
 

                Møtereferat 
 

 
Samferdselskomiteen 
Møte i Namdalshagen 14. mars 2016 kl 10.00-12.10. 
Til stede: Per Olav Tyldum, Amund Hellesø, Stian Brekkvassmo, samt prosjektleder Ragnar Prestvik. 
Ellers møtte Håvard Vannebo under sak 3. 
 
 

1. Etatsforslagene til NTP. 
 
Prosjektleder presenterte hovedtrekk fra etatsforslaget som ble lagt fram 29. februar med 
spesiell vekt på det som angår Namdalen. 
Momenter som må vurderes/tas med når høringsuttalelse skal utformes: 
- Namdalen som felles bo- og arbeidsregion er ikke omtalt – i motsetning til alle andre slike 

regioner på strekninga Trondheim-Bodø (Korridor 7). 
- Vekstraten for transport er retningsgivende for nybygg- og vedlikeholdsprosjekt og satsing på 

de forskjellige transportformene. De ble i møtet presentert i prosent, men det er minst like 
viktig å tallfeste vekst i volum.  

- Bortfall av E6 nord for Grong. Det eneste/viktigste tiltaket i gjeldende NTP. Begrunnelse for å 
ta det ut, er samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  

- Fv 17 – omgjøres til riksveg fra Asp til Brønnøysund. Kan være akseptabelt, men det avhenger 
av om det blir mer penger til veg totalt – eller om statlig eierskap av strekninga fører til 
avkorting i statlige overføringer til fylkeskommunene.  

- Jernbane Grong – Steinkjer, forsterke behov for persontrafikk. Jamfør Helgelands ønske om 
flere avganger sørover (Helgeland-Trondheim). 

- Namsosbanen foreslås nedlagt. Hva betyr dette mht våre betraktninger om transport av 
f.eks. mineraler? Tidshorisont og praktiske konsekvenser?  

- Fly-/rutenettet berører ikke Namdalen spesielt i etatsforslaget bortsett fra at dagens struktur 
fryses til 2019. Viktigst: Det må være innrettet slik at vi greier å snu trafikktallene 

 
Budskap/innhold i møte med stortingsbenken 25. april: 
- Bygger på Presentasjonen fra RTP-behandlinga i fylkestinget 
- Argumentasjon betydninga av å få et samla samferdselsløft i Namdalen (namdalspakke) 
- Endring i regelverket for differensiert arbeidsgiveravgift har gitt transportnæringa bortfall av 

betydelige bidrag, kompensasjon som må legges inn i finansieringsbetraktningene  
- Hele strekninger må ses under ett – ikke stykkevis. Viktig å se E6 Grong-Nordland grense i 

dette helhetsperspektivet 
 

Region Namdal er satt opp først på saklista i «benkemøtet». Stian Brekkvassmo deltar for RN, 
andre aktuelle kan være Arnhild Holstad og Skjalg Åkerøy. (Per Olav Tyldum, Amund Hellesø og 
Ragnar Prestvik er forhindret) 

 
 
 
 



2. Namdalspakke 
 

- Det er utarbeidet 8 delparseller i E6-prosjektet Grong-Nordland grense. Disse kan løses 
enkeltvis, men svært viktig å se som helhetlig prosjekt. 

- Påpeke manglende logikk i at Helgeland og Steinkjer sør opprustes, men ikke Namdalen. 
Samfunnsøkonomiske hensyn må vurderes opp mot framkommelighets-ulempene og det 
faktum at transport kan bli tvunget gjennom Sverige dersom Grong-Nordland grense blir en 
stor, sammenhengende flaskehals. Men mest åpenbart er at Nordland grense – Grong blir en 
vesentlig flaskehals. 

- Statlig overtakelse av Fv 17 er ikke nødvendigvis en dårlig ide, men det kan virke usannsynlig 
at staten vil satse på denne riksvegstrekninga når det ikke anses som samfunnsøkonomisk 
lønnsomt å gjøre noe med E6. 

- Prognosert vekst i havbruksnæringa og uttransport fra Ytre Namdal på strekninga Rørvik-
Gartland vil generere vesentlig økt trafikk også på E6 

 
3. Fylkesvegplan – opplegg og framdrift 

 
- Tre regionale møter i Namdalen – 15. april Namsos, 21. april Grong og 4. mai Rørvik. Region 

Namdal gis anledning til å presentere regionale prioriteringer, utarbeidet gjennom 
infrastrukturprosjektet. Prosjektleder deltar i disse møtene og presenterer regionens 
prioriteringer. Viktig at det blir presentert regionale mål/strategier i denne sammenhengen. 
Ellers vil kommunene enkeltvis presentere sine prioriteringer. 
 

4. Status bredbånd/mobil  
 
Håvard Vannebo presenterte status for ulike prosjekter i de forskjellige kommunene. 
 
Bredbånd 

- Namsskogan har bygd ut i egen regi 
- De største sentrumsstrøkene i Namdalen er ganske bra dekket, men mangler noe 
- Namsos, fiber i Vemundvik er under utbygging 
- Søker på nytt for Otterøya, samt Gullvikmoen, Hals, Lænd (vil gi sammenhengende dekning 

Namsos sentrum – Vemundvik/Otterøy)  
- Må søke annen løsning Botnan enn dagens (radiobredbånd) 
- Overhalla – mangler Melen og Sørsida. Telenor bygger på Øysletta. Radiobredbånd medfører 

«flekker», som bidrar til at det blir dyrt/vanskelig å få tilfredsstillende fiberdekning og 
helhetlige løsninger. 

- Radiolink – ikke bra nok (gammel teknologi med for lav kapasitet).  
- Stormyra (MNA) – legg fiber!  
- Grong, fiber i sentrum, sliter i utkantene, blant annet med grunneiere som krever betalt for å 

legge over egen grunn 
- Lierne – midler tildelt. Noen grisgrendte områder faller utenom. Søker på nytt for de 

spredtbygde områdene 
- Røyrvik – har ingenting, men stamfiber går gjennom kommunen. Søker på nytt. 
- Fosnes – fikk midler i fjor 
- Flatanger – skriver søknader i år, for hele kommunen 
- Høylandet – har ulike løsninger i dag, mye er dekket (vertskommune for ROH). Telenor er 

også inne i bildet. 
- Namdalseid – har et opplegg i sentrum, har vurdert spredtbygd område (Gryta), men blir for 

dyrt/for få husstander for NTE. 
- Ytre Namdal – søker for alle tre kommuner samlet. Leka har litt, Rørvik har litt, Nærøy noen 

flere områder som har dekning – og dekkes ikke av søknadene. Dette kan bli en sterk søknad 



– kan være aktuelt med bidrag fra større bedrifter. Verdi av egenfinansiering teller mer enn 
før. 

- Kommuner eller fylkeskommuner må stå som søkere. Må være PÅ hver for seg. 
 

Mobil 
Vemundvik – fikk støtte og har fått god 4G-dekning 
Største utfordring: Dekning langs vegene. Problematisk med at det er to ulike operatører 
(Telenor og Telia) og at det for vegfarende blir hull i dekninga selv om det totalt sett er 
dekning  
Politisk: Viktig at fylkeskommunen tar ansvar for egne veger. Legger ikke trekkrør langs veger 
som opprustes. Det medfører at det blir sammenhengende dekning, men stykkevis og delt. 
Dårlig dekning på fergeleier. 
Samfunnssikkerhet og beredskap – viktig argument for helhetlige og sammenhengende 
løsninger. 
  

5. Luftfartsforum og jernbaneforum 
 
Referat fra Luftfartsforum Namdal utsendes alle medlemmer.  
Prosjektleder presenterte momenter som framkom i Jernbaneforum Nord på Gardermoen 
18. februar. Kan bli viktig kanal for oss i jernbanesaker, flere felles interesser med dette 
forumet enn Jernbaneforum Trøndelag. 

 
 
 
Ragnar Prestvik/ref 
Prosjektleder 
 
 

 


