekningen. Erfaringsvis tar det 6 år fra prosessen med 
kommunedelplan settes i gang til vegstrekninger er ferdig planlagt. Når vi samtidig 
vet at det har vært krav om gjennomført kommunedelplan for å kunne komme med i 
4 første år i NTP 2018 - 2027, må vi satse på å få «solgt» inn denne strekningen for 
siste 6-års periode av den neste NTP. Deretter er det enighet om å følge den 
anbefalte prioriteringen. 
Det vil være viktig at vi konsekvent omtaler E6 Grong – Nordland grense som ett 
prosjekt med flere delparseller. 
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Konklusjon: 
Region Namdal mener E6 Grong – Nordland grense må sees på som ett samlet 
prosjekt med flere delprosjekter. I NTP 2018-2027 har RN følgende prioriteringer: 
a. Delparsell 3 Fjerdingen – Grøndalselv prioriteres først og for utbedring i perioden 

2018 – 2021 
b. Delparsell 1 Mediå – Fiskumelv er førsteprioritet for gjennomføring i peioden 2022 

– 2027. 
c. Deretter prioriteres følgende rekkefølge: 

 Delparsell 7 Namsskogan – Mellingsmoen 

 Delparsell 8 Mellingsmoen – Nordland grense 

 Delparsell 6 Brekkvasselv – Namsskogan 

 Delparsell 5 Flåttådal – Brekkvasselv 

 Delparsell 4 Grøndalselv – Flåttådal  

 Delparsell 2 Fiskumelv – Grøndalselv 
 

 
Fylkesveger  
Det er når det gjelder fylkesveger at engasjementet har vært størst gjennom hele 
prosessen. Det er naturlig all den tid det er fylkesveger vi har mest av i Namdalen og 
at disse er viktige for næringsliv og bosetting. RNs prioriteringer vil bli vårt forslag til 
prioriteringer i kommende fylkesvegplan (2018 – 2021). 
 
Næringslivets behov 
I løpet av prosessen har vi hatt tett kontakt med næringsliv og 
næringslivsorganisasjoner. Deres syn på hvilke veger og strekninger som er viktigst 
sammenfaller godt med det de fylkesveger som er definert som A-veger med tillegg 
av FV760 mellom Bjøra og Grong. Blant de viktigste næringene i regionen som er 
mest avhengig av effektiv og god infrastruktur er havbruk og skogbruk. I framtida vil 
det også være naturlig å se for seg at mineralnæringa også vil være en viktig næring. 
Dette er det ikke tatt hensyn til i denne omgang. Det vises til at RN har initiert et eget 
prosjekt for å se på mulighetene i skjæringspunktet mellom verdiskaping og 
infrastruktur/transport når det gjelder mineraler. 
 
Kategorier: 
 
Fylkesvegene er delt inn i 4 kategorier:
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Det ble på et tidlig tidspunkt besluttet at felles innspill fra Namdalen må være på et 
forholdsvis overordnet nivå, og konsentrere seg om  A- og B-veger. I tillegg kan 
enkeltprosjekter på C-veger som er spesielt viktige for næringslivet bli vurdert. 
 
A-veger i vår region er FV17 (Asphaugen - Nordland grense), FV770 (Foldereid – 
Rørvik), FV775 (Gartland - Høylandet) og FV74 (Bjørgan - riksgrensen).  
 
B-veger er: FV 760 Bjøra- Grong, FV769 Namsos - YN, FV766 Sjøåsen - Vik, 777 
Myrvik - Ølhammern, FV715 Rødmyr - Osen, FV771 Nordland grense - Gravvik og 
FV773 Brekkvasselv - Røyrvik. 
 
 
Det har kommet inn to innspill i prosessen som gjelder klassifisering av veger:  
 
FV760 Bjøra – Grong bør bli A-veg. Prosjektleder mener denne vegen kan defineres 
som en regional hovedveg med tilnærmet riksvegfunksjon ut fra at den er 
forbindelsen mellom Midtre og Indre Namdal og mellom regionbyen Namsos og 
regionsenteret Grong. 
 
FV363 Røyrvik – Skorovass og FV764 Skorovass – Lassemoen (E6) bør defineres 
som B-veg. Prosjektleder viser til at dette er reserveveger for Røyrvik når FV773 over 
Steinfjellet er stengt og omkjøringsveg for E6 når E6 er stengt mellom Brekkvasselv 
og Lassemoen. Denne vegstrekningen ivaretar derfor en viktig regional funksjon 
både for næringstrafikk og felles bo- og arbeidsmarked. Og den forbinder Røyrvik 
med Namsskogan. 
 
Konklusjon: 
RN støtter forslagene om at FV760 bør bli A-veg og at FV764 og FV363 bør bli B-
veger. 
 
 
 
Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal 
Havbruksnæringa i regionen står for en verdiskaping på over 3 milliarder kroner. 
Dette er produksjon som i hovedsak fraktes med vogntog fra Vikna/Nærøy på FV770, 
FV17 og FV775 til E6 på Gartland og videre sørover på E6. Det er estimert at den 
totale verdiskapingen i Ytre Namdal er på rundt 5 milliarder kroner. Her er både 
jordbruk og skogbruk inkludert. Også for disse næringene er de samme fylkesvegene 
viktige.  
Med dette som bakgrunn har Ytre Namdal sitt eget infrastrukturprosjekt, Regionalt 
infrastrukturprosjekt Ytre Namdal (RIPYN). Gjennom arbeidet i dette prosjektet er 
kommunene i Ytre Namdal (+ Høylandet og Bindal) blitt enige om prioriteringene for 
Ytre Namdal. Denne prioriteringa legges til grunn for forslaget fra prosjektleder. 
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Følgende prioriteringsrekkefølge er meldt inn fra RIPYN: 
 

Pri Strekning Distanse 
(km) 

Pris 
(NOK) 

Trafikk 
(ÅDT) 

Lange 
%  

Årsak 

1. Kolvereid – 
Nakling 

4,5 500 mill 900-2560 10 Planlegging 
iverksatt pga 
grunnforhold 

2. Foldereid – 
Årsandøy 
 

9,5 400 mill 500-600  Trolldalen – 
prestisjeprosjekt 

med «salgsverdi» i 
to fylker 

 

3. Rørvik – 
Flerengstranda 

9 80 mill 1100-4000 7 Viktig for 
havneutvikling 

4. Kongsmoen – 
Foldereid 

22 600 mill 560-1200 24 Den tyngst 
belastede 

strekningen for 
næringstransport 

5. Foldereid – 
Kolvereid 

33 400 mill 580-1150 10 Hadde flest ulykker i 
perioden 96-06 

 

De fleste av disse prosjektene står foran planprosesser, eller er i oppstarten av 

planprosesser. Dette er så store og omfattende prosjekter at de sannsynligvis vil 

kreve kommundelplaner. Det betyr at det erfaringsmessig vil kunne ta ca. 6 år før 

planprosessene er ferdige og prosjektene kan bygges. Det prosjektet som kan være 

mulig å få planlagt og realisert i kommende fylkesvegplanperiode (2018 – 2021) er 

prosjektet som er prioritert som nummer 3 Rørvik – Flerengstrand . Prosjektleder 

anbefaler derfor at RN støtter og omtaler FV 770/17/775 Rørvik – Gartland, 

Laksevegen. som ett prosjekt med flere delprosjekter og at vi i forslaget vårt til 

fylkesvegplanen 2018 – 2021 prioriterer det prosjektet som er mulig å få realisert. 

Deretter anbefales det at RN fremmer prioriteringslista fra RIPYN og at vi fokuserer 

på at det må settes av planleggingsmidler. 

Konklusjon: 
RN viser til Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal (RIPYN) og deres arbeid 
med prioriteringer for FV 770/17/775 Rørvik – Gartland, Laksevegen. RN mener hele 
strekningen må sees på som ett prosjekt med flere delprosjekter .I Fylkesvegplanen 
2018 – 2021 har RN følgende prioritering: 

FV501/502 Rørvik – Flerengstranda/Kråkøya 
Deretter har RN følgende prioriteringer for gjennomføring på denne 
strekningen: 

FV770 Kolvereid – Nakling  
FV17 Foldereid – Årsandøy (Trolldalen) 
FV17 Kongsmoen – Foldereid 
FV17 Foldereid – Kongsmoen 

RN prioriterer også planleggingsmidler til disse prosjektene. 
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Indre og Midtre Namdal 

Skognæringa er ei viktig næring for Namdalen, men også for resten av fylket. 
Tømmer fra regionen er viktig råvare både for Moelven Van Severens sagbruk i 
Namsos og for Norske Skogs papirfabrikk på Skogn. Skognæringa har definert FV74, 
FV760, FV17 Bjøra – Namsos  og FV17 Namsos – Steinkjer som viktige for næringa. 
 
Når det gjelder andre industrimiljø i regionen som har store transportbehov så peker 
Skogmo industripark i Overhalla seg ut. Overhalla Cement, Overhallahus og 
Pharmaq er alle bedrifter som er avhengige av infrastruktur for å få transportert 
produktene sine til markedet. For disse bedriftene gjelder det i stor grad FV760 fra 
Bjøra til Grong og til E6. 
 
FV17 Namsos – Steinkjer: i desember 2012 vedtok fylkestinget bompengeprosjektet 
FV17 Namsos – Steinkjer med en kostnadsramme på 1,6 mrd kr, hvorav 640 
millioner var fylkeskommunal finansiering. Prosjektet er delt i 2 delprosjekter  hvor 
delprosjekt 1 omfatter Østvik – Sprova – Malm og delprosjekt 2 er Sprova – Namsos. 
På grunn av endrede forutsetninger ble det nye diskusjoner i kommunene og 
kommunestyret i både Namsos og Namdalseid fattet vedtak som gjorde at 
styringsgruppen for prosjektet vedtok å avslutte arbeidet med et felles prosjekt for 
hele strekningen. Verran og Steinkjer kommune søkte umiddelbart om en 
videreføring av delprosjekt 1. Fylkestinget vedtok 01.10.14 å anmode de involverte 
kommunene om å foreta en ny gjennomgang med hensikt å få realisert prosjektet. 
Namsos og Namdalseid har begge behandlet saken og fattet vedtak som gjør at det 
er mulig å fortsette prosessene. Felles for de to kommunene er at de mener det er 
viktig å få til enda bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og redusert reisetid. Det 
samme er kravet fra næringslivet. Namsos har i tillegg vedtatt at bompenger må 
kreves inn slik at det blir tilstrekkelig rettferdig fordeling av belastningen, dvs at 
faktisk nytte i prosjektets ulike deler i større grad innarbeides i vurderingen av 
bomsatsene. Namsos krever også at det ikke blir bomsnitt nord for Bangsund. Osen 
og Flatanger ønsker å videreføre en helhetlig utbedring av FV17. 
I notat til fylkestinget datert 31.10.14 fra fylkesrådet (vedlagt) skisseres det en 
mulighet med totrinns bompengesøknad. Dette innebærer at det arbeides videre med 
delprosjekt 1 og ferdigstillelse av bompengesøknad for denne. Sammen med 
bompengesøknad for delprosjekt 1 skisseres det at det samtidig sikres en opsjon på 
delprosjekt 2. Dette innebærer at Namsos og Namdalseid må bli enige om 
prosjektinnhold og bompengesystem for strekningen nord for Sprova før endelig 
bompengesøknad for denne delen kan sendes til Stortinget.  
Region Namdal og infrastrukturprosjektet har ikke hatt noen rolle sammen med 
kommunene når det gjelder FV17-prosjektet. Dette først og fremst fordi FV17-
prosjektet var vedtatt og innholdet bestemt da infrastrukturprosjektet startet opp. 
Fylkestinget hadde vedtatt de økonomiske rammene og prosjektet var kommet inn i 
fylkesvegplanen. Region Namdal har heller ikke vært involvert i diskusjonene i 
ettertid. FV17 mellom Namsos og Steinkjer er en viktig forbindelse for deler av 
Namdalen og namdalsk næringsliv og utbedringer her vil være positivt. Prosjektleder 
vurderer det derfor riktig at Region Namdal støtter opp på en slik måte at prosjektet 
blir gjennomført, med begge delprosjektene.  
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Dersom utbedringene i delprosjekt 2 skal gjennomføres innen rimelig tid må 
mulighetene som ligger i bomvegprosjektet utnyttes. 
 
Konklusjon: 
RN støtter viser til at FV17 Steinkjer – Namsos er vedtatt av fylkestinget og at det nå 
skisseres en totrinns bompengesøknad. Ved en totrinns bompengesøknad viser RN 
til at næringslivet ønsker et delprosjekt 2 Sprova – Namsos med bedre 
trafikksikkerhet, framkommelighet og redusert reisetid 
 
 FV760 Bjøra – Grong: på denne strekningen er det flere flaskehalser. Etter at 
utfordringene knyttet til jernbaneundergangen på Melhus ble løst, er det omlegging 
av Viesbakkene i Grong et viktig prosjekt. Kostnadene i dette prosjektet er veldig 
usikre, men antas å være 40-50 mill. 
 
Konklusjon: 
RN mener utbedring av flaskehalser på FV760 er viktig og vil prioritere utbedring av 
Viesbakkene i Grong. 
 
 
FV74 Bjørgan – riksgrensen: her er det ønske om en generell utbedring av hele 
strekningen etter mønster av fornyingsprosjektet på FV 770/17/775 Flerengstrand – 
Gartland. Dette er en strekning på 100 km. Kostnader for dette er vanskelig å anslå, 
men med bakgrunn i kilometerkostnadene for de prosjektene som er med på 
prioriteringslista for inneværende fylkesvegplan anslås det 100 – 150 mill. Det 
viktigste vil være å komme inn på prioriteringslista i fylkesvegplanen for slike 
fornyingsprosjekt.  
 
Konklusjon:  
RN støtter ønsket om et fornyingsprosjekt på FV74 
 
Generelt om alle vegprosjektene: 
Alle forslagene som er referert er forslag til prosjekter som ivaretar næringslivets 
behov. Alle prosjektene vil også bidra til bedre trafikksikkerhet og til å ivareta større 
bo- og arbeidsmarkedsregioner og klima/miljø. Slik oppfyller de også 
prioriteringskriteriene som er vedtatt av RN i juni 2014. 
 
 
 
Bru til Jøa på FV777: Arbeidet med bru til Jøa (FV777) har pågått i lang tid, og det 
har vært organisert et målrettet arbeid som har bidratt med å belyse muligheter og 
behov for finansiering av tiltaket. Det er gjennomført vurderinger av en rekke aktuelle 
løsninger som senere er forkastet. Det hittil mest aktuelle alternativet er hengebru 
med et hovedspenn på 570 m. Dette er en kostbar løsning som det hittil ikke er 
funnet finansieringsløsninger på. 
Fosnes kommune ønsker å fortsette arbeidet med tanke på teknisk og økonomisk 
løsning for prosjektet. Det ble ikke satt av penger til dette i gjeldende fylkesvegplan. 
Prosjektleder foreslår at RN støtter Fosnes kommune sitt ønske om å fortsette 
arbeidet med dette prosjektet. 
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Konklusjon: 
RN støtter ønske fra Fosnes kommune om at det settes av penger til videre arbeid 
med teknisk og økonomisk løsning for bru til Jøa. 

 
 

Jernbane  
Det har gjennom prosessene i prosjektet blitt fokusert på at enda mer gods må 
fraktes på bane mellom landsdelene for å redusere godstransporten på E6 gjennom 
regionen. Det har ikke kommet fram forslag til konkrete prosjekt i Namdalen.  
RN bestemte i april at vi skulle søke medlemskap i Jernbaneforum Nord. Dette fordi 
vi har felles interesser med alle kommunene som sogner til Nordlandsbanen.  
Investeringer som øker kapasitet og regularitet i Nordland også øker kapasitet og 
regularitet på hele Nordlandsbanen, også i Namdalen.  
Det vil derfor være naturlig at vi i den videre prosessen støtter de prioriteringene som 
gjøres i Jernbaneforum Nord som handler om kapasitetsøkning og bedre regularitet. 
 
Konklusjon:  
RN prioriterer tiltak som øker kapasiteten og gir bedre regularitet på Nordlandsbanen. 
Vi vil i den videre prosessen fram mot Nasjonal Transportplan samarbeide tett med 
Jernbaneforum Nord og støtte deres prioriteringer. 
 
 

Flyplasser og rutetilbud 
Kortbaneflyplassene i regionen, Namsos og Vikna, er viktige for regionen som helhet. 
De er spesielt viktige for næringslivet i Midtre og Ytre Namdal. Næringslivet er 
spesielt opptatt av å få et rutetilbud som er bedre tilpasset behovene. 
På grunn av at dagens flytype som i hovedsak brukes på kortbaneflyplassene, Dash 
8 100, etter hvert må fases ut, er det oppstått usikkerhet omkring 
kortbaneflyplassene. Det er usikkert om det vil komme nye flytyper som vil kunne 
overta på baner med en lengde på 890 meter eller om banene må bygges ut for å 
kunne takle andre flytyper. Dette vil ikke være en aktuell problemstilling i kommende 
planperiode for Nasjonal Transportplan (2018 – 2027). Det som derimot kan bli en 
utfordring er å opprettholde dagens struktur på kortbanenettet. 
Samferdselsdepartementet har bestilt en utredning fra Avinor der de er bedt om å 
utrede et forslag til fremtidig rutenett. Denne utredningen ventes ferdig i slutten av 
februar 2015. Om det kommer forslag om å legge ned kortbaneflyplasser, eller hvilke 
som vil bli foreslått nedlagt, er usikkert. RN må fastslå at for Namdalen er det viktig 
med begge flyplassene og vi må være i beredskap for hva som evt vil bli foreslått. 
Når det gjelder selve rutetilbudet er ikke det noe som blir behandlet i NTP. Her er det 
allerede satt i gang et arbeid som vil bli videreført i Luftfartsforum Namdal som blir 
opprettet fra 1.januar2015. 
 
Konklusjon: 
RN mener det er viktig at Namdalen har to kortbaneflyplasser med godt oppdatert 
infrastruktur. Rutetilbudet må være bedre tilpasset næringslivets behov 
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Mobil- og bredbånd 
Prosjektet har bredbånd og mobildekning som ett av infrastrukturområdene det skal 
arbeides med felles prioriteringer for. Styringsgruppen og Region Namdal har sluttet 
seg til at det i dette prosjektet arbeides på et overordnet nivå og ikke med de enkelte 
prosjektene i den enkelte kommune. Dette vil først og fremst bety at vi vil ha fokus på 
tilskuddsordningene for bredbåndsutbygging og for mobilutbygging. Når det gjelder 
enkeltprosjektene har vi anbefalt kommunene å arbeide etter mønster fra Midtre 
Namdal hvor dette ble organisert med egen prosjektleder. Engasjementet knyttet til 
dette området har vært stort under hele prosessen, både fra enkeltpersoner og fra 
næringsliv. For en distriktsregion som Namdalen vil det ikke være kommersielt 
lønnsomt å bygge ut mobildekning og/eller bredbånd de aller fleste steder. Vi er 
derfor avhengige av tilskuddsordninger sammen med lokalt engasjement og 
medfinansiering.. Når det gjelder mobildekning er vi også avhengige av en god dialog 
med mobilselskapene om utbygging av mobilnettet.  
 
På overordnet nivå anses det som viktig at vi har fokus på: 

 Kriteriene for tildeling av tilskudd fra Post- og teletilsynet (PT).  

 Tilskuddsordningen må i større grad bidra med tilskudd til bedre mobildekning. 

 Hvor mye penger som settes av til denne tilskuddsordningen (i regjeringens 
forslag til statsbudsjett for 2015 ble dette foreslått redusert fra 108 mill til 50 
mill, men etter forhandlinger med V og KrF igjen økt til 110 mill) 

 Større nærhet til prosjektene og bedre lokalkunnskap vil være en fordel ved 
tildeling av støtte til bredbåndsprosjekter. Derfor anbefales det at RN skal 
arbeide for at fylkeskommunene igjen får ansvaret for tilskuddsordningen 

 At fylkeskommunen fortsatt åpner for å kunne bruke RUP-midler på bredbånd 
og mobildekning 

 At det fortsatt blir mulig å benytte kommunale/regionale næringsfond til 
bredbånd og mobilprosjekter 

 
Kriteriene for tildeling av tilskudd fra PT 
P&Ts evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte: 
Tildeling av bredbåndsmidler baseres på følgende tildelingskriterier: 
 
1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet, 

25% 
2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt, 20% 
3. Lokal medfinansiering, 10% 
4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført, 15% 
5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud, 15% 
6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere 

næringsliv og besøkende, 15% 
 

Vurdering: Disse kriteriene vil ikke bidra på en god måte til bredbåndsutbygging i 
Namdalen. Dette gjelder særlig at antall husstander som får tilbud om bredbånd 
tillegges så stor vekt. På prinsipielt grunnlag må vi kunne hevde at det er der hvor det 
er mest spredtbygd og minst muligheter til et stort antall husstander pr. prosjekt hvor 
behovet for offentlig støtte er størst.  
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Ut i fra at vi allerede har vedtatt at det er næringslivets behov som er det viktigste å 
ivareta gjennom våre prioriteringer, kan vi heller ikke være fornøyde med at det som 
er næringslivskriteriet, Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og 
attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende, ikke vektes høyere. 
I tillegg er mobildekning viktig for RN. Tilskuddsordningen må også i større grad bidra 
med tilskudd til bedre mobildekning i distriktene. 
 
Konklusjon:  
RN vil arbeide for kriterier som ikke tillegger antall husstander som får tilbud om 
bredbånd stor vekt.  
RN vil arbeide for kriterier som i større grad ivaretar næringslivets behov. 
 
 
Størrelse på tilskuddsordningen 
RN har allerede engasjert seg for å få endret forslaget til statsbudsjett hvor 
tilskuddsordningen reduseres fra 108 millioner til 50 millioner. Her har vi fått 
gjennomslag ved at denne ordningen i budsjettforhandlingene med V og KrF ble økt 
til 110 mill. Dette er likevel langt mindre enn behovet 
 
Konklusjon:  
RN vil arbeide for en størrelse på denne tilskuddsordningen som vil være nok til at 
det innen rimelig tid blir bygd ut bredbånd og mobil i Namdalen. 
 
I tillegg til tilskuddsordningen fra Post- og teletilsynet finnes det muligheter for 
offentlig støtte fra Regionalt utviklingsprogram (RUP) og fra kommunale/regionale 
næringsfond. 
 
RUP-midler 
Sitat fra RUP for 2014:  
«Digital infrastruktur 
Fylkeskommunen er pådriver for å bygge ut bredbånd i Nord-Trøndelag. Utbygging  
av raskt bredbånd, fortrinnsvis fiber, i de områdene hvor markedet ikke bygger ut  
alene er viktig både for næringsutvikling og bolyst. Fra 2014 skal bredbåndsmidlene  
som tidligere ble overført fra KRD til fylkeskommunene, forvaltes av Post- og  
teletilsynet. Søknader om støtte skal som før sendes fylkeskommunen for  
saksbehandling/prioritering. Utbygging av digital infrastruktur med betydning for  
næringslivet kan også i enkelte tilfeller støttes med fylkeskommunale RUP midler.» 
 
Kommunale/regionale næringsfond 
Ifølge retningslinjene for kommunale/regionale fond skal de anvendes i tråd med 
satsingsområdene i RUP. Digital infrastruktur er et av områdene under satsingen 
«Tilrettelegging for næringsutvikling». Dette betyr at det er mulig å bruke av fondene 
til bredbånd og mobilprosjekter. Dette forutsetter også at fylkeskommunens 
bevilgning til kommunale/regionale næringsfond opprettholdes, og helst økes, slik at 
kommunene kan bidra i spleiselaget. 
 
I tillegg til tilskuddsordningen fra Post- og teletilsynet vil det være viktig at 
mulighetene for tilskudd fra Regionalt Utviklingsprogram (RUP) og fra 
kommunale/regionale næringsfond opprettholdes. 
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Konklusjon:   
Satsing på digital infrastruktur må fortsatt være et prioritert område i Regionalt 
utviklingsprogram 
 
Hvem bør forvalte tilskuddsordningen? 
Dagens tilskuddsordning fra Post- og teletilsynet oppleves som vanskelig tilgjengelig 
og unødvendig byråkratisk. Tidligere var det fylkeskommunene som forvaltet 
tilskuddsordningen på vegne av staten. Erfaringene viser at større nærhet til 
prosjektene og bedre lokalkunnskap er en viktig faktor og at ordningen som 
fylkeskommunene forvaltet var enklere og mindre byråkratisk. Det anbefales derfor at 
RN på prinsipielt grunnlag skal arbeide for at fylkeskommunene igjen skal overta 
ansvaret for tilskuddsordningen. 
 
Konklusjon: 
RN vil arbeide for at fylkeskommunene skal ha ansvaret for tilskuddsordningen for 
bredbånd. 
 

Havner, båt- og skipsanløp 
Det er kommunene som eier de fleste havnene. Her har vi definert at et nærmere 
samarbeid mellom kommunene om strategier og havneutvikling vil kunne være 
positivt for Namdalen. Det er derfor gjennomført et Kystseminar 17.02.14 hvor fokus 
var på havner og samarbeid. I ettertid har kommunene i Ytre Namdal gått sammen i 
felles havneselskap «Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS», mens Namsos havn er i 
dialog med Trondheim Havn IKS. Prosjektet og styringsgruppa har likevel ambisjoner 
om et samarbeid, selv om det velges ulike løsninger og vil følge opp dette med et nytt 
møte neste år. 
 
Konklusjon: 
RN viser til at havner i Namdalen i hovedsak er et kommunalt ansvar. RN vil fortsette 
prosessen mellom kommunene/havneselskapene med sikte på et nærmere 
samarbeid i regionen om havneutvikling og havnespørsmål. 
 


