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Organisasjonsnr.988 669 342

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2018
Onsdag 07.02.2018, KL. 1745 - 2030
Fosen Fjord Hotel, Åfjord
Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Wenche Kristiansen, styremedlem Karin Bjørkhaug, styremedlem Steinar Saghaug,
varamedlem John E Høvik, varamedlem Sidsel Bryne, prosjektleder Hanne Louise Moe og daglig leder Knut Sundet.
Tiltredende: byggeleder Olaf Rovik
Forøvrig tilstede:
Forfall: styremedlem Harald Fagervold, styremedlem Dag Ystad, styremedlem Ogne Undertun, varamedlem Hans B Meland, varamedlem
Kjell Lerstadgrind, varamedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, varamedlem Tom Myrvold, varamedlem Guro Angell Gimse, tiltredende
Statens vegvesen Eva Solvi.
SAK:

INNSTILLING:

VEDTAK:

Behandling av saker:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Innstillinga enstemmig
godkjent

Ved behandling av sak 10/2018 erklærte styremedlem Steinar Saghaug seg
innhabil.

Sak 01/2018. Godkjenning
av protokoll nr. 4/2017

Protokollen fra møte nr. 4/2017 godkjennes.

Innstillinga enstemmig
vedtatt.

Sak 02/2016. Referatsaker

Referatsakene tas til orientering.

Innstillinga enstemmig
vedtatt

Sak 03/2018 Godkjennelse
av avtale om overdragelse
av bompengeavtalen til
Vegamot AS.

1.
2.

3.

Styret godkjenner fremforhandlet avtale om overføring av
bompengeavtalen til Vegamot AS fra Fosenvegene AS.
Det forutsettes at avtalen med Trøndelag fylkeskommune om utkjøp av
prosjektansvarlig videreføres og at det inngås en forpliktende avtale med
Vegamot AS om kjøp av oppfølgingstjeneste fra Fosenvegene AS etter
2019 og fram til utbygginga av Fosenpakken er sluttført.
Innstillinga enstemmig
Daglig leder gis fullmakt til å underskrive avtalene.
vedtatt

Sak 04/2018. Status
Trafikktall og
bompengeinntekter 2017

Daglig leder gikk
igjennom trafikktall og
inntekter.

Styret tar framlagt status av Trafikktall og Bompengeinntekter for 2017 til
etterretning.

Styrets vedtak:
Innstillinga enstemmig
vedtatt
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Sak 05/2018
Status trafikktall januar
2018

Daglig leder gikk
igjennom trafikktall og
inntekter.
Styret tar framlagt status av Trafikktall og Bompengeinntekter for januar 2018 til
etterretning.

Sak06/2018 Regnskap 2017

1.
2.

Sak 07/2018 Styrets
Årsmelding 2017

Sak 08/2018 Status
fremdrift utbygging
Fosenpakken

1.
2.

Styret vedtar framlagt Årsberetning med Regnskap og noter for
regnskapsåret 2017.
Styret anbefaler generalforsamlinga at Årsberetning med regnskap
godkjennes som avgitt.

Forslag til styrets årsmelding 2017 godkjennes.
Styrets årsmelding legges fram for Generalforsamlinga til orientering.

Prosjektleder Hanne Louise Moe og byggeleder Olaf Rovik orienterte om følgende:

Status Fosenvegene og skredsikringsprosjekter
●

Ferdig bygget
–
Fv. 710 Ingdal-Valset
–
Fv. 755 Leksvik-Vanvikan
–
Rundkjøring Rissa og Sundbrua
–
Rørvik terminalområde
–
Fv. 715 Rørvik-Vanvikan
–
Fv. 715 Vanvikbakken
–
Fv. 715 Keiserås-Olsøy parsell I
–
Fv. 715 Krinsvassbrua
–
Fv. 715 Keiserås-Olsøy parsell II inkl. Olsøysvingen
–
Fv. 715 Melabrua
–
Fv. 715 Osavatnet-Rødsjøsvingen
–
Fv. 193 Verrabotn-Meltingen, fase I

●

Under bygging
–
Fv. 715 Nordsetervatnet
–
Fv. 710 Brekstad-Krinsvatn
–
Fv. 14 Sumstad-Hellfjord
–
Fv. 723 Paulen-Ryssdalen (skredsikring)
–
Fv. 715 Steinsdalen i Osen
–
Fv. 193 Verrabotn-Meltingen, fase II – anbudsfrist 12.3
–
Planlegging av de gjenstående prosjektene pågår
–
Fv. 14 Berfjorden (skredsikring)
–
Fv. 717 Stadsbygd-Vemundstad
Liankrysset og Gartnesodden

Styrets vedtak:
Innstillinga enstemmig
vedtatt

Innstillinga enstemmig
vedtatt.

Innstillinga enstemmig
vedtatt.
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Fv. 715 Nordsetervatnet

•
•
•
•
•

Opprinnelige kontraktsarbeider er ferdige, finpuss til våren
Tilleggsbestilling på «mellomstrekket», breddeutvidelse og
forsterking
Sprengning, graving og steinkjøring i vinter
Fresing, avretting og asfaltering til våren
Samlet offisiell åpning av hele strekningen til våren (mai?)

Fv. 710 Brekstad – Krinsvatnet
•
Tre delparseller:
•
Ervika-Botngård
•
Storkruktjønna
•
Rissa grense
•
Entreprenør Tore Løkke AS
•
Kontrakten er på ca. 100 millioner kroner
•
Planlagt trafikkåpning alle parseller 15.11.2018
•
•
Parsell 1 Ervika-Botngård
•
Pågår sømboring og sikring (forbolting) ved garasjen.
•
Må sprenge små salver forbi her. Skal ta ned mest mulig av fjellet på
innsiden, før vi legger om trafikken ned i byggegropa og tar ned
terrenget på utsida.
•
Videre jobbes det med VA og fylling for G/S-veg langs parsellen.
•
Starter med fjellsikring rett etter påske.
•
Gjenstår masseutskifting av en kvikkleiresone og fjellskjæringa mot
Botngård
•
•
•
•
•
•

Parsell 2 Storkruktjønna
Ferdig med masseutskifting av kvikkleire under vegkroppen.
Forbereder sprenging nær kvikkleiresonen nå, med
Kattmarkaproblematikken i bakhodet.
Små salver med strenge rystelseskrav.
Starter med knusing, pukkutlegging og fjellsikring rett etter påske.
Videre jobbes det med VA og sideterreng langs parsellen.

•
•
•
•
•

Parsell 3 Rissa grense
Sprengning og massetransport pågår
Den store fyllinga vokser sakte, men sikkert
Venter med å bygge interimsveg og legge om trafikken til våren.
De største fjellmengdene i prosjektet er ferdig utsprengt til mai.

Fv. 715 i Osen, Steinsdalen
•
Bygging og utbedring av 6 delparseller
•
Til sammen ca. 7,5 km ny veg
•
Dimensjoneringsklasse U-Hø1
•
Vegbredde 7 meter
•
Fartsgrense 70 km/t og 80 km/t
•
Ca. 160 m fortau/gang-sykkelveg i sentrum
•
Anslått verdi ca. 130 mill.
•
Framdrift:
•
Alle tre reg.planer vedtatt
•
To klager ble trukket etter god dialog
•
En klage gått videre til Fylkesmannen, ikke ferdigbehandlet
•
Klagen er ikke gitt oppsettende virkning
•
Entreprisen er ute i konkurranse nå
•
Innleveringsfrist 20. desember
•
Godt oppmøte på anbudsbefaringen
•
Anleggsstart 1. kvartal 2018
•
Trafikkåpning 4. kvartal 2019
•
Ferdigstillelse 2. kvartal 2020

Forts side 4
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Fv. 6922 Verrabotn-Meltingen
- status: Byggetrinn II ute i konkurranse nå:
●
Nye brukonstruksjoner og utbedring av veggeometri ved Prestvågelva
og Sørvågen, til sammen ca. 1 km veg.
●
Ute i konkurranse nå, anbudsfrist 12. mars
●
Ser ut til å bli god deltakelse i konkurransen
●
Anleggsstart våren 2018
●
Ferdigstillelsesfrist 19. oktober 2018
Fv. 14 Sumstad-Hellfjorden

•
•
•
•
•
•
•
•
Sak 09/2018
Framdrift
Rassikringsprosjekteer
(utenfor Fosenpakken)
Fv 723 Paulen – Rysdalen
og Fv 6312 /fv14)
Berfjorden

I hovedsak en tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden og tilkobling til
eksisterende veg i begge ender
I alt ca. 1,4 km ny veg
Hellfjordtunnelen på ca. 570 m
Tunnelklasse B, T9,5 m tunnelprofil
Større profil enn trafikkmengden tilsier (T8,5)
Kurveutretting og utvidelse av et par mindre skjæringer på
Hellfjordsiden
Gjennomslag (pilot) i tunnelen planlagt fredag 9. mars
Etterarbeid: vann- og frostsikring, vegbygging, elektro, portaler, teknisk
bygg mv.
Planlagt trafikkåpning innen utgangen av 2018

Fv. 723 Ryssdalen-Herfjord
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bygges etter standard Hø2 med 7,5 m vegbredde
To tunneler
Tunnelklasse B, 9,5 m tunnelprofil.
Ryssdalstunnelen på 760 m
Herfjordtunnelen på 590 m
Ryssdalsbrua
Brulengde 145 m. Høyde over dagens veg 43 m
Stålbjelkebru. Brudekke i betong med asfalt slitelag.
Ny veg ca. 4,6 km
Samarbeid med Statkraft
Ekstra høyde i tunnelene pga. transport av vindturbinene

●

Oppstart anleggsarbeider oktober 2017
–
Skogrydding
–
Tilrigging
–
adkomst forskjæringer
Sprengt stor salve mellom tunnelene, 20.000 m3
Planlagt ferdigstilt 31.10.2019
Delfrister knyttet til Statkraft sin framdrift

●
●
●

Orienteringen ble
enstemmig tatt til
etteretning.
Fort side 5.
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Fv 6312 Berfjorden

●

●
●
●
●

Meget stram framdrift:
–
Vedtatt reguleringplan før sommeren
–
bygging i gang i løpet av 2018
–
ferdigstillelse høst 2020
Reguleringsplanarbeidet pågår, ViaNova jobber «over evne»
Enkelte fag i egen regi i SVV
Geoteknikk: grunnboringer påviste kvikkleire flere steder
Raskest mulig inn på eksisterende veg etter tunnelene for å unngå
kvikkleira i størst mulig grad

Styret tok enstemmig
orienteringen til
etterretning

Sak 10/2018 Fv 717
Stadsbygd – Rørvik
kostnadssprekk og
anmodning om
omprioritering

1.
2.

3.

ORIENTERING:
v/ daglig leder Knut
Sundet

Ref. Knut Sundet

Styremedlem Steinar
Saghaug erklærte seg
innhabil og deltok ikke i
behandlingen.
Styret vedtok enstemmig
innstillinga med
følgende endring i pkt 2.
… innen utgangen av
april 2018…..

Daglig leder orienterte før behandlingen av sak 10/2018 kort om:
•
Fra Folkemøtet på Kystens Arv på Stadsbygd den 1. mars
Stor deltagelse, mange innspill, liten forståelse for økonomiske rammer,
kvikkleire og arkeologiske betingelser. Kostnadene ved prosjektet.
Fokusområder på Stadsbygd – Vemundstad og Sund-Bradden.
Stortingsproposisjonens beskrivelser og (Gamle Rissa kommunes)
endringer og prioriteringer. Ingen ensartede retningsvalg på
prosjektprioriteringer.
Åpnet for skriftlige innspill til Indre Fosen kommune om bruk av ramma
på kr 320 mill.
•

Neste møte se møteplan:

Styret tar daglig leders redegjørelse i sak 10/2018, vedrørende Fv 717
Stadsbygd – Vemundstad til etterretning.
Styret forventer at Indre Fosen kommunestyre snarlig og innen utgangen
av mars 2018 foretar ny prioritering slik at prosjektene holdes innenfor
gjenstående ramme på kr 320 mill (2017 kr)
Styret vil, etter at Indre Fosen kommunestyre har vedtatt ny prioritering,
behandle forslaget og gi sin anbefaling til vegeier, Trøndelag
fylkeskommune, for endelig godkjenning.

Ønsket framdrift for prosjekter i Indre Fosen – ikke nye lange
utredninger som tar år å avklare.

Møteplan 2018
On 23.05.2018 kl. 1700
On 23.05.2018 kl. 1800 (Generalforsamling)
On 26.09.2018 kl. 1700
On 05.12.2018 kl. 1700

Styret tok enstemmig
orienteringene til
etterretning.

