Vedtak i Kommunestyret - 15.03.2018
1. Stjørdal kommune prioriterer undergang under fv752 v/Hegramo i sitt innspill til
Statens Vegvesen ved oppstartsmøte.
2. Stjørdal kommune ber Statens Vegvesen sterkt vurdere en bedre trafikkløsning
vestfra ved Best Hegra.
Behandling i Kommunestyret - 15.03.2018
Rådmannen besvarte interpellasjonen:
Ordfører,
I Stjørdals uttalelse til «Fylkesvegplan 2018 – 2021» (F. sak 76/17) heter det i vedtakets pkt. 4:
«Stjørdal har fortsatt mange uløste fylkesveisaker fra tidligere rulleringer. Disse må også tas inn
i grunnlagsdokumentet for videre prosess. Det vises til opplistingen av prioriterte tiltak under
punktene 1 – 4 i avsnittet Vurdering».
Vurderingens pkt. 3 gjelder kategorien «Punktvis utbedring», og her er følgende to tiltak oppført
i uttalelsen:
3.1 Fv 752 X E 14 gang-/sykkelundergang,
3.2 Gymnasgata X Fv 35.
Men i Fylkestingets dokument «Fylkesveger i Nord-Trøndelag. Fylkestingets vegprioriteringer
inn i Trøndelag», av 17. mars 2017 er «Punktvis utbedring» gitt denne prioriteringen:
1. 757 Havnekrysset øst – Holbergkrysset Verdal 9500 300 15
2. 35 Gymnasgata X fv. 35, Stjørdal, (ÅDT) 5760, I kryss, 10-15 (mill. kr.)
3. 774 Kirkegata X Saltkjelen Levanger 12000 I kryss- 10-15
4. 769 Verftsgata X Niels Bjørums gate Namsos 4240 I kryss 10-15
5. 757 Stiklestad alle X videregående skole Verdal 5190 i avkjørsel 10-15
Tiltaket undergang Fv 752 X E14 er altså ikke gitt prioritet i Nord-Trøndelags liste til felles plan
for Nord- og Sør-Trøndelag til den nye fylkeskommunen.
Som interpellanten skriver i sitt spørsmål vil det bli satt i gang et planarbeid for å komplettere en
G/S fra Hegra til Stjørdal. I den forbindelse vil det være mulig for kommunen å på nytt presisere
behovet for en undergang i krysset E-14 og FV 752 jf tidligere innspill over prioriterte punktvise
utbedringer på strekningen.
Når det gjelder spørsmålet om å vurdere en bedre trafikkløsning ved BEST Hegra, så er det et
tiltak som tidligere ikke er spilt inn. Hvis dette punktet skal ha fokus i forbindelse med det
forestående planarbeidet for strekningen Hegra-Stjørdal, så bør det fattes et vedtak som utfyller
tidligere vedtatte og oversendte prioriteringer.
Håves (AP) fremmet følgende forslag:
1. Stjørdal kommune prioriterer undergang under fv752 v/Hegramo i sitt innspill til Statens
Vegvesen ved oppstartsmøte.
2. Stjørdal kommune ber Statens Vegvesen sterkt vurdere en bedre trafikkløsning vestfra
ved Best Hegra.
Håves (AP) forslag enstemmig vedtatt.

