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Vegprosjektet Rv17 Steinkjer-Namsos har som mål å få en helhetlig utbedring av vegen 

mellom Steinkjer og Namsos, samt en ny Rv720 til Malm. Det tas sikte på å gjennomføre 

utbedringen i den kommende Nasjonal transportplan-perioden fra 2010-2019 og med oppstart 

i NTPs handlingsprogram for 2010-2014. Rv17 har også vært omtalt som et aktuelt prosjekt i 

NTP 2006-2015. En helhetlig utbedring av Rv17 er en del av Fylkesrådets politiske plattform. 

 

Prosjektet har arbeidet med å fremskaffe forslag til utbedringer som har støtte blant 

befolkningen, næringsliv, politikere og fagligmiljø i regionen. Det er bred enighet i at vegen 

trenger en helhetlig utbedring for å imøtekomme dagens og fremtidens krav med hensyn til 

trafikkmengde i forhold til miljø, trafikksikkerhet, nærings- og samfunnsutvikling og 

fremkommelighet. Det legges derfor opp til at det skal gjennomføres tiltak som ivaretar disse 

punktene. Dette innebærer større ombygginger ved Hjellbotn, Rv720 til Malm, Korsen, 

Namdalseid sentrum og Bangsund. Videre skal hele strekningen få en hevet vegstandard ved 

breddeutvidelse og tiltak for bedring av trafikksikkerhet for både harde og myke trafikkanter. 

 

Utbedringen vil bety mye for regionen. En forbedret veg vil knytte kommunene nærmere 

hverandre i reisetid og bidra til økt samarbeid i næringslivet. Prosjektet mener at dette vil 

påvirke attraktiviteten til de berørte kommunene på en positiv måte. Distriktskommunene vil 

få bedre vilkår for bosettinger og nyetableringer i lang tid fremover. Arbeidsmarkedet vil bli 

utvidet ved kortere reisetid og sikrere veg. 

 

Denne delen av prosjektrapporten inneholder ”Vegprosjektet Rv17 Steinkjer-Namsos” sitt 

forslag til helhetlig utbedring av vegstrekningen. Det pekes på utfordringer og problemer med 

dagens veg og forslag til tiltak til utbedringer.  Prosjektet har vedtatt å foreslå 

utbedringsforslag som har en positiv effekt på følgende punkter 

 globalt miljø 

 lokalt miljø 

 trafikksikkerhet, 

 nærings- og samfunnsmessige utvikling og  

 fremkommelighet. 

 

Samfunnsøkonomiske beregninger viser hvilken effekt utbedringen har for samfunnet i 

regionen. 

 

De involverte kommunene Steinkjer, Verran, Namdalseid, Osen og Namsos ved 

kommunestyrene og Nord-Trøndelag Fylkeskommune ved fylkesrådet har etablert prosjektet 

og gitt i oppdrag å utrede ett alternativ basert på delfinansiering med bompenger og ett 

alternativ uten bompenger som delfinansiering. 

 

Del 1i rapporten er å forstå som prosjektets forslag til utbedringer, endringer, og 

finansieringsordning. Beregninger som presenteres er lagd ut ifra at det blir en helhetlig 

utbedring av vegstrekningen. Dokumentet skal være bakgrunnsinformasjon i 

kommunestyrenes behandling om hvorvidt de stiller seg bak at Nord-Trøndelag 

Fylkeskommune skal søke Stortinget om å sette i gang et helhetlig vegprosjekt som 

delfinansieres av bompenger. Inntegnede traseer og utbedringsforslag er ikke behandlet i 

arealplaner og kan ikke påklages på det nåværende tidspunkt i planprosessen. 

1. Innledning 
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Prosjektgruppen har utarbeidet del 1 av dette dokumentet med en forutsetning om at det skal 

benyttes bompenger som delfinansiering av prosjektet. 
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 Prosjektets mål: En helhetlig utbedring av Rv17 Steinkjer-Namsos og Rv720 fra 

Strømnestangen inn til Malm med hensyn på 

Globale og lokale miljøgevinster 

Mer trafikksikker veg 

Økt samfunns og næringsutvikling 

Bedre fremkommelighet 

 Helhetlig utbedring av vegen 

Breddeutvidelse til minimum 8,5 meters vegbredde  

Kurveutretting 

Omlegging ved tettsteder 

Trafikksikkerhetstiltak 

 Kostnad og finansiering 

Investeringskostnader på 1,3 mrd (+- 40 %) i 2008-kroner 

Statlige finansieringsandel 40 % 

Bompengefinansiering 60 % 

15 års nedbetalingstid 

Gjennomsnittssats for hele strekningen og alle kjøretøy blir omlag 50 kr 

Lette biler 35 kr for Steinkjer-Namsos (tilsvarer ca. 0,50 kr per km) 

Tunge biler 120 kr for Steinkjer-Namsos (tilsvarer ca. 1,80 kr. per km) 

Innkrevingssystem som belaster etter kjørte km på strekningen, noe som betyr at man 

betaler mindre for kortere strekninger. Pendlere og storbrukere rabatteres. 

 Besparelser for bilistene 

 
  Personbil/lette biler Tunge biler 

Strekning mellom 

 
ny tid 
i min 

sparer 
tid i min. 

verdi 
arbeid 

i kr 

verdi 
pendler 

i kr 

Verdi 
fritid 
i kr ny tid 

Sparer 
Tid i 
Min. verdi kr 

Steinkjer-Namsos 62,4 8,8 52,6 19,0 25,4 65,6 11,8 129,1 

Steinkjer-Malm 20,5 8,1 56,0 27,0 32,8 21,7 9,4 127,2 

Steinkjer-Namdalseid 28,3 4,7 28,9 11,4 14,8 29,8 6,0 69,3 

Namsos-Namdalseid 34,1 4,1 23,7 7,6 10,6 35,8 5,8 59,8 

 Bomiljø 

Et tryggere bomiljø med mindre støy og økt attraktivitet der traseen blir lagt utenom 

boligområdene; Malm, Korsen, Vellamelen og Namdalseid sentrum. Samt tryggere 

ferdsel for myke trafikkanter med utbygging av gang- og sykkelveg fra Bangsund til 

Spillumshøgda.  

 Trafikksikkerhet og ulykker 

Tiltak for å bedre trafikksikkerhet er prioritert høyt; kurveutrettinger, breddeutvidelse 

av hele strekningen og avkjørselsaneringer. Over 80 ulykker med personskade siste sju 

år, hvorav seks dødsulykker. 

 Globalt og lokalt miljø 

Prosjektet bidrar til å nå regjeringens mål om 30 % reduksjon av klimagasser innen 

2020 med reduksjon på 2200 tonn Co2( 13,4 % reduksjon) og 18,4 tonn NOX (40 % 

reduksjon). Mindre forurensing i boligområder pga. mindre energiforbruk. Det totale 

energiforbruket reduseres med 13,3 %, noe som tilsvarer 8,8 GWh per år.  

 

2. Oppsummering 
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 Arbeidsmarked 

Tilgangen til det regionale arbeidsmarkedet bedres pga økt tilgjengelighet og 

attraktivitet. Kortere reisetid mellom tettstedene åpner for økt pendling. 

 Næringsutvikling 

Vesentlig bedrede rammebetingelser for næringslivet. Rv17 er en del av verdikjeden 

for industri og handel.  

 Samfunnsøkonomi 
Prosjektet viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt ved en kalkulasjons på 5,75%. 
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Kapitlet beskriver bakgrunnen og målet for prosjektet, samt en gjennomgang av prosjektets 

forslag til tiltak.   

3. Omtale av prosjektet 
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3.1. Bakgrunn og mål 
Den 10. april 2006 møttes Stortingsrepresentant André Skjelstad, ordfører i Namsos Kåre 

Aalberg, ordfører i Namdalseid Steinar Lyngstad, ordfører i Verran Robert Bjørk, 

varaordfører i Steinkjer Grete Folden, Nils Jørgensen fra Olav Duun videregående skole, 

Bjørn Holder, næringssjef i Verran og Snorre Tessem fra Verran på Hjellbotn Kafé i Sprova. 

Møtets agenda var å sette i gang arbeidet med å etablere et prosjekt som kunne se på 

mulighetene for å få en utbedring av riksveg 17 mellom Steinkjer og Namsos. Gruppen 

vedtok de økonomiske rammene for prosjektarbeidet. En styringsgruppe med representanter 

fra hver kommune ble vedtatt opprettet. Bjørn Holder ble valgt som leder for denne gruppen. 

Gruppen hadde i 2006 flere møter hvor Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune 

ble godt involvert. Gjennom dette arbeidet ble flere momenter avklart og gav prosjektet god 

fremgang. Våren 2007 ble det etter en anbudskonkurranse avgjort at Trøndelag Forskning og 

Utvikling AS påtok seg ansvaret for prosjektledelsen. I oktober 2007 ble det foretatt en 

omorganisering etter ønske fra eierne; en prosjektgruppe ble etablert og styringsgruppen 

reetablert, nå med ordførere som medlemmer. 

 

Medlemmer av styringsgruppen ble: 

Leder: Steinar Lyngstad  - ordfører Namdalseid. 

Morten Stene    - ordfører i Namsos, 

Jørn Nordmeland   -ordfører i Osen,  

Frank Christiansen,    -ordfører i Verran   

Bjørn Arild Gram,    -ordfører i Steinkjer 

Tor Erik Jensen   - fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag 

 

Medlemmene i prosjektgruppen ble 

Bjørn Holder, leder    - Trøndelag Forskning og Utvikling AS 

Joar Nordtug     - Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

Arild Hamrum Norheim   - Statens vegvesen 

Torbjørn Wekre   - Steinkjer Næringsselskap 

Agnar Moe    - distriktssjef Norges Lastebileierforbund 

Roar Pedersen    - rådmann Namdalseid kommune 

Håvard Vannebo    - sekretær Namsos industriforening 

Kjell Ivar Tranås    - Utviklingskontoret i Midtre Namdal 

Sekretariat: Håkon Sivertsen   - Trøndelag Forskning og Utvikling AS 

 
Prosjektets mandat er å arbeide for en helhetlig utbedring av strekningen mellom Steinkjer og 

Namsos, og med ny veg inn til Malm. Prosjektet vedtok i desember 2007 følgende fem 

momenter som de viktigste målene for arbeidet: 
 

 Globalt miljø og klima     - beskrives i kapittel 5 

 Lokalt miljø og klima      - beskrives i kapittel 5 

 Trafikksikkerhet     - beskrives i kapittel 6 

 Næringsutvikling/samfunnsutvikling   - beskrives i kapittel 7 

 Fremkommelighet     - beskrives i kapittel 4 
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3.2. Omtale av prosjektet og tekniske data 
Riksveg 17 starter i Steinkjer og går helt til Bodø. Vegen er også kjent som Kystriksvegen og 

er således en populær turistveg. Prosjektet er avgrenset til beskrivelse av en utbedring av 

vegen mellom Steinkjer og Namsos.  

 

Rv17 er hovedferdselsåre for Namdalseid, Flatanger, Osen og Verran. Samtidig er det den 

korteste vegen mellom Steinkjer og Namsos. Dette betyr også at den er en særdeles viktig veg 

også for de som bor nord for Namsos. Figur 3-1 viser hvor mange personer som bor i de 

kommunene det er naturlig å bruke henholdsvis Rv17 og E6. Steinkjer er ikke tatt med i 

denne beregningen, men det er naturlig å bruke Rv17 når man reiser mellom Steinkjer og 

Namsos. Bosettingen er spredt langs hele strekningen mellom Steinkjer og Namsos. 

Bebyggelsen langs vegen består både av gårds- og småbruk samt boligfelt og tettsteder.  

 

Vegen er viktig for næringslivet i regionen. Hele 16 % av trafikken består av tunge kjøretøy. 

Dette er høyt i forhold til sammenlignbare veger. Vegen har følgelig en stor trafikkmengde – 

på enkelte strekninger så mye som 4000 biler i døgnet (ÅDT = årsdøgnstrafikk). 

Gjennomsnittlig ÅDT er på 2800 biler. 

Problemene med vegen i dag er for mange kurver, smal og ujevn vegbane, dårlige eller 

manglende trafikksikringstiltak og en veg som går gjennom boligstrøk og tett forbi 

enkeltboliger. 

 

 

 
Figur 3-1 Befolkning som er naturlige brukere av Rv17 (rød) og E6 (grønn). 
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3.3. Beskrivelse av strekningen og tiltaksforslag 
 

Nr Parsell/punkt Tiltak 
Lengde 
km 

Kostnad  
+-40% i 
mill. kr. 

1 Jådåren Kurveutretting 1,4 21 
2 Kvarvingdalen-Sprova Kurveutretting og bru 7,4 444 
3 Grøtmo-Hanemo  Kurveutretting 2 (sum pkt3-

8) 235 4 Hanemo-Holstad (Korsen) Avkjørselsanering, gang- og sykkelveg 1 
5 Namdalseid sentrum Ny Rv17 utenom sentrum 1,7 
6 Berre-Årgård Kurveutretting 1,6 
7 Årgård Ny bru med tilstøtende veg 0,5 
8 Anskarsodden Kurveutretting 0,5 

9 Gryta Kurveutretting og tunnel 0,4 12 
10 Gryta-Olsbekken Breddeutvidelse, kurveutretting 1,4 21 
11 Bangsundsvingene Ny Rv17 2,2 70 
12 Bogna bru Ny bru 0,05 17 
13 Dølbekken Kurveutretting 0,4 6 
14 Sævik-Spillumshøgda Gang- og sykkelveg 1,4 20 
15 Rv720 – Strømnestangen-Malm Ny Rv 6 120 
16 Hele strekningen Strekningsvise tiltak (herunder gang- og sykkelveg) 38 334 

SUM   66 1300 

Figur 3-2 Punkter for forslag til utbedringer 
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Strekningen mellom Asp og Spillumshøgda er 62,2 km, og det er denne strekningen prosjektet 

foreslår å utbedre. I tillegg foreslår prosjektet en ny Rv720 inn til Malm i Verran. Ved 

avsluttet anleggsperiode skal man stå igjen med 66 km med ny eller forbedret veg. Det er et 

viktig moment at prosjektet foreslår en helhetlig utbedring av Rv17. Dette innebærer 

strekningsvise tiltak som er med på å heve standarden på vegen til det akseptable som er 

definert i forhold til dagens og fremtidens trafikkmengde, dette vil for eksempel være å øke 

vegbredden på hele strekningen. Prosjektet foreslår en veg som tilfredsstiller krav til globale 

og lokale miljøhensyn og trafikksikkerhet. Personer som bor ved vegen skal ikke være utsatt 

for forhold som reduserer livskvaliteten. Dette vil løses ved å utføre tiltak som å øke 

vegbredden, avkjørselssaneringer, kurveutrettinger, støyskjerming, oppsetting av rekkverk, 

sikring av sideterreng, lyssetting av gangfelt og annen tilrettelegging for syklende og gående. 

Figur 3-2 viser de punktvise utbedringsforlagene fra prosjektgruppen 

 

E6 Selli - Asp 

I tillegg til utbedringsforslagene på Rv17 og Rv720 vil prosjektgruppen påpeke behovet av en 

helhetlig utbedring av vegen mellom Steinkjer og Namsos. Dette vil også inkludere 

strekningen mellom Selli og Asp på E6 på 2,9 km. Denne ble ikke utbedret i E6-prosjektet i 

Steinkjer og blir således stående igjen som en trafikkfarlig delstrekning med dårlig 

vegstandard. Det er utarbeidet et utbedringsforslag fra Statens vegvesen med en trasé øst for 

Rungstadvatnet hvor traseen legges i tunnel. Dette er kostnadsberegnet til 112 millioner 

kroner.  

 

Finansieringen av dette er en utfordring da dagens regelverk ikke tillater kryssfinansiering – 

bompengene skal komme fra det anlegget som betalerne bruker. 

Prosjektet anbefaler at det blir vurdert å etablere et eget prosjekt for å utrede denne 

problemstillingen hvor også andre berørte kommuner inviteres til deltakelse. 
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1. Ved Jådåren (punkt 1 i Figur 3-2) foreslår vi at det foretas kurveutrettinger og 

avkjørselsaneringer. 

 

2. Det største enkeltprosjektet vil være å bygge bru ved Hjellbotn (punkt2), den innerste 

delen av Beitstadfjorden. Dette vil lede trafikken bort fra Vellamelen, et bygdesentrum 

med ca 500 innbyggere. Brua vil gå over til Strømnestangen hvor den møter en ny 

Rv720 inn til Malm (punkt 15). Dette vil være et tiltak som korter reisetiden mellom 

Steinkjer og Malm med 30 %, ca 10 minutter. Dagens Rv720 er svingete og smal og har 

dårlig vegstandard. Det er også stor andel tungtrafikk med trailere til og fra industri i 

Malm og Follafoss som har store daglige utfordringer med denne vegstrekningen, 

spesielt i forhold til ujevn vegbane, smal bredde, kurver og myke trafikkanter. Malm, og 

Verran for øvrig,  vil få en mye tryggere adkomstveg både med hensyn til trafikkantene 

og beboerne langs vegen. Brua på Strømnestangen fortsetter videre over til 

Holmviktangen hvor den fortsetter et stykke langs dagens Rv720, men får en ny trasé 

opp til Rv17. Det foreslås at den møter dagens trasé ved Sprova Grendehus. Se også 

Figur 3-5 side 26. 
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3. Ved Grøtmo (punkt 3) foreslår prosjektet å utføre kurveutrettinger.  

 

4. I dag går riksvegen gjennom tettstedet Korsen i Namdalseid kommune (punkt 4). En 

omkjøring utenfor tettstedet vil øke trafikksikkerheten og forbedre miljø og bomiljø 

betydelig. 
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5. Vegen går også gjennom Namdalseid sentrum (punkt 5). Vegen går gjennom sentrum 

med boliger og butikker tett inntil vegen. Prosjektet foreslår å legge vegen vest for 

sentrum. For å bevare så mye dyrket mark som mulig kan en løsning med en 

løsmassetunnel være hensiktsmessig. Dette vil også bidra til et bedre bomiljø og gi 

muligheter for sentrumsutvikling i Namdalseid. Både på Korsen og i Namdalseid 

sentrum vil antall avkjørsler til riksvegen reduseres og trafikksikkerheten økes og 

fartsgrenser kan også økes.  

 

6. Vegen mellom Berre og Årgård (punkt 6) har i dag kurvatur som er dårligere enn 

definert standard, og omfattende kurveutretting på strekningen foreslås.  
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7. Årgård bru (punkt 7) er i dag for smal og foreslås oppgradert.  

8. Ved Anskarsodden nord for Sjøåsen (punkt 8) foreslås kurveutrettinger og utbedring av 

sideterreng. 
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9. Ved Gryta (punkt 9) bør det gjøres kurveutrettinger og tiltak for sikring av grøfter ved 

bergskrentene på strekningen sør for tunnelen, samt utbedringer av tunellen i høyde. 

 

 

10. Nord for tunnelen (punkt 10) er det nødvendig med større vegbredde, og manglende 

grøft ved fjellskjæringer gjør at vann og is kommer inn på vegbanen. Dårlig kurvatur er 

med på å redusere sikten.  
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11. Sør for Bangsund (punkt 11) har vegen skarpe kurver, liten vegbredde og manglende 

vegskulder. Strekningen kalles ”Bangsundsvingene” på folkemunne. Disse foreslås 

utbedret ved at vegen flyttes i en ny trase lenger vest.  

12. Bogna bru (punkt 12) i Bangsund må forsterkes slik at den kan tåle totalvekt på 56 tonn.  
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13. Ved Dølbekken (punkt 13) sør for Klinga har vegen i dag skarpe kurver i lavbrekk 

mellom to rettstrekninger. Disse foreslår prosjektet å utbedre. 

 

14. Mellom Sævik og Spillumshøgda boligfelt (punkt 14) foreslår prosjektet gang og 

sykkelveg for å sikre de myke trafikkantene. I tillegg vil en gang- og sykkelveg nord for 

Bangsund knytte seg på en trasé, som er utbedret på dugnad, og gi en gang- og 

sykkelveg mellom Bangsund og Namsos 
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15. Ny Rv720 mellom Strømnestangen og Malm. 

 

16. Strekningsvise tiltak inkluderer breddeutvidelse, kurveutrettinger, tiltak for myke 

trafikkanter som for eksempel gang- og sykkelveg og andre tiltak som er med på å heve 

vegstandard og trafikksikkerhet. Dette vil gjelde hele strekningen.  
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Figur 3-3 Korsen i Namdalseid kommune 

 
Figur 3-4 Namdalseid sentrum 

 

 

 

Figur 3-5 Hjellbotn, Steinkjer 
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Figur 3-6 Bangsundsvingene, Namsos 
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3.4. Trafikkprognoser 
 

Trafikkveksten på Rv17 mellom Steinkjer og Namsos har vært høy de senere år. Enkelte 

steder har den vært oppe i 6 % per år fra 2005 til de siste målinger i 2008 (Sjøåsen). For Rv17 

og Rv720 er trafikkveksten forventet å ligge mellom 1,5 % og 6 % per år (beregnet ut fra 

tidligere tellinger). I beregninger har prosjektet brukt 1,5 % trafikkvekst. 

 

Årsdøgnstrafikken (ÅDT) sør for Asp er på 6400 biler på E6 og 2225 nord for Asp(se Figur 

3-7). På Rv17 mellom Asp og Hjellneset er årsdøgnstrafikken på 4000 kjøretøy. Det betyr at 

en høyere andel fortsetter turen på Rv17 enn på E6. Den gjennomsnittlige ÅDT for hele 

strekningen mellom Asp og Namsos er satt til 2800 i 2008. 

 

Figur 3-8 viser ÅDT i krysset mellom Rv17 og R720 ved Hjellneset. Vi ser at 1300 biler 

fortsetter mot Verran. 

På strekningen består 15 % av trafikken av tungtrafikk. 
 

 

Tabell 3-1 viser ÅDT for strekninger mellom Asp og Spillumshøgda samt dagens veg inn til 

Malm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabell 3-1 ÅDT på Rv17 og Rv720 (Kilde: Nasjonal vegdatabank) 

 
 

Fra Til ÅDT i 2008 

Asp Hjellneset 4000 

Hjellneset Årgård 2300 

Årgård Sjøåsen 1950 

Sjøåsen Bangsund 1850 

Bangsund Klinga 2850 

Klinga Spillumshøgda 3250 

Hjellneset (Rv720) Malm 1300 
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Figur 3-7 ÅDT ved krysset Rv17 E6 ved Asp i Steinkjer 

 

 
Figur 3-8 ÅDT i krysset Rv720 og Rv17 ved Hjellneset 
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3.4.1. Fartsgrenser  
Strekningen Steinkjer – Namsos har fartsgrense på 80 km/t på 57 % (43 km)av strekningen. 

På vinterstid er det imidlertid en forsøksordning med redusert fartsgrense mellom Sprova og 

Sjøåsen hvor 80-sonene settes ned til 70 km/t. Det gjør at det er kun 23,8 km (31 %) som har 

80 km/t fartsgrense på vinterhalvåret. Statens vegvesen ønsker å gjøre dette til en permanent 

ordning da det kan påvises redusert antall ulykker med alvorlig personskade. Prosjektet 

foreslår at vegen skal utbedres i en slik standardklasse at 90 % skal ha 80 km/t fartsgrense 

hele året.  

 

 

Ved to punkter, Vellamelen og Namdalseid sentrum, er det planlagt og under bygging 

miljøprioritert gjennomkjøringer. Dvs at det etablere fartsreduserende tiltak og nedsatt 

fartsgrense til 40 km/t, noe som betyr at gjennomsnittshastigheten reduseres ytterligere. 

 

Tabellen viser lengden på fartssonene og minutter kjøretid for hver strekning. En lang grønn 

stolpe illustrerer hvor lenge man kjører i denne sonen.  

 

Fartssonene er gjennomsnittlig 1,62 km lang og man kjører gjennomsnittlig i 2 minutter før 

man må endre hastighet. Dette indikerer en hyppig frekvens i fartsendringer som bidrar til 

høgere drivstofforbruk og utslipp av klimagasser.  
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Fra Til Lengde (km) Km/t minuntter kjøretid

Asp Jådåren 4,5 80 6,00

Jådåren Jådåren 1,2 60 1,20

Jådåren Østvik 3,5 80 4,67

Østvik Vellamelen 0,3 60 0,30

Vellamelen Vellamelen 0,1 40 0,07

Vellamelen Vellamelen 0,3 50 0,25

Vellamelen Vellamelen 0,1 40 0,07

Vellamelen Vellamelen 0,5 50 0,42

Vellamelen Fosnes 1,4 70 1,63

Fosnes Hjelosen 2,8 80 3,73

Hjellosen Myra 0,8 60 0,80

Myra Grøtmo 7,6 80 10,13

Grøtmo Korsen 1,7 60 1,70

Korsen Namdalseid sentrum 2,8 80 3,73

Namdalseid sentrum Namdalseid sentrum 0,3 60 0,30

Namdalseid sentrum Namdalseid sentrum 0,5 50 0,42

Namdalseid sentrum Namdalseid sentrum 1 60 1,00

Namdalseid sentrum Brekka 1,6 80 2,13

Brekka Berre 0,6 60 0,60

Berre Sjøåsen 7,2 80 9,60

Sjøåsen Sjøåsen 0,6 60 0,60

Sjøåsen Gryta 3,8 80 5,07

Gryta Gryta 1,4 60 1,40

Gryta Lian 1,5 80 2,00

Lian Haugan 0,8 60 0,80

Haugan Bangsundsvingene 4,3 80 5,73

Bangsundsvingene Bangsund 1,7 60 1,70

Bangsund Bangsund 0,1 40 0,07

Bangsund Bangsund 0,5 60 0,50

Bangsund Bangsund 0,2 40 0,13

Bangsund Bangsund 0,1 60 0,10

Bangsund Bangsund 0,4 70 0,47

Bangsund Klinga 3,6 80 4,80

Klinga Klinga 0,4 60 0,40

Klinga Myrmoen 1 70 1,17

Myrmoen Solheim 1,7 60 1,70

Solheim Spillumshøgda 0,6 70 0,70

Spillumshøgda Spillumshøgda 0,2 60 0,20

Gjennomsnitt 1,62 2,01  
Tabell 3-2 Fartsgrense, lengde, kjøretid 
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Kapitlet beskriver vegens egenskaper med hensyn på fremkommelighet slik den ligger i dag 

samt hvilke effekter man får av den helhetlige utbedringen.  

  

4. Fremkommelighet 
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4.1. Kjøretid 
Tabell 4-1 viser en oversikt over avstand mellom punkter langs Rv17. Vi har beregnet kjøretid 

ut i fra fartsgrensene på strekningene. Disse er beregnet med bakgrunn i standard fratrekk for 

hastighet, samt skjønnsmessige fratrekk for strekninger hvor det er vanskelig å holde 

fartsgrensen (for eksempel Bangsundsvingene). Det er også beregnet at det er 

vinterfartsgrense på de fleste 80-sonene, slik at gjennomsnittligfart representerer hele året. 

Tabellen representerer personbiler. Tungtrafikken ligger 4-8 % lavere i gjennomsnittsfart enn 

personbiltrafikken. 

 

 
    Avstand Andel Gj.sn. Gj.sn. 

    km 80 km/t fartsgrense fart 

Lengre strekninger       

Namsos Steinkjer 75,5 57 % 70,5 63,7 

Namsos Namdalseid 39,3 49 % 68,7 61,7 

Steinkjer Namdalseid 36,2 66 % 72,5 66,0 

Malm Steinkjer 30,3 58 % 70,6 63,5 

Delstrekninger      

Namsos Spillumshøgda 5,0 0 % 60,0 52,0 

Spillumshøgda Bangsund 9,9 40 % 65,1 61,2 

Bangsund Sjøåsen 13,5 59 % 71,4 61,7 

Sjøåsen Årgård 5,8 69 % 75,9 71,3 

Årgård Namdalseid 5,1 63 % 68,5 64,4 

Namdalseid Korsen 3,7 78 % 71,8 67,5 

Korsen Hjellneset 10,7 70 % 75,0 67,5 

Hjellneset Østvik Bru 6,4 47 % 69,7 60,0 

Østvik Bru Asp 7,8 88 % 77,5 72,9 

Asp Steinkjer 7,6 46 % 66,5 62,5 

Malm Hjellbotn 8,5 53 % 68,6 60,0 
Tabell 4-1 Avstander, fartsgrenser, og hastighet 
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Tabell 4-2 viser hva man kan forvente av besparelser i distanser, gjennomsnittlig hastighet og 

tidsbesparelser ved en helhetlig utbedring av Rv17 og Rv720. Tabellen er delt opp i mindre 

og lengre strekninger. Vi ser at den totale reisetiden mellom Steinkjer og Namsos 

(bysentrene) vil bli redusert med 9 minutter og reisetiden mellom Steinkjer og Malm vil 

reduseres med 8 minutter. 

Tabell 4-2 Differanser gammel vs. ny veg – avstand, fart og tidsbruk 

I denne tabellen har vi satt inn strekningene Malm-Østvik, Malm-Sprova og Østvik - Sprova fordi dette 

blir mer sammenlignbart med de nye vegstrekningene. Det er ved disse punktene den nye traseen 

møter dagens trasé. Både dagens veg og ny veg er beregnet med ny Rv769 fra spillumshøgda til 

Namsos.  

 

  

    Avstand Gj.sn. Tidsbruk Avstand Gj.sn. Tidsbruk Spart Spart 

    km km/t Minutt km km/t Minutt km Minutt 

Lengre strekninger Dagens veg Ny Rv17 og Rv720  

Namsos Steinkjer 75,5 64 71 73,2 70 62 2,35 9 

Namsos N.eid 39,3 62 38 38,7 68 34 0,60 4 

Steinkjer N.eid 36,2 66 33 34,5 73 28 1,75 5 

Malm Steinkjer 30,3 64 29 24,6 72 20 5,70 8 

Delstrekninger Dagens veg Ny Rv17 og Rv720   

Namsos Spillumsh. 5,0 52 6 5,0 52 6 0,00 0 

Spillumsh. Bangsund 9,9 61 10 9,9 67 9 0,05 1 

Bangsund Sjøåsen 13,5 62 13 13,2 72 11 0,35 2 

Sjøåsen Årgård 5,8 71 5 5,8 76 5 0,05 0 

Årgård N.eid 5,1 64 5 5,0 74 4 0,15 1 

N.eid Korsen 3,7 67 3 3,6 75 3 0,15 0 

Korsen Hjellneset 10,7 68 10 10,6 75 8 0,10 1 

Hjellneset Østvik Bru 6,4 60 6 5,0 79 4 1,40 3 

Østvik Bru Asp 7,8 73 6 7,7 79 6 0,10 1 

Asp Steinkjer 7,6 63 7 7,6 63 7 0,00 0 

Malm Østvik Bru 14,9 60 15 9,3 76 7 5,60 8 

Malm Sprova 10,4 60 10 9,4 68 8 1,00 2 

Østvik Sprova 8,4 63 8 7 79 5 1,40 3 



 
 36 

Fremkommelighet 
Del 1 

4.2. Fremkommelighet mht. størrelse, vekt o.l. 
Tabell 4-3 viser tidsbesparelser for personbiler og vogntog på den nye vegen og hvilke 

tidskostnader og kjøretøyskostnader dette har. For personbiler skilles det mellom kjøring i 

arbeid, pendling og fritidskjøring.  

 

Som grunnlag for anslagene på verdier av oppgradert veg har vi antatt 2,49 kr i 

kjøretøykostnader per km for lette biler i privat eie, 1,98 kr for lette biler i næringstrafikk og 

5,87 kr for tyngre biler (over 3,5t). Videre har vi antatt tidskostnader på 324 kr per time for 

næringslivet knyttet til lette biler, 87 kroner timen for arbeidsreiser og 130 kroner timen for 

fritidsreiser (denne blir høyere fordi det i gjennomsnitt er flere personer med i hver bil) og 

581 kr timen for godstransport med vogntog. Disse tallene er basert på verdier i H140
1
 og 

justert opp til prisnivå i 2008. 

 

Vi ser at vogntog kan antas å spare opp mot 130 kr (tidskostnad pluss kjøretøyskostnad) for 

hver reise mellom Steinkjer og Namsos og 127 kr mellom Steinkjer og Malm. Det er høyest 

besparelse for pendlertrafikk i beregningene med 19 kroner mellom Steinkjer og Namsos og 

27 kroner mellom Steinkjer og Malm. Tidsverdiene for pendlere er i likhet med andre 

tidsverdier basert på undersøkelser fra 1990-tallet. I og med at pendling blir stadig viktigere 

og brer om seg, og man ser en økende grad av samkjøring kan det tyde på at besparelsene for 

pendlere er underestimert i beregningene under. 

 
  Personbil/lette biler Vogntog 

  

ny tid 
i min 

sparer 
tid i min. 

verdi 
arbeid 

i kr 

verdi 
pendler 

i kr 

Verdi 
fritid 
i kr ny tid 

Sparer 
Tid i 
Min. verdi kr 

Lengre strekninger         

Steinkjer Namsos 62,4 8,8 52,6 19,0 25,4 65,6 11,8 129,1 

Steinkjer Malm 20,5 8,1 56,0 27,0 32,8 21,7 9,4 127,2 

Steinkjer Namdalseid 28,3 4,7 28,9 11,4 14,8 29,8 6,0 69,3 

Namsos Namdalseid 34,1 4,1 23,7 7,6 10,6 35,8 5,8 59,8 

Delstrekninger         

Namsos Spillumshøgda 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 

Spillumshøgda Bangsund 8,8 0,9 4,9 1,4 2,1 9,2 1,4 13,5 

Bangsund Sjøåsen 11,0 2,2 12,5 4,1 5,7 11,4 2,9 30,0 

Sjøåsen Årgård 4,5 0,3 1,9 0,6 0,9 4,7 0,6 5,9 

Årgård Namdalseid 4,0 0,7 4,3 1,5 2,0 4,2 1,0 10,5 

Namdalseid Korsen 2,8 0,5 2,8 1,1 1,4 3,0 0,6 6,9 

Korsen Hjellneset* 8,5 1,0 5,8 1,8 2,5 8,8 1,5 15,2 

Hjellneset* Østvik Bru 3,8 2,6 17,0 7,5 9,4 4,0 3,0 37,9 

Østvik Bru Asp 5,8 0,6 3,3 1,1 1,5 6,1 0,9 9,3 

Asp Steinkjer 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 

Malm Østvik 7,3 7,6 52,7 25,9 31,3 7,6 8,5 118,0 

Malm Sprova 8,3 2,1 13,4 5,5 7,1 8,6 2,7 31,7 
Tabell 4-3 Besparelser i tid og kroner; differanse lette og tunge kjøretøy 

  

                                                 
1
 Statens vegvesen Håndbok 140  
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4.2.1. Begrensinger 
Klinga tunnel har i dag en høydebegrensing på 4,2 meter som gjør at høye biler kjører inn mot 

midten av hele kjørebanen. Tunnelens høyde kan også være til hinder for frakt av større 

konstruksjoner. Årgård bru er smal og medfører at passasje mellom større kjøretøy er 

problematisk. Dette er punkter som medfører stor trafikkfare.  
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Kapitlet beskriver hvordan en helhetlig utbedring av Rv17 og Rv720 vil påvirke miljøet lokalt 

og globalt. En forbedret vegstandard gir et lavere energiforbruk som igjen leder til mindre 

utslipp og mindre støy. Dette vil gi positive virkninger for både det globale og lokale miljøet.  

 

 

  

5. Globale og lokale virkninger 
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5.1. Globalt miljøperspektiv  
Regjeringens politikk legger opp til at Norge skal bidra til at utslipp av klimagasser skal 

reduseres med 30 % innen 2020. Biltrafikk står for 75 % av all Co2-relatert utslipp som bidrar 

til global oppvarming.
2
 Det er særlig sterkt varierende hastighetsprofil med mye akselerasjon 

og oppbremsing som er svært drivende på utslippene av avgasser fra vegtrafikken (Eco 

driving; opplæring, ITS)
3
.  

Vegutbedringen vil føre til reduksjon av Co2 med 13,4 % og NOX med 40 %, noe som gjør at 

prosjektet er med å bidra i å nå regjeringens målsetting. 

 

Rv17 mellom Asp og Spillumshøgda og Rv720 mellom Hjellbotn og Malm er i dag en 

strekning på til sammen 71,9 km. Vi viser til Tabell 3-2 som viser at det er man må skifte 

hastighet 37 ganger mellom Asp og Spillumshøgda. Flere av fartssonene er mellom 100 og 

500 meter. 

 

 
Figur 5-1 Utslipp av klimagasser fra transport i Norge, 2006. 

5.1.1. Energiforbruk 
 

Årlig kjøres det om lag 65,3 mill. km på de aktuelle strekningene langs Rv17 og Rv720. Med 

et gjennomsnittlig framtidig forbruk på 0,6 liter per mil for lette biler (etter hvert som 

dieselandelen øker), 0,27 liter per km for buss, 0,19 liter per km for lett lastebil og 0,29 liter 

per km for vogntog, gir dette et samlet forbruk på 2,1 mill. liter bensin og 3,8 mill. liter diesel 

per år. Regner vi om dette til energi og inkluderer 15 % tillegg for prosess- og 

logistikkostnader, blir det årlige energiforbruket 65,4 GWh eller 65,4 mill. KWh.  

 

Den foreslåtte vegutbedringen vil gi en besparelse på 4,7 mill. transportkilometer (7,2 %) og 

en betydelig reduksjon i drivstofforbruk i tillegg. Vi antar om lag 7 % reduksjon i 

drivstofforbruket i gjennomsnitt, jf. SINTEFs beregninger av konsekvenser fra bedre veger. 

Til sammen gir dette muligheter for 13,3 % reduksjon i energiforbruket, tilsvarende 8,8 GWh 

per år, i områdene med foreslåtte utbedringer (Asp-Spillum og Hjellbotn-Malm). 

                                                 
2
 Cicero Senter for klimaforskning 

3 http://veikonferansen.no/media/Tore_Knudsen_Vegkonferansen08.ppt 
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5.1.2. Miljøutslipp 
 

 
Figur 5-2 Miljøkonsekvenser av bedre veg. Kilde: Miljømessige konsekvenser av bedre veger, Tore Knudsen og Børge 

Bang, SINTEF Teknologi og samfunn 2007 

Figur 5-2 viser utslipp av kullos (CO), flyktige hydrokarboner (NMVOC), 

nitrogenoksider(NOX), og karbondioksid (CO2).I spredtbygde strøk er det i første rekke NOX 

som normalt tas med som en samfunnsøkonomisk kostnad når det gjelder direkte utslipp på 

vegtrafikk. Med utslipp som man kan forvente fra bilparken i årene 2010-2020, jf. EU-krav 

som kan forventes å halvere utslippene fra dagens nivå innenfor den aktuelle tidshorisont, 

ligger de årlige CO2-utslipp på om lag 16,5 mill kg eller 16,5 tusen tonn på de aktuelle 

strekningene langs Rv17 og Rv720. Endringene i CO2-utslipp følger endringene i 

drivstofforbruk, slik at vi også her kan anta 13,4 % reduksjon som følge av de foreslåtte 

vegutbedringene. Dette tilsvarer 2 200 tonn CO2pr år. Hvis vi antar at CO2-utslipp har en 

skadekostnad tilsvarende det man antar det vil koste å få til en betydelig reduksjon i CO2-

utslipp, dvs nærmere 600 kr per tonn i følge SFT, kan vi anta at det foreslåtte vegprosjektet vil 

redusere CO2-utslipp tilsvarende 0,8 mill kr per år(351 kr ganget med 2200 tonn, 351 kroner 

fordi vi må trekke fra gjennomsnittlig CO2-avgift som forbrukerne av drivstoff betaler). 

 

Med innføring av stadig strengere krav til NOX -utslipp og utslag av dette i årene som 

kommer, kan vi anta om lag 46 tonn utslipp av NOX på strekningene Asp-Spillumshøgda og 

Hjellbotn-Malm. Jf. figuren over kan vi forvente en betydelig større prosentvis reduksjon i 

NOX -utslipp i forhold til CO2-utslipp. Her antar vi hhv. 21 % reduksjon for lette biler og 42 

% reduksjon for tyngre biler i tillegg til kilometerbesparelsene. Dette vil si 18,4 tonn 

reduksjon i NOX -utslipp eller om lag 40 % samlet sett. Ved å oppdatere Håndbok 140s anslag 

Teknologi og samfunn 12

Miljøkonsekvenser av bedre veger

Mikrosimulering – Resultater
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på 26 kr/kg i samfunnsøkonomisk kostnad av NOX -utslipp til 2008-verdier, kan det beregnes 

at det foreslåtte vegprosjektet kan spare NOX -utslipp med en verdi på 0,5 mill. kr. Per år.  

 

5.2. Lokalt miljøperspektiv 

5.2.1. Bomiljø 
De foreslåtte utbedringene vil ha en positiv effekt på bomiljøet langs vegen. Med dette menes 

redusert støy, forurensning og trafikksikkerhet og økt bo-attraktivitet. Det blir store 

forbedringer i Vellamelen, Malm, Korsen og Namdalseid sentrum hvor vegen legges utenfor 

tettstedene. Disse tettstedene vil få store muligheter til å utnytte arealet på nye måter både 

med tanke på boliger og næringsliv.  

 

5.2.2. Støy 
Støy utgjør et av de største miljøproblemene i forbindelse med vegtrafikken. Støy kan virke 

negativt på helsen, skape mistrivsel, føre til atferdsendringer, forstyrrelse og oppleves som en 

plage. Søvnforstyrrelser utgjør den alvorligste plagen. Søvnforstyrrelser er påvist ved 

maksimalnivåer på soverom over 45 dB og ekvivalentnivåer over 35 dB. Å påvise støyens 

bidrag til sykdom er komplisert, men støy i samvirkning med en rekke andre faktorer, kan 

være helseskadelig. 

 

I Tabell 5-1 er det beregnet endringer i plagegrad fra støy i tråd med Statens 

forurensingstilsyn støysonekart for vegtrafikk, opptelling av berørte boliger i ulike avstander 

fra veg og forutsetninger om 2,3 personer per bolig og 238 kr i verdi per desibel for hver 

person som får redusert støy (jf. Håndbok 140). Videre har vi antatt 7 desibel i 

gjennomsnittlig lettelse og regnet om til 2008-verdier.  
 

 Redusert støy – Rv17 
  Antall personer  verdi i  

mill. kr 
 

Vellamelen  184,0  0,424 

Sprova  34,5  0,093 

Korsen  46,0  0,124 

Namdalseid  69,0  0,131 

Sum  333,5  0,771 
Tabell 5-1 Verdi av redusert støy ved Rv17 per år 

5.2.3. Støv og partikler 
For boligområdene på Vellamelen, Sprova, Malm, Korsen og Namdalseid vil det bli betydelig 

mindre plager med støv og partikler når gjennomfartstrafikken forsvinner. Vegstøv og 

partikkelutslipp ligger i samme mengde som NOX -utslipp og kan være et betydelig problem i 

tettsteder. Dette er et område som har fått økende oppmerksomhet de senere årene. Med om 

lag 2 km veg gjennom Vellamelen og Namdalseid kan vi anta det er stor verdi knyttet til at 

det kan bli 0,2 tonn mindre partikkelutslipp her. Hvis vi litt forsiktig antar om lag 500 kr per 

kg i kostnader, jf. anslag fra SFT og Vestlandsforskning (Andersen, 2006), gir dette om lag 

0,1 mill. kr i verdi per år. 
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5.2.4. Trafikksikkerhet mht kombinasjonen bolig/trafikk 
I dag passerer Rv17 tett forbi flere boliger og boligområder. Dette i seg selv representerer en 

høy risiko. Eksempler på dette er ved Låtra ved Vellamelen, Vellamelen sentrum, Malm, 

Korsen, Namdalseid sentrum. 

 

På oppdrag for vegprosjektet gjorde Beitstad bygdesentral en trafikktelling onsdag 22. mai 

2008. I løpet av én time mellom kl.07.50 og kl. 08.50 passerte 308 biler fotgjengerovergangen 

ved skolen, og 51 barn krysset den samme overgangen. Ved skoleslutt kl 13.20 til 14.20 

passerte det 254 biler og 54 barn. Dette viser at det er mange myke trafikkanter som skal 

krysse vegen i en tidsperiode med mye trafikk. 

 

I tabellen nedenfor har vi anslått antall personer som krysser veg eller går langs veg i berørte 

boligområder langs Rv17. Utrygghet er verdsatt med hhv. 1 kr for kryssing av veg og 2 kr per 

km ved ferdsel langs veg (jf. vegvesenet håndbok 140).  

 
 Redusert utrygghet 

 Antall 
Personer 

verdi i  
mill. kr 

Sævik-Spillum 200 0,110 

Vellamelen 200 0,219 

Sprova 30 0,033 

Korsen 50 0,055 

Namdalseid 200 0,219 

sum 680 0,635 
Tabell 5-2 Årlig økonomisk gevinst ved redusert utrygghet langs Rv17 

 

Det legges til grunn at tiltak og utbedringer skal gjøres for å forbedre trafikksikkerheten på 

hele strekningen. Bildene under viser eksempler på boliger og boligområder som ligger tett 

inntil vegen og hvor en ny trasé vil lede trafikken bort fra disse. 

 

 

 

 

 
Figur 5-3 Rv17 ved bolighus i Låtra 
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Figur 5-4 Rv17 ved boliger på Korsen i Namdalseid 

 
Figur 5-5 Rv17 gjennom tettstedet Vellamelen, Steinkjer 

 
Figur 5-6 Rv17 gjennom Namdalseid sentrum 
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Figur 5-7 Rv720 gjennom Malm 

5.2.5.  Estetisk miljø 
En helhetlig utbedring av vegen vil ha en direkte og indirekte effekt på det estetiske miljøet 

langs vegen og i nærområdene. Den direkte effekten er de synlige forbedringene som er med 

på å heve kvaliteten av stedene, mens den indirekte effekten er følgene dette kan føre med 

seg. Dette vil gjelde for steder hvor vegen forbedres, men også steder hvor vegen får ny trasé 

og ledes bort fra sentrumsområdene.  

Deler av Malm, Vellamelen, Korsen og Namdalseid sentrum er tettstedene som tydeligst får 

merke vegutbedringen ved at trafikken reduseres kraftig. Dette vil gi et endret nærmiljø og gir 

rom for en stedsutvikling som øker attraktiviteten for boliger og næringsliv. En 

omdømmeundersøkelse for Verran kommune gjort av Trøndelag Forskning og Utvikling i 

2007 (Haugum, 2007) viser at lokalsamfunnets attraktivitet er svært viktig for innbyggerne i 

en kommune, og spiller en rolle for tilhørighet og identitet. 

 

Andre steder i Trøndelag som tidligere har hatt en større veg gjennom sentrumsområdet er 

Grong, Hommelvik, Levanger, Verdal, Årnes i Åfjord (som fikk Vakre vegers pris i 1995). 

Dette er sentrumsområder som har fått et betydelig estetisk løft i ettertid, og stedsutvikling har 

blitt satt i et nytt lys. I Namsos har man opplevd store endringer som følge av vegutbyggingen 

med mange og store investeringer i næringslivet. 
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5.2.6. Natur 
Langs dagens trasé er det i dag to tilgrensende naturreservater – i Vellamelen og Dølelva. 

I Vellamelen (se Figur 5-8) er det et regulert fuglefredningsområde i strandsonen. I ”Regional 

konsekvensutredning for Nordsjøen” omtales området som: ”En artsrik trekk-, myte-, 

nærings- og overvintringslokalitet (ærfugl, fiskemåke, kortnebbgås, ender, alkefugl, dykkere, 

lommer, terner og vadere). Det er også botaniske verdier i området.”  

Prosjektets traséforslag ligger utenom Vellamelen, slik at den ikke kommer i konflikt med 

fuglefredningsområdet. Den nye traseen vil i betydelig grad redusere trafikkmengden i 

området, og i så måte bidra positivt til naturmiljøet i Vellamelen. 

 
Figur 5-8 Kart over fuglefredningsområde i Vellamelen. Kilde: www.miljøstatus.no 

Ved Dølelva (se Figur 5-9) vil det være en utfordring å legge en ny trasé i forbindelse med 

verneområdet. Den ideelle traseen med hensyn på trafikksikkerhet og fremkommelighet vil gå 

gjennom verneområdet. Formålet med Dølelva naturreservat oppgis å være å: Bevare en 

høybonitetsgranskog nær kysten, med en rik og sjelden lavflora av internasjonal verneverdi.4
 

 
Figur 5-9 Kart over naturreservat ved Dølelva ved Klinga i Namsos kommune. Kilde www.miljøstatus.no 

                                                 
4
 Miljøstatus Namsos kommune 2007 

http://www.milj�status.no/
http://www.milj�status.no/
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5.2.7. Arealbruk og jordvern  
Den nye traseen samt breddeutvidelsen vil kreve naturinngrep i dyrket mark og utmark. Den 

nye vegbredden er avgjørende for hvor mye dette vil bety.  

I Steinkjer kommune vil ny trasé ved Jådåren, Østvik og Hjellneset berøre både dyrket mark 

og utmark. 

I Verran kommune vil den nye traseen til Rv720 fra Strømnestangen til Malm følge 

nåværende kommunal veg, men en del både dyrket mark og utmark vil bli berørt. Namdalseid 

kommune har to delprosjekter hvor vegen legges i ny trasé; ved Korsen og Namdalseid 

sentrum. Ved Namdalseid sentrum vil mye av den dyrkede marken bli beholdt da det foreslås 

å legge vegen i en løsmassetunnel - en støpt tunell hvor løsmasser legges tilbake slik at jorden 

fortsatt kan brukes. I Namsos kommune går vegen i hovedsak langs utmark og til dels 

gjennom boligområder. 

 

To eksempler: 

- Den nye traseen ved Korsen er på ca 1,6 km. Dersom man legger til grunn at den 

totale vegbredden inkludert sideterreng blir 15 meter, vil dette legge beslag på 24 mål 

dyrket mark.  

 

- På strekninger hvor vegen får en breddeutvidelse på 4 meter vil det gå med 4 mål med 

sideterreng per km veg (dyrket og/eller udyrket mark). 

 

Arealbruk vil bli utredet nærmere i en eventuell konsekvensutredning av vegutbedringen. 

Diskusjoner rundt trasévalg og jordvern vil foregå i sammenheng med kommunedelplan. Da 

vil også detaljerte kart til traséalternativene foreligge. Følgende figurer viser kart over 

arealbruk og bonitet i Steinkjer, Verran, Namdalseid og Namsos.  

 

 

 

 

 



 
 48 

Globale og lokale virkninger 
Del 1 

 

Figur 5-10 Arealbruk og bonitet i Steinkjer og Verran kommune 
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Figur 5-11 Arealbruk og bonitet i Namdalseid – sør 



 
 50 

Globale og lokale virkninger 
Del 1 

 

Figur 5-12 Arealbruk og bonitet i Namsos – nord 
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Figur 5-13Arealbruk og bonitet i Namsos - sør 
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Det er et viktig poeng at alle tiltak som gjøres med vegen gir økt trafikksikkerhet, både for 

harde og myke trafikkanter. Statens vegvesens prinsipp er at ingen tiltak blir utført dersom det 

reduserer trafikksikkerheten. Det legges opp til at det utføres utbedringer som gir maksimal 

trafikksikkerhet etter standarder som vegvesenet arbeider ut i fra. Kapitlet beskriver omfanget 

av ulykker på vegstrekningen samt forslag til tiltak for bedring av trafikksikkerheten. 

  

6. Trafikksikkerhet 
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6.1. Ulykker 
Trafikkulykker er en stor kostnad for den enkelte involverte men også for samfunnet. Det er 

beregnet at en dødsulykke gjennomsnittlig koster nærmere 29 mill. kr i 2008-verdier. På 

riksveg 17 har det i tidsperioden fra 1999 til og med 2006 vært fire dødsulykker på vegen 

mens det i 2007 var to dødsulykker (Gryta og Hjellneset).  

 

Alle ulykker kan ikke forhindres, men mange kan forhindres ved trafikksikringstiltak som for 

eksempel økning av vegbredden, avkjørselssaneringer, kurveutrettinger, støyskjerming, 

etablering av rekkverk, sikring av sideterreng og lyssetting av gangfelt. Prosjektet vil at slike 

tiltak skal gjennomføres på hele strekningen. I følge trafikksikkerhetshåndboka til 

Transportøkonomisk institutt vil en generell utbedring kunne gi 20 % færre 

personskadeulykker og 5 % færre materialskadeulykker samtidig som gjennomsnittsfarten kan 

økes betydelig, for eksempel fra 60 til nærmere 80 km/t. 
 

Skadegrad 
Kostnad 

(kr. per. tilfelle) 
Antall ulykker på 
Rv17 1999-2008 

Antall ulykker på 
Rv720 1999-2006 

Kostnader i kr for 
Rv17 og 

Rv720(mill. kr.) 

Dødsfall 28,9 6 0 173,4 
Meget alvorlig skade 19,8 0 0 0,0 
Alvorlig skade 6,6 19 1 132 
Lettere skade 0,9 74 5 71,1 
Materiellskade 0,1 906 159 57,5 
Sum  1005 165 434 
Tabell 6-1 Samfunnskostnader ved trafikkulykker på Rv17 Asp-Spillumshøgda og Rv720 Hjellbotn - Malm, 2008-

verdier. Kilde: Statens vegvesens håndbok 140 og beregninger av prisvekst. 

Samlet sett har ulykkene kostet samfunnet over 434 millioner kroner i denne perioden på 8 år 

(i 2008-priser) eller om lag 54,2 mill. kr per år. I dette tallet vi estimert antall ulykker med 

kun materiellskader ut fra normal skadehyppighet på denne type veg (jf. vegvesenets Rv17-

beregninger fra 1999). 
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Tabell 6-2 Antall skader gammel og ny veg, kostnader og forventet reduksjon 

Antall registrerte personskadeulykker på strekningene er lavere (om lag halvparten) enn hva 

man normalt forventer på veger med den aktuelle standard og trafikk. Ser vi nærmere på de 

aktuelle strekningene som foreslås utbedret og beregner antall ulykker og reduksjon i ulykker 

i tråd med vegvesenets Rv17-beregninger fra 1999 og Trafikksikkerhetshåndboka, bl.a. i 

forhold til trafikkvekst de senere årene, finner vi at antall ulykker og ulykkeskostnader kan bli 

redusert med 24 % på de foreslåtte utbedringene. I verdier for samfunnet utgjør dette om lag 

22,4 mill. kr per år eller 179 mill. kr over en 8-årsperiode, jamfør Tabell 6-1. 
 

1 % økt ÅDT er antatt å slå ut i 0,95 % flere ulykker (jf. TØIs trafikksikkerhetshåndbok). 

 

 

 

 

   Antall skader per km og år forventede ulykkes- 
kostnader i millioner 
 NOK (2008-priser)  

red. 
i % 

ÅDT- 
økning 

Reduksjon 
I mill. 
NOK 

     

Personskade Materiell skade 

  Km gammel ny gammel ny gammel ny Red. 

1 Jådåren 1,4 0,27 0,21 1,61 1,24 1,58 1,22 0,36 22 % 28 % 0,43 

2 Kvarvingd. - Sprova 7,4 0,31 0,21 2,07 1,24 9,79 6,47 3,31 34 % 28 % 4,04 

3 Grøtmo - Hanemo 2,0 0,27 0,25 1,80 1,40 2,30 2,10 0,20 9 % 10 % 0,21 

4 Korsen 1,0 0,28 0,22 1,80 1,50 1,19 0,94 0,25 21 % 10 % 0,26 

5 Namd.eid S 1,7 0,32 0,22 1,90 1,30 2,30 1,58 0,72 31 % 10 % 0,75 

6 Berre 1,6 0,24 0,21 1,61 1,40 1,64 1,41 0,22 14 % 10 % 0,23 

7 Årgård 0,5 0,24 0,21 1,61 1,40 0,51 0,44 0,07 14 % 13 % 0,08 

8 Neset 0,5 0,24 0,21 1,61 1,40 0,51 0,44 0,07 14 % 13 % 0,08 

9 Gryta 0,4 0,24 0,21 1,61 1,40 0,41 0,35 0,06 14 % 16 % 0,06 

10 Olsbekken 1,4 0,24 0,21 1,61 1,40 1,43 1,24 0,20 14 % 16 % 0,22 

11 Bangsundsvingene 2,2 0,27 0,21 1,80 1,24 2,51 1,92 0,58 23 % 16 % 0,64 

12 Bogna Bru 0,1 0,32 0,22 1,90 1,24 0,07 0,05 0,02 32 % 16 % 0,02 

13 Dølbekken 0,4 0,35 0,21 1,61 1,24 0,58 0,35 0,23 39 % 5 % 0,23 

14 Sævik 1,4 0,28 0,22 1,80 1,60 1,66 1,32 0,34 21 % 5 % 0,34 

15 Rv720 8,5 0,35 0,21 2,34 1,24 12,71 7,53 5,18 41 % 17 % 5,77 

16 Str.vise tiltak 38,0 0,27 0,22 1,80 1,71 43,71 35,52 8,19 19 % 16 % 9,00 

  Sum alle 68,5 0,28 0,21 1,88 1,53 82,89 62,90 19,99 24 % 12 % 22,36 
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Figur 6-1 Ulykker med personskader 1999-2006 



 

  

 
57 

Trafikksikkerhet 
Del 1 

 

6.2. Avkjørselssanering/gang- og sykkelveger 
Prosjektet foreslår at det foretas en rekke avkjørselssaneringer for å bedre trafikksikkerheten. 

Ved de tre omleggingene på Rv17 (Vellamelen, Korsen og Namdalseid) vil en rekke 

avkjørsler som i dag går rett inn på en trafikkert Rv17 i fremtiden gå inn på en mindre 

trafikkert veg og trafikksikkerheten forbedres sterkt.  

Dette gjelder til sammen ca 125 avkjørsler:  

Vellamelen - 50 avkjørsler mellom Østvik og Hjellneset,  

Korsen – 10 avkjørsler, 

Namdalseid sentrum - 20 avkjørsler og  

Malm – 45 avkjørsler.  

Disse foreslås slått sammen der det er mulig slik at antallet avkjørsler reduseres. 

 

I dag er det kun få kilometer med gang- og sykkelveg langs strekningen. Prosjektgruppen 

foreslår at det legges stor vekt på å sikre forholdene for myke trafikkanter gjennom etablering 

av gang- og sykkelveger. Disse bør etableres slik at de knytter tettsteder sammen. 

6.3. Kurveutretting 
Flere steder preges vegen av ulogiske og unødvendige kurver som demper farten unødvendig 

og som i seg selv utgjør en sikkerhetsrisiko. Eksempler på dette er vegen gjennom Jådåren (se 

Figur 6-2), ved Grøtmo sør for Korsen (se Figur 6-3), ved Berre nord for Namdalseid sentrum 

(se Figur 6-4) og Bangsundsvingene (se Figur 6-5). 

 

 
Figur 6-2 Kurver gjennom Jåddåren, Steinkjer 
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Figur 6-3 Kurver ved Grøtmo, Namdalseid 

 

 

 
Figur 6-4 Kurver ved Berre, Namdalseid 
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Figur 6-5 Kurver ved Bangsund, Namsos 

6.4. Breddeutvidelse 
Dagens vegbredde på Rv17 er varierende. Asfaltert vegskulder er smal eller manglende på 

enkelte strekninger. Statens vegvesens målinger viser totalt at gjennomsnittlig asfaltert 

vegbredde er 6,6 meter.  

 

Tabell 6-3 viser at asfaltert vegskulder er gjennomsnittlig 0,3 meter og kjørebanene 

henholdsvis gjennomsnittlig 3,1 og 2,9 meter bred. Prosjektet forutsetter at vegbredden 

utvides i henhold til de gjeldende krav som står i forhold til mengden trafikk på vegen. Vegen 

har i dag en trafikkmengde på mellom 1500 og 4000 biler. 

 
Bredde asfaltskulder, 

venstre 
Bredde kjørebane, 

del1 
Bredde kjørebane, 

del2 
Bredde asfaltskulder, 

høyre 

0,3 meter 3,1 meter 2,9 meter 0,3 meter 

Tabell 6-3Gjennomsnittlig vegbredde Rv17 Dyrstad - Spillumshøgda 

 

 
Figur 6-6 Dimensjoneringsklasser for bygging av ny veg.  Kilde: Statens vegvesen: Veg og gateutforming, Normaler, 

håndbok 017 
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Figur 6-7 Anbefalt vegbredde for veger med ÅDT fra 1500-4000 og fartsgrense 80 i spredtbygde strøk ved utbedring 

av eksisterende veg. Kilde: Statens vegvesen: Veg og gateutforming, Normaler, håndbok 017 

6.5. Trafikksikkerhetsinspeksjoner 
Prosjektet forslår at det gjennomføres trafikksikkerhetsinspeksjoner på hele strekningen for å 

avdekke momenter som utgjør sikkerhetsrisiki langs vegen, slik at riktige tiltak kan 

iverksettes. Statens vegvesen har er allerede foretatt inspeksjoner langs utsatte strekninger på 

Rv17, og på bakgrunn av dette igangsatt sikring av sideterreng, konsekvensreduksjon, 

justering av rekkverksender mv.  
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Kapitlet beskriver dagens situasjon mht bosetting, arbeidspendling, kjøretid, arbeidsmarked, 

nærings- og bedriftsutvikling i kommunene som blir berørt av utbedringen. 

 

En forbedring av vegen gir muligheter for næringslivet i form av økt konkurranseevne, 

tilgjengelighet og attraktivitet. Dette vil ha innvirkning på samfunnet som berøres direkte og 

indirekte av aktiviteten i næringslivet i regionen. 

 

  

7. Regional utvikling  
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7.1. Bosetting og regionalt arbeidsmarked 
 

Figur 7-1 illustrerer hvordan bosettingen i regionen er fordelt. Vi ser at det er tettest befolket i 

sentrumsområdene av Namsos og Steinkjer, men også at store deler av befolkningen i 

Steinkjer, Namdalseid og Namsos kommune bor langs Rv17. Verrans innbyggere bor i 

hovedsak i Malm og Follafoss, noe som gjør det naturlig å benytte Rv720 nordover og videre 

til Rv17 når de skal ut av kommunen. Innbyggere i Flatanger er nødt til å bruke Rv17 når de 

skal ut av kommunen. I Osen har de mulighet til å benytte Rv715 til Roan, men målinger viser 

at det er like mye trafikk til Rv17. Ved en helhetlig utbedring av Rv17 vil kommunene rundt 

Steinkjer og Namsos få 

økt sin attraktivitet i 

forhold til bosetting, 

etablering og næringsliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Figur 7-1 Befolkning og vegnett     

   

 

Flere forutsetninger må 

være oppfylt for at 

investeringer i transportinfrastruktur skal gi vekst i næringslivet og/eller befolkningen i et 

område. Rent generelt påvirkes omfanget av virkninger fra fysiske infrastrukturtiltak av 

eksisterende nivå på infrastruktur og regionens utviklingspotensial (Bråthen 2001, Sand og 

Carlsson 2002): 

 Jo dårligere utbygd infrastruktur i utgangspunktet, desto større er mulighetene for at 

forbedringer kan generere økonomisk vekst 

 Regionen må ha et klart utviklingspotensial 

Kommune Folketall 
1. Jan 2008 

Steinkjer  20 672 

Namsos 12 607 

Verran 2948 

Namdalseid 1717 

Flatanger 1138 

Osen 1041 

Sum 40 123 
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 Regionen bør ha et velutviklet politisk system og minst ett industrielt miljø eller et 

større marked som bidrar til å realisere veksten 

Vegstandarden på Rv17 mellom Asp og Spillum og Rv720 til Malm tilfredsstiller ikke dagens 

krav, slik det beskrives flere steder i rapporten. Dette gir seg blant annet utslag i høy 

ulykkesrisiko, dårlig komfort, lav gjennomsnittshastighet og medfølgende lang kjøretid (se 

Tabell 7-1: Beregnet kjøretid i minutter mellom kommunesentra i regionen i dag.Tabell 

7-1). 

 

Over 30 000 innbyggere i Midtre og Ytre Namdal, Osen og Verran er avhengige av en god 

vegforbindelse sørover mot det større bo- og arbeidsmarkedet på Innherred med rundt 60 000 

innbyggere i kommunene Steinkjer, Verdal, Inderøy og Levanger. Siden vekstevne ser ut til å 

være svært avhengig av nærhet til et større arbeidsmarked (Sand 2006), er også kommunene 

på Innherred avhengig av å bli sterkere knyttet til områdene nord for seg så vel som områdene 

sør for seg mot den større Trondheimsregionen. Med sterke industritradisjoner og store 

muligheter innen turisme og kystnæring bør det derfor ligge an til at det i området er et 

betydelig utviklingspotensial og at man gjennom en vegstandardforbedring kan realisere deler 

av et slikt potensial. Slik Bråthen, 2006, viser(Figur 12-1 i vedlegg), vil ofte en slik 

vekstprosess være selvforsterkende over tid. Figur 12-1 viser forbedring av infrastruktur som 

inngår i en kumulativ sammenheng som ett av flere premisser og drivkrefter, for å oppnå 

positiv nærings- og samfunnsmessig utvikling. Bedre infrastruktur vil gi besparelser og nytte 

for brukere av vegen. Det gir bedre lønnsomhet og vekstevne i eksisterende virksomheter. 

Området vil derfor bli mer attraktivt å lokalisere nye bedrifter i. Dette vil i neste omgang gi 

vekst i arbeidsplasser og befolkning, og det skapes bedre betingelser og inntektsmuligheter for 

lokale servicenæringer. Dette vil i sin tur gjøre området mer attraktivt å bosette seg i og man 

kan få en vekst og velferdsøkning som gir press på å forbedre infrastruktur ytterligere. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7-1: Beregnet kjøretid i minutter mellom kommunesentra i regionen i dag. 

  

 Steinkjer Malm Namdalseid Lauvsnes Osen Namsos 

Steinkjer - 29 33 78 75 71 

Malm 29 - 28 72 70 66 

Namdalseid 33 28 - 45 42 38 

Lauvsnes 78 72 45 - 77 64 

Osen 75 70 42 77 - 71 

Namsos 71 66 38 64 71 - 
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Nøkkelen til å realisere befolkningsvekst i regionen ligger i første rekke i å få til vekst i antall 

arbeidsplasser i regionen da de aller fleste arbeidstakerne i Norge tilpasser seg slik at de 

bruker mindre enn 45 minutter i reisetid mellom bosted og arbeidssted. Dette ser vi i Figur 

12-2 (se vedlegg), hvor vi viser gjennomsnittlig pendlingstilbøyelighet i Norge i 2003. 

Figuren viser at mellom 10 og 12,5 % av arbeidstakerne har reisetid til og fra jobb på mer enn 

44 minutter (% av arbeidstakerne langs y-aksen og antall minutter reiseveg på x-aksen). Figur 

12-2 antyder helt klart at de største effektene av investeringer i transportinfrastruktur kommer 

når man kan klare å få reisetiden ned under 45 minutter mellom aktuelle bosteder og 

arbeidssteder. 

 

I Tabell 7-2 ser vi på hvordan man har tilpasset seg lokalt når det gjelder pendling. Cellene i 

tabellen viser: 

 antall arbeidstakere med bosted og arbeidssted i ulike kommuner (første rad),  

 andelen av bosatte arbeidstakere i kommunen/regionene med arbeidssted i en 

kommune/region (andre rad)  

 og prosentvis vekst fra 2006 til 2007 i antall arbeidstakere med bosted og arbeidssted i 

ulike kommuner (tredje rad).  

De to siste kolonnene viser hhv. antall arbeidstakere med bosted i kommunen/regionen og 

antall arbeidsplasser i kommunen/regionen. Også her er det beregnet andeler av bosatte 

arbeidstakere og vekst det siste året. 

Arbeidssted 

B
o

st
ed

 

 

Namsos  
Fosnes  

Overhalla 
Flat- 

anger 
Roan og  

Osen 
Namdals- 

eid Verran 

Steinkjer 
 Inderøy  
Levanger  

Verdal 

Sum  
på  

Rv17 

Bosatte 
 arbeids- 

takere  
Antall arbeids- 

plasser  

Namsos, 
Fosnes og 
Overhalla 

 7 564   8   2   26   2   237   275   8 773   8 830  

 0,86   0,00   0,00   0,00   0,00   0,03   0,03   1,00  1,01  

5 % 60 % -33 % 24 % 100 % 23 % 24 % 5 % 8 % 

Flatanger 

 57   418   4   19   -   11   91   579   466  

 0,10   0,72   0,01   0,03   -   0,02   0,16   1,00   0,80  

12 % 5 % -20 % -39 % 0 % 0 % -7 % 3 % 7 % 

Roan og 
Osen 

 19   2   795   4   1   10   36   1 026   866  

 0,02   0,00   0,77   0,00   0,00   0,01   0,04   1,00   0,84  

58 % 0 % 0 % -50 % 0 % -23 % 0 % -1 % 0 % 

Namdalseid 

 173   17   3   486   8   68   269   869   630  

 0,20   0,02   0,00   0,56   0,01   0,08   0,31   1,00   0,72  

57 % 31 % 0 % -2 % 0 % -22 % 22 % 6 % -5 % 

Verran 

 8   -   1   8   1 016   167   184   1 344   1 214  

 0,01   -   0,00   0,01   0,76   0,12   0,14   1,00   0,90  

-11 % 0 % -67 % -33 % 33 % -2 % -5 % 26 % 29 % 

Steinkjer,  
Inderøy, 
Levanger og  
Verdal 

 171   8   4   74   138   25 440   395   29 788   27 475  

 0,01   0,00   0,00   0,00   0,00   0,85   0,01   1,00  0,92  

33 % 14 % -43 % -4 % 21 % 3 % 18 % 4 % 3 % 

Sum på  
Rv17 

 428   35   14   131   149   493   1 251  - - 

 0,01   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,03  - - 

38 % 30 % -33 % -12 % 20 % 4 % 13 % - - 
Tabell 7-2: Arbeidspendling Rv17. 

I tabellen ser vi at 86 % (en andel på 0,86) av bosatte arbeidstakere i Namsos, Fosnes og 

Overhalla har arbeidssted i samme region mens 3 % pendler til Steinkjer eller lenger sør på 
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Innherred (spesielt Levanger). Fra Flatanger pendler 10 % til Namsos og Overhalla mens bare 

2 % pendler til Steinkjer. Namdalseid er ikke uventet den største pendlingskommunen med 20 

% pendling til Namsos og 8 % til Steinkjer. Fra Verran pendler 12 % til Steinkjer eller til 

Innherred. Fra Roan og Osen er det mindre pendling da avstandene her er større. Vi ser at det 

er totalt 1251 personer som pendler mellom bosteds- og arbeidsstedskommune langs den 

aktuelle delen av Rv17. Disse kan videre grupperes inn i følgende strekninger på dagens 

Rv17: 

- Namsos og Steinkjer: 408 personer 

- Namsos og Namdalseid/Sjøåsen: 285 personer 

- Steinkjer og Namdalseid/Sjøåsen: 175 personer 

- Verran og Steinkjer: 305 personer. 

- Verran og Namdalseid/Namsos: 28 personer 

- Sjøåsen/Årgård/Namdalseid: 50 personer. 

 

Hvor ofte hver enkelt av disse reiser til og fra arbeid er vanskelig å si. En høy andel av 

utpendlerne reiser ikke mellom arbeidssted og bosted verken hver arbeidsdag eller hver uke. 

Funn i Nordtug et al. (2004) antyder at mindre enn 70 % av pendlerne i Tabell 7-2, reiser 

daglig mellom bosted og arbeidssted.  

 

Tabell 7-3 viser ny reisetid i minutter i første rad og spart reisetid i andre rad i minutter 

mellom kommunesentrene i regionen etter en betydelig oppgradering av Rv17 og Rv720. Vi 

ser at reisetiden mellom Steinkjer og Malm kan komme helt ned i 20 minutter mens det 

mellom Steinkjer og Namdalseid kan komme ned på 28 minutter. Fra Namdalseid og til 

Namsos sentrum kan reisetiden nå gå ned til 34 minutter mot om lag 37 minutter før 

Namdalsprosjektet ble satt i gang. Andre avstander ser vi nærmer seg en times reisetid, en 

akseptabel pendlingsavstand for mange i en periode eller over lengre tid når man slipper å 

reise til og fra hver arbeidsdag. 

 

 

Kjøretid mellom Steinkjer Malm Namdalseid Lauvsnes Osen Namsos 

Steinkjer  -   20   28   72   69   62  

 -   8   5   6   5   9  

Malm  20   -   20   63   61   54  

 8   -   8   9   9   12  

Namdalseid  28   20   -   44   41   34  

 5   8   -   1   1   4  

Lauvsnes  72   63   44   -   77   61  

 6   9   1   -   0   3  

Osen  69   61   41   77   -   67  

 5   9   1   0   -   3  

Namsos  62   54   34   61   67   -  

 9   12   4   3   3   -  
Tabell 7-3: Beregnet kjøretid i minutter mellom kommunesentra i regionen med investeringer i Rv17 og Rv720. 
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Ved en helhetlig utbedring av Rv17 vil distriktskommunene rundt Steinkjer og Namsos få økt 

sin attraktivitet i forhold til bosetting, etablering og næringsliv. Eksempelvis vil kjøretiden 

mellom Malm og Steinkjer bli redusert med ca 10 minutter.  

 

Km dagens  Steinkjer Malm Namdalseid Lauvsnes Osen Namsos 

Steinkjer - 29,4 33,7 78,9 77,0 72,6 

Malm 29,4 - 23,3 68,5 66,6 62,2 

Namdalseid 33,7 23,3 - 45,2 43,3 38,9 

Lauvsnes 78,9 68,5 45,2 - 76,1 64,0 

Osen 77,0 66,6 43,3 76,1 - 69,8 

Namsos 72,6 62,2 38,9 64,0 69,8 - 
Tabell 7-4 Avstandsmatrise dagens veger, km 

Km ny Steinkjer Malm Namdalseid Lauvsnes Osen Namsos 

Steinkjer - 20,0 29,2 73,3 71,6 65,6 

Malm 20,0 
 

20,1 64,1 62,5 56,5 

Namdalseid 29,2 20,1 - 44,1 42,4 36,4 

Lauvsnes 73,3 64,1 44,1 - 75,9 62,7 

Osen 71,6 62,5 42,4 75,9 - 68,3 

Namsos 65,6 56,5 36,4 62,7 68,3 - 
Tabell 7-5 Avstandsmatrise ny veg, km 

Besparelse i km Steinkjer Malm Namdalseid Lauvsnes Osen Namsos 

Steinkjer - 9,4 4,5 5,6 5,4 6,9 

Malm 9,4 - 3,2 4,4 4,1 5,6 

Namdalseid 4,5 3,2 - 1,2 0,9 2,5 

Lauvsnes 5,6 4,4 1,2 - 0,2 1,3 

Osen 5,4 4,1 0,9 0,2 - 1,5 

Namsos 6,9 5,6 2,5 1,3 1,5 - 
Tabell 7-6 Besparelser i km 

Besparelse i prosent Steinkjer Malm Namdalseid Lauvsnes Osen Namsos 

Steinkjer - 32 % 13 % 7 % 7 % 10 % 

Malm 32 % - 14 % 6 % 6 % 9 % 

Namdalseid 13 % 14 % - 3 % 2 % 6 % 

Lauvsnes 7 % 6 % 3 % - 0 % 2 % 

Osen 7 % 6 % 2 % 0 % - 2 % 

Namsos 10 % 9 % 6 % 2 % 2 % - 
Tabell 7-7 Besparelser i prosent 
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7.2. Nærings- og bedriftsutvikling 
En helhetlig utbedring av vegstrekningen vil gi kommunene langs Rv17 mange nye 

muligheter. Dette er muligheter knyttet til økt pendling som konsekvens av bedre veg, noe 

som igjen kan gi et nytt og endret bosettingsmønster.  Dette sammen med en bedre veg som 

gir bedre fremkommelighet og kortere kjøretider øker mulighetene for nye 

næringsetableringer langs vegen. Typiske bedrifter som tiltrekkes av disse mulighetene er de 

som ønsker å unngå pressområder hvor tomter og lokaler er dyre og der det er et sterkt 

lønnspress og ustabil arbeidskraft. Bedre veg gir også bedre betingelser for eksisterende 

bedrifter, for næringsinteressene på kysten og i Namdalen for øvrig.  

 

Oppdrettsnæringen er en betydelig næringsaktør langs Rv17 helt fra Osen til kystkommunene 

nord for Namsos. De har store behov for frakt både av for og andre leveranser inn til 

anleggene og av frossenfisk og av fersk fisk ut til markedene.  

 

Skog- og trelastbransjen i hele regionen transporterer betydelig mengder tømmer inn til 

Namsos, sørover til Norske Skog og til andre kunder.  

 

Fra industribedriftene i regionen transporteres betydelige mengder råstoff inn til bedriftene og 

ferdigvarer ut til markedet. Det forbrukes betydelige mengder forbruksvarer og andre varer i 

Namdalen, Vikna og nordover til Helgeland som transporteres på Rv17.  

 

Handelsbedriftene og næringslivet for øvrig poengterer at Rv17 oppfattes som en del av deres 

verdikjede og at den er et nødvendig driftsmiddel det er verdt å investere i. Ny og bedre veg 

bedrer pendlernes vilkår. Dette bidrar til bedre tilgang på kompetent arbeidskraft og påvirker 

bosettingsmønsteret.  

 

På Rv17 er det om sommeren stor reiselivstrafikk, den er derfor av stor betydning både i 

Nord-Trøndelag og i Nordland. For Namdalen vil det bety mye å få kanalisert mesteparten av 

denne trafikken om Namsos. 

 

Disse forholdene er utdypende belyst i en rapport som Transportøkonomisk Institutt har utført 

på oppdrag fra Vegdirektoratet. (Kvinge m.fl., 2004).De har sett nærmere på årsakene til 

næringsøkonomisk vekst i tre spesifikke vegprosjekter. Sitat: 

Veginvesteringer kan initiere store forandringer i næringslokalisering, pendling og – på lang 

sikt - bosetningsmønster. Kommunal arealplanlegging virker samtidig styrende på hvordan 

denne utviklingen skjer. Kommunal regulering er en nødvendig betingelse for at økonomiske 

drivkrefter som trekker i retning av relokalisering får virke. Framvekst av næringsområder 

nær veger med stor gjennomgangstrafikk synes å være et fellestrekk ved flere større 

vegprosjekter. Handels- og servicebedrifter tjener på tilgang til gjennomreisende trafikk. 

Kommuner ser på gjennomgangstrafikken som en viktig kundegruppe som kan gi økte 

skatteinntekter og flere arbeidsplasser. Det blir gjerne tilrettelagt for etablering av 

handelsbedrifter fra kommunalt hold. 

 

Bedriftsetablering langs vegen trenger ikke å skyldes vegen i seg selv. Dersom kommunen 

velger å tilby næringsarealer langs vegen, vil bedriftsetableringer i en kommune komme der, 

enten vegen er av særlig betydning for bedriften eller ikke. Veginvesteringer kan føre til 

forholdsvis omfattende omfordeling mellom tettsteder og kommuner. Disse 

omfordelingsvirkningene kan i rimelig grad forutses. Slike prognoser vil bli sikrere dersom 

kommunenes arealpolitikk tas med i planleggingen. I grisgrendte strøk vil etablering av 

næringsarealer ved vegen kunne skape et kundegrunnlag som gjør det lønnsomt å etablere 
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nye tjenester i området. Sentralisering av næringsaktiviteten til slike områder vil altså kunne 

skape et mer variert næringsliv lokalt. 

 

Tilgang til en by eller større tettsted vil kunne utløse arbeidsmarkedseffekter, dvs. å gjøre 

tilgangen til kompetente arbeidstakere større og sikrere for bedriftene. Slikt vil øke 

næringslivets lønnsomhet, og være eksterne effekter av vegutbyggingen. Havbruksnæringen er 

en næring som i stor grad er avhengig av effektiv transport over veg av fersk fisk.  

 

Kommunal arealplanlegging kan påvirke aktiviteten som skapes rundt en vegstrekning i 

betydelig grad. Dette viser at de forhandlingsrunder som skjer med berørte kommuner forut 

for ekspropriasjon og bygging av veger også er en arena for å finne gode løsninger for 

utbyggingen. Betydningen av den kommunale satsningen kan vanskelig måles i kroner og øre, 

men vil kunne falle naturlig inn blant ikke-prissatte konsekvenser. 
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7.3. Steinkjer kommune 
Næringslivet i Steinkjer preges av at byen er et bygde- og fylkessenter. Primærnæringene er 

fortsatt en meget viktig del av kommunens næringsliv sammen med landbruksrelatert 

virksomhet. I tillegg er Steinkjer et service- og handelssenter for et betydelig omland.  

Industri sysselsetter ca 11 % av total sysselsetting, primærnæringene 8 %.  Service og handel 

utgjør ca 30 % av total sysselsetting. Transporten preges av innfrakt av varer, råstoff til de 

industrielle virksomheter og varetransport av ferdigprodukter i tillegg til en betydelig 

persontrafikk relatert til inn- og utpendling av arbeidskraft fra nabokommunene.  

  

På samme måte har mekanisk industri, byggvarekjedene og entreprenørene betydelig oppdrag 

utenfor kommunen hvor både arbeidskraft, innsatsmidler og varer transporteres.  

I tillegg kjører det mange store kjøretøy til primærnæringen og til tertiærnæringen. 

 

Innenfor kommunal sektor er det etablert felles virksomhetsområder mellom Inderøy, 

Steinkjer og Verran gjennom INVEST som medfører omfattende interntransport/pendling fra 

medarbeidere og personer som involveres i samarbeidet. Det er et nasjonalt uttrykt mål å 

effektivisere kommunal virksomhet gjennom interkommunale samarbeidsavtaler. INVEST er 

en slik institusjon hvor offentlige midler søkes å bli brukt på en mest mulig kostnadseffektiv 

måte. Optimalisering av denne intensjonen krever gode kommunikasjonsmulighet for både 

samhandling og for direkte tjenesteyting til innbyggerne i området.  

 

Effekter for enkeltbedriftene 

  Bedriftene vil få en positiv kostnadseffekt på følgende områder: 

1. Mer effektiv og rask transport av råvarer og ferdigvarer 

2. Raskere transport av personell/varer ut på anlegg 

3. Kortere avstand til kunder, støttefunksjoner og tjenesteytende næringer 

  

Felleskjøpet Agri. 

Fra Felleskjøpet Agri på Steinkjer kjøres i all hovedsak all tonnvare på bil etter Rv17 på 

strekningen Steinkjer – Berg/Brønnøysund på Helgeland. Dette gjelder gjødsel, korn og 

ferdigprodusert kraftfôr. En betydelig vekst innen kraftforbasert landbruksproduksjon de siste 

årene har økt transportbehovet betydelig, og nå registreres en kraftig økning i antall 

kyllingprodusenter som har stort forbruk av kraftfôr.  

 

Inn-Tre 

Inn-Tre er også en relativt stor transportør av tømmer, flis og trevirke på Rv17. Nå er denne 

trafikken litt periodevarierende, og i enkelte perioder mer omfattende enn andre deler av året.  

 

Transportnæringen for øvrig 

Rv17 er en meget viktig transportarena for transportører bosatt i Steinkjer. Oppdragsmengden 

øker og det er omfattende transport fra Steinkjer til Namsos, Malm, Flatanger og Osen. Det er 

likeså betydelig antall tonn med varer som fraktes på denne strekningen i tilknytting til 

Overhall, Høylandet og til Ytre Namdal/Helgeland. 

 

Andre effekter 

Det er et mål å utvikle Steinkjers posisjon som handels- og servicesenter for hele regionen, og 

spesielt i forhold til nabokommunene nordover. For Steinkjer betyr det økt tilgang til 

arbeidskraft og kompetanse som grunnlag for nyetablering av virksomheter. I et regionalt 

perspektiv synes det nå som at Steinkjer og Namsos har satsningsområder innen næring og 

kultur med ambisjoner ut over det lokale befolkningsgrunnlaget. For begge steder gjelder det 

satsning av nasjonal karakter. En betydelig forbedring av transportmulighetene mellom byene 
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vil styrke grunnlaget for denne satsningen fordi det gjensidig fyller ut hverandres mål. I 

tillegg gir det økt tilgang til, og større valgmuligheter, for befolkningen som bor på aksen 

Namsos /Steinkjer. 
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7.5. Verran kommune 
Næringslivet i Verran preges av industriell virksomhet. Sekundærnæringen sysselsetter 

77,6 % av privat sektor, primærnæringene 11,5 % og tertiærnæringene 10,9 %. Det 

transporteres mye råstoff inn til bedriftene og mye ferdigvarer ut. Bare til/fra Sødra Cell Folla 

AS kjører det en trailer per 20  minutt på Rv720. Mange bedrifter har arbeidstakere som 

daglig reiser ut på anlegg. Ventilasjonsbransjen har en betydelig markedsandel innenfor 

levering av større ventilasjonsanlegg i Midt-Norge.  

 

På samme måte har mekanisk industri og byggfagene oppdrag utenfor kommunen. I tillegg 

kjører det mange store kjøretøy til primærnæringen og til tertiærnæringen. Standarden på 

Rv720 er for trailere så dårlig at det er etablert et prosjekt mellom Statens vegvesen, 

kommunen og næringslivet med Sødra Cell Folla AS i spissen. Hensikten med dette 

prosjektet er å danne et spleiselag for umiddelbart å få utbedret de farligste/dårligste punktene 

på vegen mellom Hjellbotn og Follafoss. Prosjektet er etablert på grunnlag av reaksjoner fra 

sjåførene/transportørene som truet med å nekte å kjøre strekningen. 

 

I Norge diskuteres det nå muligheten for å øke kjøretøyenes lengde til 25,25 m på enkelte 

strekinger. Det er ikke dagens Rv720 beregnet for. En ny Rv720 fra Strømnestangen til Malm 

vil fjerne de bratteste og lengste bakkene og de verste kurvene mellom Hjellneset og Follafoss 

samtidig som vegen blir kortere. Et flertall av trailerne til/fra Sødra Cell Follafoss AS kommer 

fra Namsos og får derved også fordelen av en forbedring av Rv17 på den strekningen. 

 

Kjøretiden fra Malm til Steinkjer blir kjøretiden redusert fra ca 30 minutter til ca 20 minutter. 

For Verran kommune er derfor dette vegprosjektet av største betydning. 

 

Effekter for enkeltbedriftene 

Bedriftene vil få en positiv kostnadseffekt på følgende områder: 

1. Transport av råvarer og ferdigvarer 

2. Transport av personell/varer ut på anlegg 

3. Kortere avstand til kunder, støttefunksjoner og tjenesteytende næringer 

 

Andre effekter 

Bedriften Sødra Cell Folla AS står i fare for å miste betydelige mengder råstoff til sin 

produksjon. Det er stor knapphet på trevirke og avfallsprodukter fra trevirkeprodusenter (flis). 

Dette har presset prisene opp og kampen om råvaren har tilspisset seg. Bedriften importerer 

derfor over 60% av sitt råstoff fra utlandet.  

Transportørene vegrer seg for å kjøre Rv720 med dagens standard, med dette risikerer 

bedriften å miste flisa fra lokale sagbruk. Dette er en betydelig risiko for bedriftens eksistens. 

 

Arbeidskraft 

Få av lederne både i bedriftene og i kommunen bor i dag i kommunen. 

En betydelig andel av personell med spesialkompetanse dagpendler inn til kommunen. 

En kortere og bedre veg vil gjøre arbeidsplassene i Verran mer attraktive noe som vil bedre 

tilgangen på slikt personell både i bedriftene og i kommunen. Med 20 minutter kjøretid til 

Steinkjer vil også flere vurdere å bosette seg i Verran. Dette vil ha stor betydning både for 

bedriftene og ikke minst for lokalsamfunnet. I industrien er mange av arbeidsoperasjonene 

spesialiserte til den enkelte bedrift. I tillegg utføres mange av arbeidsoperasjonene av 

maskiner som styres av data. Det kreves høyt kompetente personer til å utføre disse 

arbeidsoperasjonene. I dagens Norge er det manko på slik arbeidskraft og det må derfor 

legges godt til rette på mange områder for at disse skal tiltrekkes av våre arbeidsplasser. 
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Markedsmuligheter 

Mange av bedriftene i Verran har Midt-Norge som et viktig marked og utfører deler av 

arbeidet på leveringsstedet. Dette er innenfor mekanisk industri og byggfagene, dvs 

ventilasjonsbedriftene, mekanisk industri, byggmestrene og rørleggerne. 

For disse vil en ny veg ha stor betydning for deres konkurranseevne, vekst og utvikling. 

 

Etableringsmønster. 

I tillegg til en positiv effekt for det eksisterende næringsliv, vil en ny veg til Verran ha en 

positiv effekt på nyetableringer og tilflytting av bedrifter. Verran har svært gode miljøer 

innenfor mekanisk industri, ventilasjonsbransjen, trevare-/møbelindustrien og innenfor 

tjenesteytende landbruk. Disse kan en forvente vil vokse og utvikle seg svært positivt med nye 

rammevilkår. 

 

Arealbruk, regulering og jordvern 

Tjuin havn og industriområde vil få en markert bedre lokalisering etter en vegomlegging av 

Rv17 og Rv720. Avstanden til Rv17 vil bli ca 6 km. Verran kommune er i ferd med å regulere 

og legge til rette for industritomter og et betydelig antall boligenheter i sentrum av Malm. 
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7.6. Namdalseid kommune 
Et moderne landbruk med optimisme og utviklingsevne preger næringslivet i Namdalseid. I 

tillegg til spennende nisjeproduksjon og økologisk jordbruk, finnes også tradisjonelt landbruk 

og reindrift. Andre sentrale næringer er handel, service, småindustri, reiseliv, transport, 

verksted, bygg- og entreprenørvirksomhet. Samtidig er kulturbasert næringsliv – med fokus 

på utnyttelse av kvaliteten i utmark og kulturlandskap – en voksende næring i kommunen.   

 

Namdal Plast AS 

Bedriften driver produksjon og montering av tanker, kar og bassenger for slakteavfall, vann 

og slambehandling, alt i glassfiberarmert polyester. Namdal Plast AS er i tillegg en av de 

ledende leverandørene av glassfiberarmert polyester til oppdrettsnæringen. Selskapet leverer 

produkter til smoltproduksjonen av både laks og ørret, samt noen saltvannsarter som torsk, 

kveite og hummer.  Satsingen på leveranser til havbruksnæringen har medført stor økning i 

transportbehovet, og bl.a. store kar medfører spesielle krav til kvaliteten på vegnettet. 

 

Norgesfor Hundseth Mølle 

Foruten kornmottak og kraftfôrproduksjon driver bedriften med salg av gjødsel, 

ensileringsmiddel, såvarer, tilskuddsfôr, hund- og kattefôr samt driftsmiddel til landbruket.  

All tonnvare kjøres på Rv17, og en betydelig vekst innen kraftforbasert landbruksproduksjon 

de siste årene har økt transportbehovet betraktelig.   

 

Nordic Garden AS 

Avdelingen i Namdalseid driver med barkproduksjon i ulike kvaliteter alt fra sanitærbark, 

miljøstrø for landbruket. Markedet ligger i hovedsak mellom Ålesund og Kirkenes. Det 

fraktes om lag 7.500 m3 til og fra fabrikken årlig per i dag, men det planlegges ytterligere 

utvidelser ved fabrikken på Storåsen Industriområde som vil føre til økt transportbehov.  

 

Kristensen Transport AS 

Bedriften er i dag en av det største i bransjen i Namdalen med 19 biler og 30 ansatte. 

Bedriften startet i sin tid med transport innen havbruksnæringen og landbruk, og fortsatt 

kjøres det laks til Europa og kraftfôr til bøndene, samt at flere biler kjører matvarer til 

butikker i Trøndelag og Helgeland. Per i dag er Fellesskjøpet og Fosen Transport de største 

oppdragsgivere.  Bedriften er lokalisert på Statland og er sårbar konkurransemessig på 

kjøretid inn til større kunder.  Utbedring av Rv17 vil helt klart bidra til å styrke bedriftens 

konkurranseevne. Totalt frakter denne bedriften alene om lag 150.000 tonn årlig. 
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7.7. Osen kommune 

Fiske  
Fiske har vært grunnlaget for bosettinga i Osen i uminnelige tider. På tross av at svikt i 

ressursene og omstruktureringer i næringa har bidratt til at antall fartøyer, tallet på sysselsatte 

og ilandførte mengder til lokal foredling har gått kraftig ned i løpet av de siste 20-30 åra, 

bidrar båter og fiskere fra Osen til ei verdiskaping som gjør at kommunen fortsatt kan regnes 

som en betydelig fiskerikommune. De største fartøyene henter fangstene sine på felter langt 

fra Osen, som f.eks. M/S Rav.  

Landbruk 

Landbruket i Osen er i dag jamstort med fiskerinæringa når det gjelder antall sysselsatte. 

Næringa domineres av melk- og kjøttproduksjon, med innslag av f.eks. eggproduksjon. 

Enkelte brukere har også inntekter fra reiseliv, jakt og fiske. Antall driftsenheter har vært 

synkende de siste åra, men dette har ikke hatt tilsvarende innvirkning på areal i drift.  

Industri 

Industriutviklinga i Osen er av forholdsvis ny dato. Av igangværende industribedrifter er AS 

Strandplast den eldste, stiftet i 1969. I tillegg har man produksjon av paller ved Åsegg Sag. 

Nord-Fosen Pukkverk er leverandør av pukk til anlegg i land og offshore. 

Osen kommune har tilrettelagt industriområde med ledig areal ved Strand havn, gunstig 

plassert i forhold til transport både over sjø og land. Ved Rv715 i Steinsdalen finnes et 

kommunalt næringsbygg. 

Fiskeoppdrett 
Oppdrettsnæringa domineres i dag av de store aktørene Hydro Seafood AS og Salmar Nord 

AS som er de eneste konsesjonshavere i Osen. I alt har disse fire matfiskkonsesjoner med et 

oppdrettsvolum på i alt 48 000 m3 laks. 

Settefiskanlegget på Setran har en årsproduksjon på 500 000 smolt. 
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7.8. Namsos kommune 
 

Namsos er regionbyen i Namdalen, her finner vi transportknutepunkt som knytter regionen 

sammen og skaper forbindelse med andre regioner. Her er kulturmangfold og offentlig rom 

som demmer opp for flytting til større byer og et bredt utvalg av varer og tjenester som styrker 

regionen som selvstendig enhet. Næringslivet i Namsos preges av at byen er regionsenter for 

Midtre Namdal med Sykehuset Namsos som en av de største arbeidsplassene med sine1000 

ansatte.  Her sysselsetter offentlig sektor og annen tjenesteyting ca 45 % av total antall 

sysselsatte, industri, bygg og anlegg 16 % og varehandel, hotell og restaurant 19 %. 

Transporten preges av innfrakt av varer, råstoff til industrien og uttransport av ferdigvarer, i 

tillegg til en betydelig persontrafikk relatert til pendling til og fra nabokommuner. 

Inntransport til de store kjøpesentrene foregår for det meste sørfra, langs Rv17. 

 

Industribedriftene 

Det omsettes for i overkant av 1 mrd. kroner innen industribedriftene i Namsos. Av de største 

industribedriftene i Namsos er kabelprodusenten Nexans AS og trelastbedriften Moelven Van 

Severen AS. Størstedelen av all transport av råvarer og ferdigprodukt tilknyttet disse 

bedriftene, foregår med bil langs Rv17.  En utbedring av Rv17 vil gi store fortrinn for disse 

bedriftene og skape grunnlag for vekst og utvikling.  

 

Transportnæringen for øvrig 

Transportnæringene i Namsos sysselsetter over 200 personer som driver med landtransport. 

Det er flere store transportfirma som er etablert i Namsos.  De største er Namdalske AS, 

Bolkan AS, og Sunde Transport AS.  Disse bedriftene konkurrerer med store 

transportbedrifter i andre regioner og er avhengig av gode kommunikasjoner for å kunne 

vinne fram i en bransje med svært stor konkurranse. Bolkan AS driver innen spesialtransport 

av store bygningsdeler og har hatt stor vekst i oppdragsmengden her de siste årene. Dette 

stiller helt spesielle krav til bl.a. vegbredde og kurvatur, samt høyde på tuneller. 

 

Reiselivsnæringen 

Hovedmålsettinga er at Namdalsk reiselivsnæring skal oppnå 50 % økning i omsetningen i 

løpet av 5 år. Her er det allerede igangsatt prosjekter for felles profilering av Namdalsk 

reiselivsnæring. Det satses på produktutvikling innen natur- og kulturbaserte 

opplevelsesprodukter.  

 

Satsing på kulturbasert næringsutvikling som Rock City Namsos medfører store utfordringer 

kommunikasjonsmessig.  Med det nye hotellet i Namsos som planlegges å stå ferdig 2009, vil 

Namsos framstå som en destinasjon av nasjonal interesse.  En utbedring av Rv17 vil bidra til å 

lette arbeidet med destinasjonsutvikling og gi Namsos og regionen et viktig løft som 

reiselivsmål. 

 

Handelsnæringen 

På statistikken over omsetning per innbygger i detaljhandel, ligger Namsos på 

trøndelagstoppen.. Lite utbygget handel i distriktet i kombinasjon med stor utbygging av 

kjøpesenter og inntog av nye, store aktører i markedet, trekker folk fra andre områder inn til 

Namsos. Det kommer folk helt fra Sør-Helgeland og Ytre Namdal for å gjøre innkjøp i 

Namsos. Byen har alltid hatt en sterk stilling som handelsby. I løpet av de siste 5 årene er 

butikkarealene i byen flerdoblet gjennom etablering av kjøpesentra i Namsos.  

Namsos har svært stor dekningsgrad på faghandel (alle varer unntatt næringsmidler, alkohol, 

apotekvarer og kosmetikk). Namsos hadde i 2007 en vekst i detaljhandelen på ti prosent.  
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I løpet av 2008 igangsettes utbygging av byggetrinn tre i Namsos Handelspark, som er 

planlagt med inntil 20 nye butikker.  Gode kommunikasjoner er av avgjørende betydning for 

at Namsos skal lykkes i sitt arbeide med å være i trøndelagstoppen innen detaljhandel. 
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Kapitlet beskriver resultater fra beregninger av hvilken samfunnsøkonomisk effekt en 

helhetlig utbygging av vegen vil ha.  

8. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
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8.1. Nasjonale betraktninger basert på de 
effekter som er beskrevet foran 

Hovedformålet med analyser av samfunnsøkonomisk lønnsomhet er å klarlegge og 

synliggjøre alle relevante fordeler og ulemper som et tiltak vil føre til for samfunnet.  

 

Ulike tema som kan dekkes i slike samfunnsøkonomiske analyser er: 

1) trafikant- og transportbrukernytte: 

a) distanseavhengige kjørekostnader 

b) tidsbruk 

c) helsevirkninger og utrygghet for gående og syklende 

2) budsjettvirkninger for det offentlige 

3) operatørnytte (kostnader og inntekter for eksempel bompengeselskapet) 

4) annen samfunnsnytte/kostnader som kan prissettes/settes en verdi på: 

a) trafikkulykker 

b) støy og luftforurensing 

c) effektivitetskostnad av offentlig finansiering av vegtiltaket 

d) restverdi av investeringene ved slutten av analyseperioden  

5) samfunnsnytte/kostnader som ikke kan prissettes eller ikke kan settes en verdi på: 

a) landskapsbilde 

b) nærmiljø/friluftsliv 

c) naturmiljø 

d) kulturmiljø  

e) naturressurser 

 

I dette kapitlet begrenser vi oss til å dekke punkt 1 og 4, dvs. at vi legger vekt på de delene 

av den samfunnsøkonomiske analysen som det kan knyttes økonomiske, tallfestede 

verdier til. 

 

I samfunnsøkonomiske analyser av veginvesteringer brukes normalt 

nytte/kostnadsanalyser for å avdekke lønnsomhet for samfunnet i betydningen nasjonen. 

Her er det utformet veileder (se H140) som sier at man bør regne om alle verdier til faste 

priser i ett bestemt år (for eksempel 2008) og neddiskontere framtidige kostnader og 

inntekter i en analyseperiode på 25 år fra åpningsåret av ny veg. Neddiskontering betyr at 

man setter et krav til avkastning i form av en bestemt rentefot slik at en krone i morgen får 

mindre betydning enn en krone i dag. For veginvesteringer brukes i 2008 4,5 % realrente 

pluss et risikotillegg på opptil 3,5 %. En kalkulasjonsrente som anbefalt fra 

departementene på 8 % er imidlertid svært omstridt og mye høyere enn i Sverige (3 %) og 

renten man hadde for et par år siden (2,5 % realrente pluss risikotillegg på 2 %).   

 

Det er forskjell mellom privatøkonomiske gevinster vi har beregnet over og 

samfunnsøkonomiske gevinster for brukerne av vegen. I beregningene gjelder dette 

spesielt at vi har kontrollert for at avgifter som private betaler ikke representerer en netto 

gevinst for samfunnet. Distanseavhengige kjørekostnader er derfor justert i tråd med 

samfunnsøkonomiske verdier i H140. For tidskostnader har vi brukt samme anslag for 

privatøkonomiske og samfunnsøkonomiske verdier. 

 

Videre har vi beregnet 20 % av de offentlige bevilgningene til prosjektet som 

skattekostnad fordi effektiviteten i økonomien reduseres med økende skatter. Her har vi 

tatt utgangspunkt i antatt finansiering fra det offentlige ved vurdering av 

bompengeinntekter og finansiering av vegen. 
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Gevinster til regional utvikling er ikke beregnet utover gevinster knyttet til bruk av vegen 

(kjøre- og tidskostnader), ulykker, utrygghet og lokale utslipp. Eksempler på gevinster som 

ikke er tatt med i den samfunnsøkonomiske analysen er: 

- Konkrete og helt spesielle gevinster for næringslivet som for eksempel kr 50 000 – 

100 000 i besparelse per år for tømmertransport til Namsos ved utskifting av Bogna 

bru (gitt at prøveordningen med 56 tonn på vegene blir permanent) 

- Næringsutvikling og økt bosetting i regionen. Dette punktet er ikke tatt med fordi det 

for samfunnet også er kostnader knyttet til økt utvikling, for eksempel økte miljø- og 

ulykkesbelastninger eller at økt utvikling i en region går på bekostning av andre 

regioner i Norge  

 

I tabellen nedenfor vises foreløpige beregninger av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av de 

foreslåtte veginvesteringene.  

 
 Sum 

Netto 
 Kjøre- 
gevinst
er  

Utslipp  Utrygg-
het 

Ulykker Utrygg-
het 

Rest-
verdi 

 Inv. 
kost  

Skatte-
kost. 

Realverdier med 
rente 0 % 

             
2 189  2 150 54 29 841 24 497 -1 326 -81 

Realverdier med  
Rente 4,25 % 

                 
272  963 24 13 376 11 122 -1 170 -67 

Realverdier med 
Rente 5,75 % 

                   
28  792 20 11 310 9 83 -1 132 -63 

Realverdier med 
Rente 8,00 % 

               
-263  572 14 8 224 6 42 -1 070 -58 

Tabell 8-1 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet (verdier i mill. kroner, 2008-priser) 

 

Vi ser av tabellen at høy kalkulasjonsrente på 8 % gjør investeringene samfunnsøkonomisk 

ulønnsomme. Det samme er tilfelle med en rekke andre planlagte veginvesteringer i Norge 

(også i sentrale strøk, se for eksempel http://samferdsel.toi.no). En mer moderat 

kalkulasjonsrente på 5,75 % medfører imidlertid at de foreslåtte investeringene er 

samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

 

Et sentralt punkt er trafikkveksten hvor vi har antatt 1,5 % årlig vekst, dvs om lag den vekst 

som har vært de siste årene på vegen. Vi beregner ikke nytte av ytterlige trafikkvekst i 

hovedalternativet fordi det også er kostnader knyttet til det å utløse høyere trafikkvekst i det 

aktuelle området. Eksempelvis vil 2 % gjennomsnittlig vekst, dvs. at prosjektet utløser 0,5 % 

årlig vekst, kunne gi en økning i kjøregevinster for brukerne av vegen på om lag 10 % i 

forhold til tabellen over, for eksempel til 867 mill. kr med realrente på 5,75 %. Samtidig vil 

gevinstene knyttet til ulykker og utslipp gå ned i forhold til dagens situasjon med 1,5 % vekst. 

Her kan det vises at utslippsgevinstene trolig vil halveres i absolutt tall ned til 10 mill. kr.  

Virkningen av trafikkvekst på ulykkesrisikoen er mer usikker fordi den nye vegen nå må antas 

å være dimensjonert for de aktuelle trafikkmengdene. Likevel må vi kunne anta en viss 

økning i ulykkesrisiko med trafikkvekst på 2 % i forhold til 1,5 %. Antar vi for eksempel 0,25 

5 % økt ulykkesrisiko per år pga. utløst trafikkvekst på 0,5 %, kan det vises at 

ulykkesbesparelsene går ned fra 310 mill. kr til 235 mill. kr i tabellen over for rente 5,75 %. I 

så fall vil den samfunnsøkonomiske lønnsomheten fortsatt være marginal (19 mill. kr) med en 

trafikkvekst på 2 % og rente 5,75 %.  

http://samferdsel.toi.no/
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Kapittelet beskriver de beregnede kostnadene ved utbyggingen og en finansieringsløsning 

med bompenger. 

  

9. Kostnader og finansiering 
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9.1. Kostnader 
En omfattende utbedring av Rv17 og Rv720 er et stort prosjekt og har noen 

usikkerhetsmomenter på nåværende tidspunkt. Av den grunn opereres det med kostnader med 

feilmarging på +/- 40%, noe som er standard i denne fasen av planleggingen. 

 

Kostnadene for delprosjektene, samt strekningsvise tiltak hvor det ikke gjøres større prosjekt, 

er beskrevet i Tabell 9-1. Prisene er regnet ut i samarbeid med Statens vegvesen.  

 

Rekkefølgen på investeringene har mye å si for de totale kostnadene i prosjektet. Ved å gjøre 

kostbare utbedringer tidlig påløper også renteutgifter raskere. Prosjektet har beregnet årlige 

innvesteringer til å ligge på 154 millioner i 2012 og 191 frem til og med 2018.  

 

 

  

Nr Parsell/punkt Tiltak Lengde 
km 

Kostnad  
+-40% i 
mill. kr. 

1 Jådåren Kurveutretting 1,4 21 
2 Kvarvingdalen -Sprova Kurveutretting og bru 7,4 444 
3 Grøtmo - Hanemo  Kurveutretting 2 (sum 

pkt3-8) 
235 

4 Hanemo - Holstad (Korsen) Avkjørselsanering, gang- og sykkelveg 1 
5 Namdalseid sentrum Ny Rv17 utenom sentrum 1,7 
6 Berre-Årgård Kurveutretting 1,6 
7 Årgård Ny bru med tilstøtende veg 0,5 
8 Anskarsodden Kurveutretting 0,5 

9 Gryta Kurveutretting og tunnel 0,4 12 
10 Gryta-Olsbekken Breddeutvidelse, kurveutretting 1,4 21 
11 Bangsundsvingene Ny Rv17 2,2 70 
12 Bogna bru Ny bru 0,05 17 
13 Dølbekken Kurveutretting 0,4 6 
14 Sævik-Spillumshøgda Gang- og sykkelveg 1,4 20 
15 Rv720 – Strømnestangen - Malm Ny Rv 6 120 
16 Hele strekningen Strekningsvise tiltak (herunder gang- og sykkelveg) 38 334 

SUM   66 1300 

Tabell 9-1 Kostnader ved utbedring av Rv17 og Rv720 
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9.2. Finansiering 
Med bakgrunn i de signaler som har kommet gjennom Nasjonal Transportplan vil en full 

statlig finansiering av hele prosjektet slik det er beskrevet ikke være realistisk. Det foreligger 

et etatsforslag hvor fylket får tildelt 56 millioner kroner til investeringer på øvrige riksveger i 

fylket hvert år i kommende NTP-periode. Behandling i Stortinget vil fastsette beløpet. 

Derfor har prosjektet utarbeidet finansieringsforslag hvor bompenger står for 60 % av 

finansieringen og de statlige overføringene står for 40 %.  
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Figur 9-1 Gjeldsutvikling for finansiering med bompenger 60% og statlige overføringer 40% 

9.2.1. Bompengeselskap 
Prosjekter som helt eller delvis finansieres med bompenger administreres av et eget 

bompengeselskap. Et slikt selskapet står ansvarlig for finansiering av bompengeandelen. 

Dersom statsandelen ikke kommer under byggeperiodene eller at statsandelen ikke er stor nok 

til å dekke hele kostnaden i anleggsperioden, må bompengeselskapet forskuttere 

byggekostnaden. Dette gjøres ved av bompengeselskapet tar opp et byggelån hvor man i 

tillegg har tilsagn fra en kredittinstitusjon om konvertering av byggelånet når anlegget er 

ferdig. Kredittgrensen for byggelånet fastsettes normalt slik at lånet ikke overstiger det beløp 

man regner med vil bli konvertert til et langsiktig lån.  

 

Det er et krav at bompengeselskapet skaffer seg fullfinansieringstilsagn. Dette gis som en 

garanti fra en bank eller annen finansieringsinstitusjon overfor bompengeselskapet om at 

finansieringen vil bli opprettholdt i bompengeperioden under forutsetning av at prosjektet 

utvikler seg normalt. Selskapet bør før søknaden sendes ha vært i kontakt med en eller flere 

finansinstitusjoner slik at forventede betingelser for låneopptak, tilsagn og garantier er 

tilstrekkelig avklart. Fylkeskommunene er garantist for lånebeløpet.  

 

Det foreslås å etablere et bompengeselskap så fort som mulig etter kommunestyrenes 

behandling. Dette skal ta opp lån samt være ansvarlig for avgiftsinnkrevingen som skal 

finansiere lånet. Det er et krav at selskapet skal være eid av fylkeskommuner og eller 

kommuner og at flertallet i styret skal komme fra disse forvaltningsnivåene. Det anbefales at 

private aktører kan gå inn på eiersiden. 

 



 
 84 

Kostnader og finansiering 
Del 1 

9.2.2. Bomplassering og innkrevingssystem 
Den helhetlige utbedringen av Rv17 og Rv720 strekker seg over 66 km. Mange av brukerne 

kjører kun kortere deler av denne distansen. Prosjektet foreslår at innkrevingssystemet skal 

basere seg på rettferdighet for alle brukere av vegen. Prosjektet foreslår derfor å benytte en 

innkrevingsmetode som belaster brukeren etter hvor langt man kjører langs den opprustede 

vegen. Dette betyr at man i stedet for tradisjonelle bemannede bomstasjoner må plassere ut 

flere automatiske målepunkt som registrerer bilens passering. Dette vil være en rettferdig 

innkrevingsmetode da bilistene blir belastet etter hvor mye de bruker vegen.  

Det legges tilgrunn følgende hovedprinsipp: 

• Ved gjennomføring av prosjektet skal nytte-/kostnadsprinsippet legges til 

grunn på egenfinansieringen ved at trafikkantene betaler for hvor mye de har 

brukt vegen (kjørt distanse). Dette krever elektronisk registrering av 

kjøretøyets bevegelser. Systemet er allerede i bruk.  

• Systemet krever ikke inn bompenger innenfor nærområdet til nærbutikken. 

• Det bør ikke monteres registreringsmaster nærmere Namsos enn 

Spillumshøgda. 

• Systemet bør gi rabatt til storforbrukere. 

• Systemet bør være kostnadseffektivt og bidra til å holde bompengesatsene 

lave. 

• Bompengeinnkrevingen bør starte på samme tid som anleggsstart. 

• Bompengeinnkrevingen bør vare i 15 år eller mindre. 

 

De automatiske stasjonene gir muligheter til å innføre rabattsystemer for de som har brikke 

for eksempel for biler som kjører hele strekningen eller pendlere som benytter vegen daglig. 

Et tilsvarende system innføres på E6-prosjektet Hamar - Gardermoen (se vedlegg 2). Dette 

systemet gir også mulighet til å starte innkrevingen raskt slik at renteutgiftene kan holdes på 

et lavere nivå. Bilister uten brikke vil bli avfotografert og fakturert. 

9.2.3. Bompengeinntekter 
For å beregne de mulige inntektene for bomvegen har prosjektet benyttet Statens vegvesens 

system Bom2007. Dette tar utgangspunkt i at man har en eller flere bomstasjoner med en fast 

gjennomsnittstakst da det ikke finnes modeller som beregner inntekstpotensialet ved 

kmbetaling.  

Det er beregnet med hensyn på trafikkmengden på trafikktellinger på to steder; Asp og 

Spillumshøgda. Prosjektet har beregnet forskjellig pris for personbiler og tunge/lange 

kjøretøy, hvor de tyngre kjøretøyene betaler en høyere pris enn personbiler.  

En gjennomsnittlig bomavgift er satt til omlag 50 kroner for alle kjøretøy for hele strekningen. 

Satser for hele strekningen blir da: 

 

Lette kjøretøy   35,- 

Tunge/lange kjøretøy 120,- 

 

Dette vil bety en omtrentlig takst på kr 0,50 for hver km utbedret veg for lette biler og kr 1,80 

for tyngre biler. 

Med gitte takster vil bompengeinntektene være på ca. 66 millioner første år. 

Bompengeinnkrevingen vil vare i 15 år. Inntektene vil stå for 60 % av finansieringen av 

prosjektet.  

 

9.2.4. Statlige bevilgninger 
De statlige bevilgningene er beregnet til å stå for 40% av finansieringen. Dette tilsvarer 34,6 

millioner hvert år i femten år fra oppstartsåret. 
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Gjennomført til nå: 

- Prosjektetablering i april 2006 

- Anbudskonkurranse om prosjektledelse våren 2007 

- Omorganisering av prosjekt- og styringsgruppe og etablering av ny prosjektledelse 

- Vedtak i kommunestyrene i Steinkjer, Verran, Osen, Namdalseid og Namsos om 

utreding med og uten bompengefinansiering vinter 2007/2008 

 

 

Planlagt prosess videre 

- Kommunestyrebehandling i Steinkjer, Verran, Osen, Namdalseid og Namsos om 

hvilket av prosjektets forslag som støttes, høsten 2008 

- Fylkestingets prioritering av hvilke veger som skal utbedres, juni 2009 

- Behandling av bompengesøknad i fylkestinget juni 2009 med forespørsel om garanti 

(dette er avhengig av at prosjektet med delfinansiering med bompenger blir valgt) 
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12.1. Vedlegg 1  

 
Figur 12-1: Infrastruktur og kumulativ vekst (Kilde: Bråthen 2001) 

  
Figur 12-2: Andelen (i %) av norske arbeidstakere etter reisetid mellom bosted og arbeidssted (Nordtug et al. 2004).  

Den øverste linjen viser situasjonen i 2003, mens den nederste linjen viser situasjonen i 2001, 

jf. Nordtug et al. (2004). 
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12.2. Vedlegg 2 
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12.3. Vedlegg 3 

 
 

Behandling i Namsos kommunestyre - 28.02.2008 

Tor Jørgen Olsen fremmet følg. forslag på vegne av SV: 

* Stryk helhetlig i pkt 1. 

* Stryk pkt 3. 

 

Votering: 

1.-2. Ved alt. votering mellom formannskapets flertallsinnstilling og SV’s forslag, fikk 

innstillinga 19 stemmer, forslaget fikk 17 stemmer. 

3. SV’s forslag fikk 17 stemmer, 19 stemte imot 

3. Ved alt. votering mellom formannskapets flertalls- og mindretallsinnstilling, fikk 

flertallsinnstillinga 20 stemmer, mindretallsinnstillinga fikk 16 stemmer. 

Vedtak i Namsos kommunestyre - 28.02.2008 

1. Rv17 mellom Namsos og Steinkjer er en meget viktig hovedferdselsåre i Nord-

Trøndelag. Kommunestyret vil gjennom å delta i ”Vegprosjektet Rv17 Steinkjer – Namsos”, 

arbeide aktivt for å realisere en helhetlig utbygging og forbedring av strekningen. 

2. Kommunen prioriterer prosjektet høyt i sammenhenger hvor kommunen er 

høringsinnstans, som i forhold til Nasjonal transportplan 2010-2019, Handlingsprogrammet 

2010-2014 og i andre sammenhenger hvor kommunen kan påvirke et positivt utfall for dette 

vegprosjektet. 

3. Prosjektrapporten vil utrede en  finansiering med og uten bompenger.  

Kommunestyret aksepterer at alternative finansieringsmåter legges til grunn i 

prosjektarbeidet. 
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STEINKJER KOMMUNE                                                    

  

                                                                                                

MØTEBOK 

1.1.1.1.1 Saksgang 
 

Utvalg    Møtedato        Utvalgssak 

Formannskapet 28.02.2008 08/32 

 

Arkivsaksnr: 2006/4358 

Klassering: Q12 

Saksbehandler: Torbjørn Stene 

 

 

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010-2019 - VEGPROSJEKTET RV.17. 

STREKNINGEN STEINKJER-NAMSOS. 

 

 

Rådmannens forslag til uttalelse til Statens vegvesen: 

 

Rv. 17 mellom Namsos og Steinkjer er en meget viktig hovedferdselsåre i Nord-Trøndelag.  

Steinkjer kommune vil gjennom å delta i ”Vegprosjektet Rv. 17 Steinkjer – Namsos”, arbeide 

aktivt for å realisere en helhetlig utbygging og forbedring av strekningen. Kommunen 

prioriterer prosjektet høyt i sammenhenger hvor kommunen er høringsinstans, som i forhold 

til Nasjonal Transportplan 2010-2019, Handlingsprogrammet 2010-2014 og i andre 

sammenhenger hvor kommunen kan påvirke et positivt utfall for dette vegprosjektet. 

Prosjektrapporten vil utrede en vegløsning med og uten bompenger. Kommunen vurderer det 

slik at det er vanskelig å realisere et så stort vegprosjekt innenfor en akseptabel tidshorisont 

uten en delfinansiering med bompenger. Steinkjer kommune aksepterer at dette legges til 

grunn i prosjektets arbeid. 

 

 

Unni Storstad 

rådmann 

        Svein Åge Trøbakk 

        avdelingsleder plan og natur 
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Behandling i Namdalseid kommunestyre - 19.12.2007 

Ingen nye forslag. 

Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 19.12.2007 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtaket lyder: 

1. Rv17 mellom Namsos og Steinkjer er en meget viktig hovedferdselsåre i Nord-

Trøndelag. Kommunestyret vil gjennom å delta i ”Vegprosjektet Rv17 Steinkjer – Namsos”, 

arbeide aktivt for å realisere en helhetlig utbygging og forbedring av strekningen. 

2. Kommunen prioriterer prosjektet høyt i sammenhenger hvor kommunen er 

høringsinnstans, som i forhold til Nasjonal transportplan 2010-2019, Handlingsprogrammet 

2010-2014 og i andre sammenhenger hvor kommunen kan påvirke et positivt utfall for dette 

vegprosjektet. 

3. Prosjektrapporten vil utrede en vegløsning med og uten bompenger. Kommunestyret 

vurderer det slik at det er vanskelig å realisere et så stort vegprosjekt innenfor en akseptabel 

tidshorisont uten en delfinansiering med bompenger. Kommunestyret aksepterer at dette 

legges til grunn i prosjektets arbeid. 
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12.5. Vedlegg 5 
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12.6. Vedlegg 6 

Rv17 på strekningen Steinkjer-Namsos er en av Nord-Trøndelags viktigste hovedferdselsårer. 
Vegstrekningen trenger en helhetlig utbedring for å fungere tilfredsstillende med dagens og fremtidens 
trafikkmengde. En helhetlig utbygging vil løse dagens problemer med fremkommelighet og vil i tillegg 
gi næringslivet i regionen mange nye muligheter. 

Generelt er Rv17 for smal. Vegen må for hele strekningen oppgraderes til minst 8.5 m. Vegen svinger 
seg etter gamle eiendomsgrenser/åkerkanter og har mange unødvendige svinger, kurver og 
hastighetsbegrensinger. På Årgård bru har vegen kun ett kjørefelt for større kjøretøy. 

Det er et problem at Bogna bru ikke tåler en totalvekt på 56 tonn!  
I tillegg er  Bangsundsvingene, Namdalseid sentrum, Korsen og strekningen 
Hjelneset/Vellamelen/Kvarvingdalen et problem for nyttetrafikken i regionen. 

På samme måte Rv720  mellom Hjellneset og Follafoss. Her vil Verran kommune få redusert reisetid 
mellom Malm-Steinkjer med 10 min, til 15-20 minutt. Dette vil gjøre kommunen attraktiv for 
nyetablering av industri, likeså vil etablerte bedrifter i pressområder, som f.eks Steinkjer, finne det 
attraktivt å flytte virksomheten til Verran. Skal bedrifter finne det attraktivt å flytte virksomheten sin til 
Verran, så må bedriftene se at de kan rekruttere arbeidsfolk. Ergo blir BOLYST et poeng. 
Samfunnsutvikling er god næringsutvikling og vise verca. Derfor er samferdsel også viktig for økt 
bosetting og bolyst, reiseavstand ifm pendling, osv, i distriktsNorge. Ting henger sammen. 

Trafikken vil, med bro-løsning på sørsiden av Beitstadfjorden, komme helt utenfor vernet sone på 
Vellamelen. Strekningen ned Ressemåsen er og har vært et mareritt for innbyggerne som bor der. 
Vegen er smal, og uten gangfelt, og er eneste veg fra boligfeltet til sentrum i Malm. Med over 30 
passeringer av store vogntog til/fra Sødra i Follafoss, er det forbundet med fare å gå/sykle denne 
strekningen. Ved en omlegging av vegen, vil kun lokaltrafikk til/fra boligfeltene kjøre denne 
strekningen. 

Nevnte forhold er også et betydelig problem for drivstofforbruk/NoX-utslipp, slitasje på kjøretøy, 
trafikksikkerhet og kjøremiljøet generelt.  

Næringslivet vil ha en betydelig fordel av en helhetlig opprustning av Rv17 

Bedre og kortere veg vil øke arbeidskraftregionen og gi bedre tilgang på arbeidskraft 

Kostnadene reduseres og konkurransedyktigheten økes. 

Kunder, støttefunksjoner og tjenesteleveranser kommer nærmere. 

Verran Næringsforum mener derfor at en helhetlig utbedring av Rv17 bør prioriteres i Nasjonal 
Transportplan Handlingsprogrammet 2010-2015.  

Verran Næringsforum vil derfor gi sin tilslutning til et bompengeprosjekt slik det er skissert fra 
vegprosjektets side. 

  

Malm, den 22.9.2008 

  

Jan Vidar Pedersen, styreleder i Verran Næringsforum 
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12.7. Vedlegg 7 
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12.8. Vedlegg 8  

Vedtak vedr. utbedring av 
Rv17 Steinkjer – Namsos 
med bompenger som 
delfinansiering: 

 
 

Rv17 på strekningen Steinkjer-Namsos er en av Nord-Trøndelags viktigste hovedferdselsårer. 
Vegstrekningen trenger en helhetlig utbedring for å fungere tilfredsstillende med dagens og 
fremtidens trafikkmengde. En helhetlig utbygging vil løse dagens problemer med 
fremkommelighet og funksjonalitet samt økt verdiskaping i næringslivet i regionen. 

Næringslivet vil ha en betydelig fordel av en helhetlig opprustning av Rv17.                             
Bedre og kortere veg vil utvide arbeidskraftregionen og gi bedre tilgang på arbeidskraft.          
Kostnadene reduseres og konkurransedyktigheten økes.                                                                   
Kunder, støttefunksjoner og tjenesteleveranser kommer nærmere bedriften. 

De viktigste bransjene i Namdalen er transportintensive. Det vises til bransjene skog, trelast, 
oppdrettsnæring, reiseliv og handel mv. 

Vegforum Trøndelag mener derfor at en helhetlig utbedring av Rv17 må prioriteres i Nasjonal 
Transportplan 2010-2019 Handlingsprogrammet 2010-2013  

Vegforum Trøndelag rangerer Rv17 Steinkjer-Namsos som den viktigste vegstrekningen blant 
de øvrige riksveger i Nord-Trøndelag. 

Vegforum Trøndelag vil derfor gi sin tilslutning til et bompengeprosjekt slik det er skissert fra 
vegprosjektets side. 

 
Verdal 24.09.08. 
Vegforum Trøndelag 
Trine Vekseth 
leder 
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12.9. Vedlegg 9 

 
  

Bom-2007

Prosjekt: RV17 Alternativ: 1

Område 1. Kostnader og tilskudd.

Anleggs- Stats- Forskudd Refusjon

År kostnad midler A B C D E selskap selskap

2008-kr 2008-kr 2008-kr 2008-kr 2008-kr 2008-kr 2008-kr 2008-kr 2008-kr Løp.kr 2008-kr

2006

2007

2008

2009 5,0

2010

2011

2012 154,0 34,7

2013 191,0 34,7

2014 191,0 34,7

2015 191,0 34,7

2016 191,0 34,7

2017 191,0 34,7

2018 191,0 34,7

2019 34,7

2020 34,7

2021 34,7

2022 34,7

2023 34,7

2024 34,7

2025 34,7

2026 34,7

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Sum 1300,0 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

Generell Anlegg Drift  bom A B C D E

Referanseår priser: 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Årlig vekst: 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %

Snitt 1 Snitt  2 Snitt 3 Snitt 4 Snitt 5 Snitt 6 Snitt 7 Snitt 8

2,00         2,00         Alle tall i millioner 2008-kroner

Område 2. Trafikk og takster. Gå til ark "Forutsetninger trafikk"

Område 3. Lån og renter:

F.o.m. år Ordinære F.o.m. år Særvilkår F.o.m. år Rentefot År Avdrag År Avdrag

2012 7,00 % 2012 2,00 % 2012 4,00 % 2015

Alle tall i løpende kroner

Akkumulert gjeld ved utgangen av år er lik millioner løpende kroner 

Type lån og rentefot Innskudd Avdrag lån på særvilkår

I  n  n  k  r  e  v  n  i  n  g  s  k  o  s  t  n  a  d  e   r    f  o  r      d  r  i  f  t     a  v    b  o  m

Innbetalt 

aksje- 

kapital
Andre tilskudd/Forskudd andre

Lån på 

spesielle 

vilkår



 
 100 

Vedlegg 
Del 1 

  

Alternativ 1

Referanseår  2008 Referanseår  2008

ÅDT i referanseåret 4030 ÅDT i referanseåret 2744

Startår innkreving 2012 Startår innkreving 2012

Gjennomsnittakst 27,50kr         Gjennomsnittakst 20,40kr         

Prisnivå takster 2008 Prisnivå takster 2008

Årlig takstøkning: Årlig takstøkning:

F.o.m. år Vekst F.o.m. år Økning F.o.m. år Vekst F.o.m. år Økning

2007 1,50 % 2008 2,00 % 2007 1,50 % 2008 2,00 %

     S   n   i   t   t      1     Asp      S   n   i   t   t     2     Spillum

Årlig trafikkvekstÅrlig trafikkvekst

Prosjekt: RV17 Alternativ: 1

Ordinært lån Aksjekapital

Nedbetalingsår: 2027 2027

Finansieringskostnader: 637 mill.-kr

Innbetalte bompenger 1417 mill.-kr

Gjeld etter 15 år: 54,6 mill. kr

Gjeld etter 20 år: Gjelda er nedbetalt

Anleggs- Riksveg- Andre Ny Netto Lån på Netto Sum Sum ute-

År kostnad midler midler aksje- bom- spesielle renter gjeld stående

kapital penger vilkår aksjekap.

2006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2009 0,000 0,000 0,000 5,100 0,000 0,000 0,000 -5,100 5,100

2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -5,100 5,182

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -5,100 5,265

2012 166,695 37,524 0,000 0,000 65,616 0,000 -3,005 61,459 5,350

2013 210,879 38,275 0,000 0,000 67,998 0,000 -8,983 175,049 5,436

2014 215,097 39,040 0,000 0,000 70,466 0,000 -17,006 297,645 5,525

2015 219,399 39,821 0,000 0,000 73,023 0,000 -25,660 429,861 5,615

2016 223,787 40,617 0,000 0,000 75,671 0,000 -34,988 572,347 5,707

2017 228,263 41,430 0,000 0,000 78,414 0,000 -45,035 725,802 5,800

2018 232,828 42,258 0,000 0,000 81,255 0,000 -55,851 890,967 5,896

2019 0,000 43,104 0,000 0,000 84,198 0,000 -59,175 822,841 5,993

2020 0,000 43,966 0,000 0,000 87,246 0,000 -54,315 745,945 6,093

2021 0,000 44,845 0,000 0,000 90,403 0,000 -48,839 659,535 6,194

2022 0,000 45,742 0,000 0,000 93,674 0,000 -42,693 562,813 6,298

2023 0,000 46,657 0,000 0,000 97,061 0,000 -35,823 454,918 6,403

2024 0,000 47,590 0,000 0,000 100,570 0,000 -28,167 334,926 6,511

2025 0,000 48,542 0,000 0,000 104,204 0,000 -19,662 201,842 6,621

2026 0,000 49,512 0,000 0,000 107,968 0,000 -10,237 54,598 6,733

2027 0,000 0,000 0,000 0,000 111,867 0,000 -1,585 -55,684 6,847

2028 0,000 0,000 0,000 0,000 115,905 0,000 4,545 -176,134 0,000

2029 0,000 0,000 0,000 0,000 120,087 0,000 9,447 -305,668 0,000

2030 0,000 0,000 0,000 0,000 124,419 0,000 14,715 -444,802 0,000

2031 0,000 0,000 0,000 0,000 128,905 0,000 20,370 -594,078 0,000

2032 0,000 0,000 0,000 0,000 133,552 0,000 26,434 -754,064 0,000

Vis diagram

Skjul diagram

Vis nytt diagram
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Prosjektforslaget mulighetene til forbedring av Rv17 og Rv720 med finansiering uten 

bompenger. 

 

Prosjektforslagets mål vil være å gi forslag til mindre utbedringer og vedlikehold av vegen 

hvor trafikksikkerhet er sentralt.Effekter av utbedringer vil i så måte bestå av enkelte deler av 

de helhetlige effektene beskrevet i del 1. Det er States vegvesen som vil stå for den endelige 

prioriteringen av tiltak på strekningen. 

 

Et slikt prosjekt vil ikke være i tråd med fylkesrådets politiske plattform hvor ett av målene er 

en helhetlig utbedring av riksveg 17 mellom Steinkjer og Namsos. 

 

For grundig beskrivelse av dagens situasjon på strekningen viser vi til Del 1 av rapporten.  

  

1. Innledning 
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Prosjektets mål 

En punktvis utbedring av vegen hvor globalt og lokalt miljø, trafikksikkerhet, nærings- og 

samfunnsutvikling og fremkommelighet er førende for prioritering av tiltak. 

 

Aktuelle tiltak 

Bangsundsvingene er nevnt i tidligere Nasjonal Transportplan, og vil sannsynligvis 

prioriteres.  

 

Globalt og lokalt miljø, fremkommelighet, samfunns- og næringsutvikling og 

trafikksikkerhet 

Effektene av utbedringer avhenger av valgt tiltak, men alle vil bidra i positiv retning med 

hensyn på dette. 

 

Kostnad og finansiering 

Kostnader avhenger av valgte tiltak, men vil ligge rundt 150 mill i løpet av en tiårs-periode.  

Finansiering vil være fra de statlige overføringene til øvrige riksveger.  

 

  

2. Oppsummering 
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Prosjektet fikk i oppdrag fra kommunestyrenes behandlinger å utarbeide to forslag til 

utbedring av Rv17; ett med og ett uten bompengefinansiering. 

 

For en utførlig beskrivelse av prosjektorganisering og tekniske data om dagens veg viser vi til 

kapittel 3 i Del 1.  

  

3. Omtale av prosjektet 
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3.1. Tiltaksforslag 
Prosjektet foreslår en utbedring av vegen hvor globalt og lokalt miljø, trafikksikkerhet, 

nærings- og samfunnsutvikling og fremkommelighet er førende for prioritering av tiltak. 

Da dette prosjektforslaget har vesentlig mindre rammer enn det helhetlige utbedringsforslaget, 

vil de fleste av de foreslåtte tiltakene i Del 1 falle bort. Utbedringen av vegen vil skje punktvis 

ut i fra fylkestingets prioriteringer.  

Vi viser til Nasjonal Transportplans handlingsprogram for Statens vegvesen Region midt 

2006-2015
1
 hvor det pekes på følgende foreslåtte tiltak:  

 

1. Bangsundsvingene 

Dagens veg like sør for Bangsund går langs sjøen i krappe svinger og er til dels smal 

og uoversiktlig. En kort tunnel med tverrsving i ene enden har ofte skapt problemer for 

større kjøretøyer. Det har vært en del ulykker på strekningen. Lengde 1,4 km. 

Prosjektet er framstilt i en hovedplan fra 1978 med forslag til alternative linjeføringer. 

Med bakgrunn i utførte geotekniske undersøkelser synes det i dag at to alternative 

traseer med tunnel på ca. 330 m er mest aktuell. Det forutsettes å gå direkte på 

reguleringsplan med en enkel konsekvensanalyse for fastlegging av vegtraseen. 

Forslag til bevilgning etter 2009. Kostnad 54 mill. kr (Anslag 2004). 
 

2. Vellamelen og Hjellneset 

Rv 17 går gjennom Vellamelen med randbebyggelse på begge sider, skole og 

idrettshall nær vegen, samt bedrifter og forretninger. Det er gjennomgående 50-sone 

med en 40-sone like ved skolen. Hjellneset ligger 4 km lenger nord hvor det er 

forutsatt bygd en tunnel for å unngå en meget vanskelig kurve på vegen hvor det har 

skjedd en rekke ulykker. Det er utarbeidet stedsanalyse for Vellamelen og 

konsekvensanalyse for begge stedene som grunnlag for kommunedelplan. Denne ble 

vedtatt i 1996. Planen viser omlegging av Rv17 utenom Vellamelen og tunnel på 380 

m i Hjellneset (se Figur 3-2 og Figur 3-3). Reguleringsplan er nødvendig. Det er valgt 

å legge begge strekningene i ett prosjekt, bl.a. av hensyn til massebruk. Forslag til 

bevilgning etter 2009. Kostnad 71 mill. kr. (Anslag 2004). 

 

3. Gang og sykkelveg Sævik-Spillumshøgda 

Anslag 11 mill. kr. 

 

I 2008- verdier vil dette gi kostnader på: 

Bangsundsvingene   69 mill. kr. 

Vellamelen og Hjellneset  90 mill. kr. 

Sævik-Spillumshøgda  14 mill. kr. 

Sum    173 mill. kr. 

 

I tiden etter handlingsplanen ble vedtatt har fuglefredningsområdet i Vellamelen blitt etablert. 

Den foreslåtte traseen vil dermed krysse dette området. Dette fører til at dagens trasé gjennom 

Vellamelen blir opprettholdt, men med MPG (miljøprioritert gjennomkjøring). Prosjektet på 

Vellamelen og Hjellneset henger tett sammen. Traseen i strandsonen på Vellamelen er 

avhengig av store mengder masser da grunnforholdene er ustabile, og en anlegning av tunnel 

ville gi de massene man trengte. Når denne traseen ikke er mulig å realisere får man en endret 

problemstilling i forhold til å prioritere prosjekter langs strekningen mellom Steinkjer og 

Namsos. 

                                                 
1
 http://www.vegvesen.no/hprog/ 
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Andre delprosjekter som peker seg ut som aktuelle i forhold til de kostnadene som var 

beregnet for Hjellneset og Vellamelen, er for eksempel utbedring av Namdalseid sentrum med 

løsmassetunnel, eller kurveutretting og omlegging av trasé ved Korsen. 

 

 
Figur 3-1 Bangsundsvingene i Namsos kommune 

 
Figur 3-2Statens vegvesens opprinnelige traséforslag fra 1999 
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Figur 3-3 Statens vegvesens forslag til tunnel ved Hjellneset 
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4.1. Kjøretid 
Det vil kunne forventes visse endringer i kjøretid også ved punktvise utbedringer av vegen. 

Eksempelet under viser besparelser i tid og kilometer ved en utbedring av Bangsundsvingene 

og Hjellneset. Det bygges i dag MGP (miljøprioritert gjennomkjøring) på Vellamelen og 

Namdalseid sentrum. Dette er med på å øke den totale kjøretiden.  

 

Vi ser av Tabell 4-1 at det blir tidsbesparelser på ca 3 min for hele strekningen mellom 

Steinkjer og Namsos. Det knyttes imidlertid usikkerhet til tidsbesparelser i Vellamelen da 

trasévalg ikke foreligger. Viser for øvrig til tabeller i del 1 for tidsbesparelser ved utbedring 

av andre punkter.  

4. Framkommelighet 

Tabell 4-1 Distanse og tidsbesparelser 

    Avstand Gj.sn. Tidsbruk Avstand Gj.sn. Tidsbruk Spart Spart 

    km km/t Minutt km km/t Minutt km Minutt 

Lengre strekninger Dagens veg Ny Rv17 og Rv720  

Namsos Steinkjer 75,5 64 71 74,9 70 62 0,55 3 

Namsos N.eid 39,3 62 38 38,9 68 34 0,35 2 

Steinkjer N.eid 36,2 66 33 36,0 66 28 0,20 1 

Malm Steinkjer 30,3 64 29 30,1 65 20 0,20 1 

Delstrekninger Dagens veg Ny RV17 og RV720   

Namsos Spillumsh. 5,0 52 6 5,0 52 6 0,00 0 

Spillumsh. Bangsund 9,9 61 10 9,9 61 9 0,00 0 

Bangsund Sjøåsen 13,5 62 13 13,2 72 11 0,35 2 

Sjøåsen Årgård 5,8 71 5 5,8 71 5 0,00 0 

Årgård N.eid 5,1 64 5 5,1 64 4 0,00 0 

N.eid Korsen 3,7 67 3 3,7 67 3 0,00 0 

Korsen Hjellneset 10,7 68 10 10,7 68 10 0,00 0 

Hjellneset Østvik bru 6,4 60 6 6,2 70 4 0,20 1 

Østvik bru Asp 7,8 73 6 7,8 73 6 0,00 0 

Asp Steinkjer 7,6 63 7 7,6 63 7 0,00 0 
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5.1. Miljø og utslipp 
Prosjektets globale og lokale miljøgevinster må beregnes ut i fra de forbedringer som blir 

prioritert. Sentrumsområdene langs vegen vil ikke oppleve redusert støy, støv og forurensning 

da vegen vil fortsette å gå gjennom disse.  

 

Det må kunne påregnes enkelte positive effekter i forbindelse med utbedring av 

Bangsundsvingene, spesielt med hensyn på reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp. 

Andre positive effekter vil være avhengig av prioritering av utbedringer. Dette gjelder 

energiforbruk, klimagassutslipp, støy, støv og partikler, bomiljø, trafikksikkerhet, estetisk 

miljø og naturmiljø. 

6.1. Ulykker  
Ved Bangsund har det i perioden 1999-2006 vært 2 ulykker med lettere personskade og 

ved Osberget ved Hjellneset har det vært 4 ulykker med lettere personskade.  

 

Det forventes at trafikksikrende tiltak vil ha prioritet ved videre vedlikehold og utbedringer av 

punkter. 

En punktvis utbedring av Rv17 og vedlikehold av dagens vegbane vil ikke ha avgjørende 

betydning for bosetting og regionalt arbeidsmarked, pendling, nærings- og bedriftsutvikling i 

regionen.  

Prosjektets kostnader er avhengig av hvilke punkter som prioriteres. Strekningen Rv17 

Steinkjer – Namsos kommer i konkurranse med andre øvrige riksveger, og det er grunn til å 

tro at det er sannsynlig med overføringer med en størrelsesorden mellom 100 og 150 mill. 

kroner for hele perioden. 

5. Globale og lokale virkninger 

6. Trafikksikkerhet 

7. Regional utvikling  

8. Kostnader og finansiering 


