
 

                Møtereferat 
 
 
 
Samferdselskomiteen  i Region Namdal 
Møte med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen i Fylkets Hus, Steinkjer mandag 
21. november kl 14.30-16.00. 
 
Til stede: Fylkesråd Tomas Iver Hallem, Terje Skrattalsrud og Sidsel Bryne, NTFK, Hågen Ven og Joar 
Nordtug, Statens Vegvesen, Per Olav Tyldum, Stian Brekkvassmo, Amund Hellesø fra 
samferdselskomiteen. Dessuten møtte ordfører Skjalg Åkerøy, Grong, og prosjektleder Ragnar 
Prestvik. 
 
 
Status: 
 
Ragnar Prestvik presenterte vedtak gjort i Region Namdal om prioriteringer av vegprosjekter i 
Namdalen, med spesiell vekt på E6 Grong-Nordland grense. 
 
Drøfting om prioriteringene og status for prosjektene. 
 
Enighet om at det trengs politisk arbeid for å påvirke innhold i 

- Kommende NTP 
- Tiltak i statsbudsjettet 

 
Joar Nordtug: Statens vegvesen holder på med reguleringsplan for parsellen Fjerdingen-Grøndalselv i 
tråd med politiske prioriteringer i gjeldende NTP. SVV kunne ha omsatt de 350 millionene i NTP, men 
mangler kapasitet i eget hus. Selv om det er ønskelig med helhetlig planlegging og utbygging, er det 
mulig å bygge ut parsellvis. Det er avsatt planleggingsmidler til å begynne planlegging Mediå-
Fiskumelv i 2017 og SVV har bestilt kommunedelplan.  
 
Vegvesenet utfører og bekoster alle reguleringsplaner, men de må vedtas av kommunene. 
 
Arbeidet framover 
 
Per Olav Tyldum tok opp spørsmålet om å lage en Namdalspakke med helhetlig utbygging av E6 med 
forgreininger (FV770/17/775 Rørvik-Gartland, Fv17/Fv760 Namsos-Bjøra-Grong, evt. Fv74 Bjørgan-
riksgrensa (Lifjellet)) 
 
Det ble reist spørsmål fra Tomas Iver Hallem om hva som gir mest sannsynlighet/effekt; 250 
millioner per år i 10 år eller 2,5 milliard i ett, stort prosjekt med en bevilgning. Er det lettere å bli 
hørt/få aksept for ett stort prosjekt? 
 
Nordtug: Et ønske fra vegkontoret å ha noe plankapasitet og oppgaver i eget hus – større prosjekt 
betinger mer innleie av plankompetanse.  
 
 



Økonomi – finansiering 
 
Hallem:  

- Kan en namdalspakke innebære bompenger? Hvor kan det være aktuelt med bompenger? 
- Smart samhandling i Namdalen: Kan kommunale fondsavsetninger (namdalsk fond) være en 

mulighet til å bidra med egenandeler i større prosjekter i Namdalen – avsatt fra kommunene, 
evt. fra NTE-overskudd? Om en stiller med egenkapital, kan en skaffe seg bedre posisjon og 
kreve mer. 

- Lage partnerskap ved utbygginger – bedre grunnlag for å oppnå vedtak om finansering og 
igangsetting. 

Tyldum: Kan verdien av økt arbeidsgiveravgift for transportbransjen kompenseres med statlige  
 vegmidler?  
 
Framdrift/strategi 

- Aktiv politisk påvirkning (lobby) – mot politisk nivå nasjonalt og regionalt 
- NTP – fram mot våren 2017 og beslutning i Stortinget – påvirke partiene. (Grong-Nordland 

grense må inn igjen) 
- Være bevisst på at det vil skje endringer fra stortingsvalget 2017, uansett utfall – 

påvirke/informere for å få dette til å være tema i valgkampen og påvirke til holdningsendring 
i neste stortingsperiode 

- Statsbudsjettet 2018 (E6 må inn på bevilgningslista) 
- Fortsette planlegging innenfor de ramme som er bevilget. Gjeldende NTP legitimerer SVVs 

planlegging 
- Jobbe med lokal finansiering (muligheter knyttet til fond, arbeidsgiveravgift og bompenger) 

 
Status Fv17 
Hallem: Behov for å få på plass del 1 – inkludert bompenger. Deretter uvisst når det er aktuelt å gå 
videre med resten av strekninga og hvilket tidsperspektiv det ligger i dette. 
 
Luftfart – flyruter 
Flyruter og luftfartstilbud skal utvikles, ikke bygges ned. 
Hva gjør vi framover? 

- Arnhild Holstad/Amund Hellesø responderer på Solvik-Olsens svar til Arild Grande 
- Saken er nå på nasjonal arena – fortrinnsvis i Stortinget 
- Arbeid mot stortingsbenken – og evt. nordnorske benker/fraksjoner 
- Arbeid mot regjeringspartienes representanter slik at de jobber for et bedre tilbud innad i 

egne partier 
 
 
 
Ragnar Prestvik 
ref 
 


