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1. Innledning
I forbindelse med regjeringas vedtak om å øke tillatt totalvekt for tømmer transport fra 56 til 60
tonn, ble regionene i desember 2013 (Sveis nr. 2013/007241-101) bedt om å beskrive behovet og
nødvendige tiltak for bruene. Arbeidet skulle gjennomføres i to faser. Dette arbeidet skulle avsluttes
med en rapport fase 1 mai 2014 og en rapport fase 2 september 2014.
I regionen har dette arbeidet stoppet noe, på grunn av flere ulike årsaker. En del er rapportert, men
nok ikke av en slik art som ville vært optimalt. Etter henvendelser fra Vegdirektoratet første halvdel
2015, er det tatt tak i arbeidet på nytt.
I denne rapporten vil vi komme med en oversikt over status for riksveger, med grunnlag i de
beregninger som er utført av bruavdelinga hos Vegdirektoratet. For fylkesvegene vil vi gi en oversikt
over hvilke veger som kan endres uten tiltak, og med en prognose for kostnader for de vegene som
trenger utbedring. På grunn av omfanget har vi prioritert etter næringas ønsker.

2. Metode for prioriteringer
Regionen utarbeidet en oversikt i april 2015 som ble presentert for Vegdirektoratet mai 2015 (Sveis
nr. 2013/007241-121). Denne ble grunnlaget for en diskusjon om hvordan prioriteringer skulle settes,
og også omfanget av flaskehalser. Oversikten tok utgangspunkt i hovedvegnett, med tilstøtende
aktuelle veger for tømmer. Dette ble for lite konkret og endte med over 200 bruer som flaskehalser.
I det videre arbeidet ble fylkesmennene kontaktet, men det som var gjort av kartlegging for aktuelle
strekninger med tømmertransport, var lite helhetlig og gjennomarbeidet. Allskog, som er den største
aktøren, med Transportselskapet Nord, i regionen, ble forespurt om de kunne bidra, med sine
prioriteringer. Transportlederne i selskapet, tok fatt i sine områder, og sendte en oversikt over de
strekningene som er aktuelle for tømmeruttak, og hvor det leveres tømmer. Det ble satt 5
hovedprioriteringer, og resten ble tatt inn uten prioritering. Resultatet er også sammenfallende med
de opplysninger vi kunne finne hos fylkesmennene og noen skogsjefer som også har bidratt.
Oppsettet viser de største bedrifter som har mottak, og skisserer de mest aktuelle områder for uttak.

3. Riksveger
Tabellene nedenfor viser en oversikt over andel meter veg med forhøyet totalvekt for
tømmervogntog. Total lengde m, viser den totale lengden i meter av europa- og riksveger. Andel
56/60 m, viser den totale lengde i meter veg som har forhøyet totalvekt for tømmervogntog. Årsaken
til at det for 2013 bare brukes 56 tonn totalvekt, er at 60 tonn totalvekt for tømmer ble innført i
2014. Kilde NVDB.
På europa- og riksveger er det stor variasjon mellom fylkene. En status for 2013 gir denne oversikten:
Fylke
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
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Total lengde m
531300
384358
352045

Andel 56 tonn m
0
103879
279315

%
0
27
79
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Status for juni 2015 gir oss denne oversikten:
Fylke
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Total lengde m
550363
387417
352240

Andel 60 tonn m
0
164931
352240

%
0
43
100

Andel 60 tonn m
265768
276506
352240

%
48
71
100

Forventet status pr. 01.10. 2015:
Fylke
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Total lengde m
550363
387417
352240

Endringer for Møre og Romsdal er E39 fra Sjøholt til Øygarden x rv. 70. E136 fra Oppland grense til
Åndalsnes, resten av strekningen når Raumabrua er ferdig utbedret ved årsskiftet 2015/2016. Rv. 70
fra Ålvundfossbrua V til Rensviksundbrua S, det er mulig at denne strekningen, kan utvides etter
gjennomgang av dekketykkelse. Rv. 651 fra Straumselvbrua til Folkestad, denne vil også kunne bli
utvidet etter kontroll av dekketykkelse. Rv. 658 Ålesund til Vigra og arm til Flatholmen. Rv. 681 x rv.
70 til Kvernberget.
For Sør-Trøndelag vil økningen av strekninger komme for E6 fra Oppland grense til Åsbakken x fv.508.
Rv. 70 fra Oppdal til Svorunda Nedre Ø, men står uten forbindelse med annet vegnett med totalvekt
60 tonn. Rv.706 har hittil ikke har vært åpnet for dette på grunn av bymessige trafikale årsaker,
endringer gjelder hoved parsell ikke arm med Sluppen bru.
Endringene for riksveger er etter klassifisering av riksvegnettet, Sveis nr. 2015/078617-003. Det er i
dette dokumentet satt krav til maksimal dekketykkelse for enkelte bruer. Dekketykkelsen for disse
bruene må kontrolleres og dekke eventuelt freses og fjernes ned til tillatt tykkelse. Resultatet av
dette vil ikke foreligge før til høsten. Disse bruene legger derfor en begrensning i de strekningene
som vi nå endrer, men vil bli vurdert på nytt, så snart tiltak er gjennomført.
Samlet oversikt over riksveger som endres til totalvekt 60 tonn for tømmervogntog:
Veg nr.
E6
E39
E136
Rv.70
Rv.70
Rv.651
Rv.658
Rv.658
Rv.681
Rv.706
3

Strekning
Oppland gr. – Åsbakken x fv.508
Sjøholt x kv1030 Sjøkanten – Øygarden x rv.70
Oppland grense – Åndalsnes x fv.64
Oppdal – Svorunda Nedre Ø
Ålvundbrua V – Rensviksundbrua S
Straumselvbrua S - Folkestad
Ålesund aust – Ålesund lufthavn, Vigra
Arm til Flatholmen
x rv.70 - Kvernberget
x E6 Okstadbakken – Rotvoll x E6

Lengde i meter
60915
114301
43442
28946
72512
7793
15843
10479
1398
21714
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Problemstillinger etter resultat av klassifisering av bruer i riksvegnettet i region midt.
Kilde: Resultat av klassifisering av bruer i riksvegnettet i Region midt. Statusrapport og anbefaling av
videre prosess. Sveis nr. 2015/078617-003.
E6: Stavå og Hov bruer.
E39: Prestegardsbrua, Solavågen Vest, Kanestraum Nord, Halsa Nord, Festøya Vest, Solavågen Øst,
Vestnes, Molde Øst, Kanestraumen Sør og Halsa Sør.
Rv. 70: Svorunda Nedre, Lihjellbrua, Gjørasbrua, Falebrua, Elverhøybrua, Øvre Vågen.
Rv. 651: Volda fergekai.
Øvrige problemstillinger.
E39: Skal legges om fra Høgkjølen via Gangåsvatnet til Gjølme og Bårdshaug. Bårdshaug bru blir
forsterket. Når parsellen er ferdig og brua forsterket vil vi se på ytterligere oppskrivinger for vegen,
men dette henger også sammen med de usikkerheter som rapporten belyser for beregning av
Kanestraum Nord og Halsa Nord. Hvis disse blir avklart kan vegen oppskrives for 60 tonn totalvekt
mellom Spjelkavik x E136 til Bårdshaug, slik at det blir sammenheng til Klett x E6.
Illustrasjonen viser Bårdshaug bru og ny trase for E39 via Gangåsvatnet og fv. 714 til Gjølme og videre
fv. 710 til Bårdshaug.

4. Fylkesveger felles del
Tabellene nedenfor viser en oversikt over andel meter veg med forhøyet totalvekt for
tømmervogntog. Total lengde m, viser den totale lengden i meter av fylkesveger. Andel 56/60 m,
viser den totale lengde i meter veg som har forhøyet totalvekt for tømmervogntog. Årsaken til at det
for 2013 bare brukes 56 tonn totalvekt, er at 60 tonn totalvekt for tømmer ble innført i 2014. Kilde
NVDB.
4
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En oversikt over fylkesveger i 2013 gir denne fordelingen:
Fylke
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Total lengde m
3098435
2943364
3005555

Andel 56 tonn m
0
56474
658406

%
0
2
22

Andel 60 tonn m
446643
548434
125508

%
14
19
4

Status for juni 2015 gir denne fordelingen:
Fylke
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag*

Total lengde m
3100236
2944170
3004099

*Nord-Trøndelag har 588133 m med 56 tonn, dette utgjør 20% av vegnettet. Det forventes at disse
bruene blir gjennomgått for 60 tonn for vegliste 01.10.2015.
Forventet status pr. 01.10. 2015.
Det er i sommer utført et stort arbeid, med gjennomgang av veg og bru, relatert til de prioriteringer
som skogbruksnæringa har gitt innspill for. Ferdig resultat av dette må bearbeides og kvalitetssikres,
før endringene kan legges inn i NVDB. På grunn av dette, er det på dette tidspunktet ikke mulig å ta
ut statistikk for vegliste med ikrafttreden 01.10. 2015.
Tabellen nedenfor viser en oversikt over andel meter veg med tillatt vogntoglengde 24 m for
tømmervogntog. Total lengde m, viser den totale lengden i meter av fylkesveger. Andel 24 m, viser
den totale lengde i meter veg som har tillatt 24 m vogntoglengde for tømmervogntog.
Kilde NVDB.
Status for juni 2015 gir denne fordelingen:
Fylke
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Total lengde m
3100236
2944170
3004099

Andel 24 m i m
2984587
2852695
2312001

%
99
97
74

5. Gjennomgang og beregninger av fylkesvegbruer for Bk 10/60
Det er foretatt en kartlegging av alle bruer som ligger i det vegnettet som kom frem etter næringas
prioriteringer. Alle bruer som ikke hadde tillatt bruksklasse for tømmervogntog 60 tonn, er
kontrollert eller vurdert og beregnet. Denne jobben er utført av egen bruseksjon og av
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konsulentfirmaet Aas-Jakobsen Trondheim as. Det er også tatt stilling til kostnadsvurderinger på
forsterkning eller utskiftinger.

6. Fem prioriterte områder
6.1. Fv. 705 Sandfærhus til Sør-Trøndelag grense

Hele vegen har tillatt vogntoglengde 24 m, for tømmervogntog. Strekningen fra Sandfærhus
x E6 til Sør-Trøndelag grense har ikke 60 tonn. Kjelstad Sagbruk i Selbu mottar 2900 vogntog
med tømmer i året. Vegen har 60 tonn i Sør-Trøndelag fra fylkesgrensen til sagbruket.

Det er ikke grunnlag for opp klassifisering av 17-0454 Hell bru til Bk 10/60. Omfang av
eventuelle forsterkninger er ikke klart. Det er derfor på nåværende tidspunkt
kostnadsregnet ny bru. Prosjektkostnad inkl. mva. anslås til 246 mill. kr. Med den korte tiden
vi har hatt til rådighet har det ikke vært mulig å foreta vurderinger av alternative bru steder
og vegtraseer. Det er derfor regnet kostnader for ny bru i dagens trase.
Øvrige bruer på strekningen er godkjent for 60 tonn tømmervogntog.
Det arbeides parallelt med beregning av Storsvingen bru på fv. 950, strekningen fra
Hommelvik x E6 til Hell, via fv. 950 og fv. 24 som kan benyttes som omkjøring for Hellbrua.
Dette resultatet vil ikke være klart før senere i høst.
Illustrasjonen viser beliggenhet av Hell og Storsvingen bruer.
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6.2. Fv. 633 Rognes til Bjørga

To åttetonns bruer sperrer for uttak av 115000 m³. Vegen har bruksklasse Bk 8, og deler av
vegen er bare åpnet for enkeltkjøretøy, det vil si tillatt vogntoglengde 12,4 m. Hvis bruene
blir utbedret kan de første 1,7 km settes opp til Bk 10/60 vogntoglengde 24 m. For de
resterende 6,3 km har vegen dårlig bæreevne, og en geometri, både horisontalt og vertikalt i
planet, som ikke er egnet for vogntog. Skal denne strekningen holde en forsvarlig standard
for Bk 10/60 og vogntoglengde 24 m, må det bygges ny veg. Dette er ikke beregnet eller
prosjektert, men ut fra erfaringstall vil kostnadene ligge rundt 80 til 120 mill. kr.

Det er ikke grunnlag for opp klassifisering av 16-0617 Rognes bru. Brua står i dag i Bk T8/40
og forsterkning synes ikke hensiktsmessig. Det er derfor kostnadsregnet ny bru.
Prosjektkostnad inkl. mva. anslås til 89 mill. kr. Med den korte tiden vi har hatt til rådighet
har det ikke vært mulig å foreta vurderinger av alternative bru steder og vegtraseer. Det er
derfor regnet kostnader for ny bru i dagens trase.
16-0323 Rogga nedre bru har ikke tilstrekkelig kapasitet for opp klassifisering til Bk 10/60.
Det foreslås derfor en forsterkning av denne brua. Prosjektkostnad inkl. mva. anslås til 0,5
mill. kr.
Illustrasjonen viser beliggenhet av Rognes og Rogga nedre bruer.
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6.3. Fv. 30 Haltdalen til Støren

Hele vegen har tillatt vogntoglengde 24 m, for tømmervogntog. Fra Haltdalen til Støren x E6,
er dette en viktig transportkorridor for uttak av tømmer til Skogn og Levanger.
16-0031 Kjeldbrua er planlagt for utskifting og det foreligger godkjent byggeplan. Kostnader
for ny bru i henhold til byggeplan er inkl. mva. 21 mill. kr. Kostnader for veger i tilknytning til
brua er ikke medtatt her.

Det er ikke grunnlag for opp klassifisering av 16-0097 Holta bru til Bk 10/60. Brua er i tillegg
smal, gammel og allerede forsterket en gang tidligere. Det er derfor på nåværende tidspunkt
kostnadsberegnet ny bru. Prosjektkostnad inkl. mva. anslås til 22 mill. kr. Med den korte
tiden vi har hatt til rådighet har det ikke vært mulig å foreta vurderinger av alternative bru
steder og vegtraseer. Det er derfor regnet kostnader for ny bru i dagens trase.

Illustrasjonen viser beliggenhet av Kjeldbrua og Holta bru.
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6.4. Lierne-, Grong-, Overhalla- og Namsos kommuner

Fv. 765 og Fv. 74 er en viktig strekning for uttak da det er mye gammel skog i dette området.
Hovedmottaker av tømmeret er Moelven van Severen som ligger i Namsos.
Transportstrekningen er fra fv. 765 til Eidet, videre fv. 74 til Bjørgan, E6 til Grong, videre fv.
760 Skogmo, så fv. 17 til Spillum, fv. 769 og kv. 1121 til bedriften.
Hele strekningen har tillatt vogntoglengde 24 m, for tømmervogntog.
Fra og med E6 og til Moelven van Severen i Namsos, har hele strekningen Bk 10/60. Fv.765
er kontrollert og beregnet og kan opp klassifiseres til Bk 10/60.
Fv.74 16-0559 Nynesbrua. Det mangler tilstrekkelig grunnlag for å foreta kontroll til Bk
10/60. Det er benyttet samme tegninger for en annen bru og denne står i Bk 10/42, ut fra
dette er det foretatt en kostnadsberegning for forsterkning, med prosjektkostnad inkl. mva.
8 mill. kr. Omfanget av dette er usikkert.

Illustrasjonen viser beliggenhet av Nynesbrua i forhold til områder for uttak av tømmer og
bedriften Moelven van Severen.
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6.5. Skaun, Melhus, Rennebu, Orkdal og Midtre Gauldal, er sentrum for gammelskog i
Sør-Trøndelag. Viktig å kople disse områdene på Bk 10/60 til industrien på Støren, Orkanger
og Skogn. Med noen få unntak har alle aktuelle veger i dette området tillatt vogntoglengde
24 m, for tømmervogntog.
Skaun: Fylkesvegene ble gjennomgått i 2014 og nesten alle har 60 tonn.
Melhus: Fylkesvegene ble gjennomgått i 2014 og nesten alle har 60 tonn.
Rennebu: har ikke kontakt med hovedvegnett 60 tonn. Når Bårdshaug bru blir oppgradert
og E39 legges om, kan Forve bru unngås, ved å bruke fv. 462, fra Forve til Gjølmesli, og inn
på den nye traseen for E39 ved Bårdshaug. Fv. 65 ble klassifisert til Bk 10/60 i mars 2015 og
endres til Bk 10/60 i vegliste 01.10. 2015.
16-0148 Forve ligger i eksisterende E39, og forbinder fv.65 over elva til Orkanger
For Fv. 700 er følgende bruer ikke klare for opp klassifisering til Bk 10/60: 16-0106 Svorkmo,
16-0415 Meldal, 16-0115 Resa, 16-0019 Grana.
Det er ikke grunnlag for opp klassifisering av 16-0115 Resa bru til Bk 10/60. Brua er i tillegg
smal, gammel og allerede forsterket en gang tidligere. Det er derfor på nåværende tidspunkt
kostnadsregnet ny bru. Prosjektkostnad inkl. mva. anslås til 22 mill. kr. 16-0019 Grana bru
har ikke tilstrekkelig kapasitet for opp klassifisering til Bk 10/60. Forsterkning synes ikke
hensiktsmessig og det er derfor kostnadsberegnet ny bru. Prosjektkostnad inkl. mva. 19 mill.
kr. Med den korte tiden vi har hatt til rådighet har det ikke vært mulig å foreta vurderinger
av alternative bru steder og vegtraseer. Det er derfor regnet kostnader for nye bruer i
dagens trase.
16-0106 Svorkmo og 16-0415 Meldal bruer har ikke tilstrekkelig kapasitet for opp
klassifisering for Bk 10/60. Det foreslås derfor forsterkninger for disse bruene.
Prosjektkostnad inkl. mva. 8 mill. kr.
For fv. 502 har 16-0785 Vangsgraven og i fv. 508 16-0852 Åsbrua ikke tilstrekkelig kapasitet
for opp klassifisering til Bk 10/60. Det foreslås derfor forsterkninger av disse bruene.
Prosjektkostnad inkl. mva. 9 mill. kr.
Orkdal: Fylkesveger med tilgang til tilstøtende veg med Bk 10/60 har 60 tonn. Øvrige
fylkesveger ikke vurdert tidligere.
For fv. 460 kan vegen opp klassifiseres til Bk 10/60, dette vil bli tatt inn i vegliste for 01.10.
2015.
For fv. 461 har 16-0332 Osen bru ikke tilstrekkelig kapasitet for opp klassifisering til Bk
10/60. Det foreslås derfor en forsterkning av denne brua. Prosjektkostnad inkl. mva. anslås
til 0,6 mill. kr.
For fv. 791 har 16-0420 Husdal bru ikke tilstrekkelig kapasitet for opp klassifisering til Bk
10/60. Forsterkning synes ikke hensiktsmessig, og det er derfor kostnadsregnet ny bru.
Prosjektkostnad inkl. mva. anslås til 11 mill. kr. Med den korte tiden vi har hatt til rådighet
10
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har det ikke vært mulig å foreta vurderinger av alternative bru steder og vegtraseer. Det er
derfor regnet kostnader for ny bru i dagens trase.
Midtre Gauldal: De fylkesveger som har Bk 10/60 forbindelse og som tåler 60, er vurdert og
satt i Bk 10/60. Øvrige fylkesveger er ikke vurdert tidligere.
Fv. 601 er det de første 0,9 km av vegen som har tillatt vogntoglengde 24 m, for
tømmervogntog. De resterende 1,4 km er kun åpnet for enkeltkjøretøy det vil si tillatt
vogntoglengde 12,4 m. Vegen ligger i et bratt sideterreng, den er smal og bratt, og har to
krappe u-svinger, som ikke er egnet for vogntog. Skal denne strekningen holde en forsvarlig
standard for Bk 10/60 og vogntoglengde 24 m, må den utbedres. Dette er ikke beregnet
eller prosjektert, men ut fra erfaringstall vil kostnadene ligge rundt 20 mill. kr.
16-0020 Kotsøy bru har sannsynligvis ikke tilstrekkelig kapasitet for opp klassifisering til Bk
10/60. Det er derfor kostnadsberegnet en forsterkning av denne brua. Prosjektkostnad inkl.
mva. anslås til 9 mill. kr. Det bør tas ut en materialprøve av stålbjelkene for å se om de har
høyere fasthet enn antatt i beregningene. Omfang av forsterkningene kan sa eventuelt
reduseres.
Fv. 603 har tillatt vogntoglengde 24 m, for tømmervogntog, men har dårlig bæreevne og
bruksklasse Bk 8. Dette henger sammen med de begrensningene som ligger i 16-0060 Fora
bru. Ny bru er under bygging, men det er ikke planer om forsterking av vegen. Når ny bru
settes i trafikk, kan det innføres 10 tonns vinteraksellast og 60 tonn totalvekt for
tømmervogntog.
For fv. 622 har 16-0111 Mælen og 16-0579 Bjørbekken bruer ikke tilstrekkelig kapasitet for
opp klassifisering til Bk 10/60. Det foreslås derfor utskifting av bruoverbygningen på disse
bruene. Prosjektkostnad inkl. mva. 6,5 mill. kr.
Fv. 630 går fra x E6 ved Håggå til x E6 ved Prestteigen. Vegen kan åpnes for Bk 10/60 fra
Prestteigen x E6 til de to bruene som ligger samlet i enden av vegen, 16-0220 Håggå
o/jernbane og 16-0094 Håggåbrua regnes derfor ikke som flaskehalser. Dette vil bli tatt inn i
vegliste for 01.10. 2015.
For fv. 631 og fv. 656 er alle bruene kontrollert og vegene kan opp klassifiseres til Bk 10/60,
dette vil bli tatt inn i vegliste for 01.10.2015.
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Illustrasjonen viser beliggenhet for de omtalte områdene.

7. Problemstillinger ikke prioritert rekkefølge
Nord- og Sør-Trøndelag
I Follafoss ligger Södras tremassefabrikk, som produserer CTMP-masse (kjemisk, termomekanisk
papirmasse), og har en kapasitet på drøyt 100 000 tonn i året.
Asp x E6 til Hjellebotn fv. 17 56 tonn inngår i problemstillingen under prioritet 4, for veger som skal
vurderes fra Bk 10/56 til Bk10/60 tonn. Vi har vurdert en løsning for Bk 10/60 fra E6 til Follafoss, det
vil si fv. 17 fra Asp til Hjellebotn og fv. 720 til Follafoss. Etter nye beregninger kan det åpnes for Bk
10/60 for fv. 17 fra Asp x E6 til Årgård x fv. 715, samt fv. 720 fra x fv. 17 til Follafoss. Dette betyr at
det kan åpnes for Bk 10/60 frem til bedriften i Nord-Trøndelag, og vil bli tatt inn i vegliste for 01.10.
2015.
Fv. 720 og til bedriften i Sør-Trøndelag, fra Rissa er bruene kontrollert og resultatet viser at
strekningen ikke kan få Bk 10/60 uten tiltak. 16-0487 Alsetbrua bru har ikke tilstrekkelig kapasitet
for opp klassifisering til Bk 10/60. Det foreslås derfor en forsterkning av denne brua.
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Prosjektkostnad inkl. mva. anslås til 1,7 mill. kr.
Fv. 705 Selbu – Tydal. Langs fv. 705 må det drives 60.000 – 70.000 m³ hvert år fremover. Henger
også sammen med prioritet 1. Fv. 705 har 60 tonn i Sør-Trøndelag fra Nord-Trøndelag grense til
Kyllo x fv.674/674 til og med Kallarbekk bru.
For fv. 705 har 16-0478 Rotla og 16-0489 Nea bruer ikke tilstrekkelig kapasitet for opp klassifisering
til Bk 10/60. Det foreslås derfor forsterkninger av disse bruene. Prosjektkostnad inkl. mva. 2,8 mill.
kr.
Fv. 968 Renåa til fv. 705. 16-1516 Renåbrua og 16-0752 Avtret bru har ikke tilstrekkelig kapasitet for
opp klassifisering til Bk 10/60. Det foreslås derfor en forsterkning av disse bruene. Prosjektkostnad
inkl. mva. anslås til 2,7 mill. kr.

Møre og Romsdal
Allskog viser til innspill fra skogbruksledere i områdene. Det er få lengre sammenhengende
strekninger med 60 tonn totalvekt. For deler av fylket er det foruten stor etterspørsel etter tømmer
også problemer med store mengder vindfall etter stormer. En stor del av tømmeret i fylket går til kai
og utskiping.
Aas-Jakobsen Trondheim as, har sett på bruene etter prioriteringer fra næringa i fylket, og har
følgende kommentarer:
For et stort antall av bruene gjelder at klassifiseringsberegninger ikke kan gjennomføres fordi det ikke
er tilstrekkelig grunnlag tilgjengelig. Ulike versjoner av ferdigtegninger er motstridende og de aller
fleste bruene er enten ikkenormerte eller avviker fra brunormaltegningene som var gjeldende på
tidspunktet bruene ble bygd.
Det må undersøkes hva som finnes av arbeidstegninger for de enkelte bruer i papirarkivet i
Møre og Romsdal. Mest sannsynlig mangler dette for en god del av bruene. Disse må en da vurdere å
foreta oppmåling på stedet av for å avklare geometri og armeringsføring. Først når dette er gjort kan
det foretas klassifiseringsberegninger av disse bruene.
Som avtalt har vi for de bruene vi mangler grunnlag for å utføre klassifiseringsberegninger på
nåværende tidspunkt, regnet kostnader for ny bru. Med den korte tiden vi har hatt til rådighet har
det ikke vært mulig å foreta vurderinger av alternative bru steder og vegtraseer. Det er derfor regnet
nye bruer i dagens trase.
Surnadal:
Alle fylkesveger prioritert av næringa i kommunen har 24 m vogntoglengde for tømmervogntog.
Fv. 323 fra Kvennset x fv671 til Bruset, lengde 2591 m, vegen har Bk 10 og 42 tonn totalvekt.
Fv. 324 fra Hallset x fv.671 til Bruset, lengde 2556 m, vegen har Bk 10 og 42 tonn totalvekt.
Fv. 325 fra Øye x fv.65 til Åmot x fv.65, lengde 20973 m, vegen har Bk 10 og 50 tonn totalvekt.
Fv. 328 fra Øye x fv.65 til x Industrivegen, lengde 3572 m, vegen har Bk 10 og 50 tonn totalvekt.
Fv. 328 fra x Industrivegen til Hamnes, lengde 12096 m, vegen har Bk T8 og 40 tonn totalvekt.
Etter gjennomgang av bruene viser det seg at ingen av disse strekningene kan opp klassifiseres uten
tiltak, prosjektkostnader samlet for disse er inkl. mva. 41 mill. kr.
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Rindal:
Begge fylkesvegene prioritert av næringa i kommunen har 19,5 m vogntoglengde.
Fv. 343 fra Tiset x fv.65 til Lomundal og Sør-Trøndelag grense, lengde 12681 m, vegen har Bk T8 og 40
tonn totalvekt.
Fv. 344 fra Høgholten x fv.343 via Rørvatnet til Lomundsjøen, lengde 8546 m, vegen har Bk T8 og 40
tonn totalvekt.
Etter gjennomgang av bruene viser det seg at ingen av disse strekningene kan opp klassifiseres uten
tiltak, prosjektkostnader samlet for disse er inkl. mva. 15 mill. kr.

Norddal:
Fv. 91 Norddal Ø til Dale, lengde 5206 m, vegen har tillatt vogntoglengde 15 m, Bk T8 og 40 tonn
totalvekt.
Etter gjennomgang av bruene viser det seg at strekningen ikke kan opp klassifiseres uten tiltak,
prosjektkostnader samlet for disse er inkl. mva. 27,5 mill. kr.
Stordal:
Fv. 101 fra Mo x fv. 650 til Stavåbrua, lengde 1725 m, vegen har Bk 10 og 60 tonn totalvekt for
tømmervogntog.
Fv. 101 fra Stavåbrua til Øverøyane, lengde 7311 m, vegen har Bk T8 og 40 tonn totalvekt.
Hele strekningen har 24 m vogntoglengde for tømmervogntog.
Stavåbrua kan ikke opp klassifiseres uten tiltak, prosjektkostnad er inkl. mva. 9,5 mill. kr.
Ørskog:
Fv. 104 fra Sjøholt til Skodje grense, lengde 5854 m, vegen har Bk tillatt vogntoglengde 12,4 m, Bk T8
og 40 tonn totalvekt.
Solnørdalsbrua kan ikke opp klassifiseres uten tiltak, prosjektkostnad er inkl. mva. 9,5 mill. kr.
Volda:
Fv. 40 fra Lauvstad x fv. 652 til Åmelfotbrua, lengde 19073 m, vegen har tillatt vogntoglengde 24 m
for tømmervogntog, Bk T8 og totalvekt 40 tonn.
Etter gjennomgang av bruene viser det seg at strekningen ikke kan opp klassifiseres uten tiltak,
prosjektkostnader samlet for disse er inkl. mva. 7 mill. kr.

Ørsta:
Fv. 41 fra Volda grense til Bjørke, lengde 8704 m, vegen har tillatt vogntoglengde 15 m, Bk T8 og 50
tonn totalvekt.
Fv. 41 fra Bjørke til Viddal, lengde 53333 m, vegen har tillatt vogntoglengde 15 m, Bk 8 og 32 tonn
totalvekt.
Fv. 45 Volda grense til Brautaset, lengde 3201 m, vegen har tillatt vogntoglengde 19,5 m, Bk T8 og 50
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tonn totalvekt.
Fv. 55 fra Åmåsen til Myklebust, lengde 5197 m, vegen har Bk T8 og 50 tonn totalvekt
Fv. 55 fra Myklebust til Fyldalen, lengde 4800 m, vegen har Bk T8 og 40 tonn totalvekt.
Fv. 55 fra Fyldalen til Barstad, lengde 5726 m, vegen har Bk T8 og 50 tonn totalvekt.
Fv. 55 arm Fyldalem til Myklebust, lengde 293 m, vegen har Bk T8 og 40 tonn totalvekt.
Hele fv. 55 har tillatt vogntoglengde 24 m for tømmervogntog.
Fv. 67 fra Sætre x E39 til Kvia, lengde 4744 m, vegen har Bk T8 og 50 tonn totalvekt.
Fv. 67 fra Kvia til Årset, lengde 2675 m, vegen har Bk T8 og 40 tonn totalvekt.
Hele fv. 67 har tillatt vogntoglengde 24 m for tømmervogntog.
Fv. 69 fra Romestrand x E39 til Melbøen x E39, lengde 5577 m, vegen har tillatt vogntoglengde 24 m
for tømmervogntog, Bk T8 og 40 tonn totalvekt.
Med unntak av fv. 69, viser en gjennomgang av bruene at ingen av strekningene kan opp klassifiseres
uten tiltak, prosjektkostnader samlet for disse er inkl. mva. 70,5 mill. kr.
Med begrunnelse av den korte tiden vi har hatt til rådighet, og at bruene ikke kan opp klassifiseres
uten tiltak, er det ikke foretatt noen beregninger eller prosjekteringer for forsterkning og utbedring
av disse vegene. Kostnader for opp klassifisering av veg kan derfor bare settes ut fra erfaringstall.
Erfaringstall for disse vegene foreligger ikke i denne rapporten.

Oppsummering
Etter en gjennomgang av næringas fem prioriterte områder, viser det seg at ingen av disse kan
oppklassifiseres uten tiltak. Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt for prosjektkostnader, relatert
til tiltak for bru. For prioritet 2 kommer i tillegg utbedring av veg, dette er ikke beregnet eller
prosjektert.
Hovedprioritet nr.
1
2
3
4
5

Navn
Hell bru
Rognes
Haltdalen
Moelven van Severen
Skaun, Melhus, Rennebu, Orkdal, M. Gauldal

Kr. i mill. inkl. mva.
246
89,5
43
8
85,1

Etter en gjennomgang av de uspesifiserte områdene som næringa ga oss innspill på, viser det at det
bare for noen få områder, er mulig å opp klassifisere uten tiltak. Tabellen nedenfor viser samlet for
trøndelagsfylkene, samt Møre og Romsdal, relatert til tiltak for bru. Enkelte veger har ikke tillatt
vogntoglengde 24 m for tømmervogntog eller Bk 10, det ikke foretatt noen beregninger eller
prosjekteringer for forsterkning og utbedring av disse vegene. De strekningene som kan opp
klassifiseres uten tiltak, vil bli tatt inn i vegliste for 01.10. 2015.
Tabellen nedenfor viser en oppsummering av prosjektkostnader, for problemstillinger ikke prioritert
rekkefølge, relatert til tiltak for bru.
Fylke
Nord- og Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
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Kr. i mill. inkl. mva
5,6
180
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