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Invitasjon til møte for konstituering av styringsgruppe forbompengeprosjektet Orkdalspakken
Vi viser til vedtak 28/21 (Vedlegg l) gjort av Hovedutvalg for Vegfylkeskommune. Trøndelag

Din kommune anses å bli berørt av Orkdalspakken, og inviteres derfor med i møte forkonstituering av styringsgruppen for Orkdalspakken. Konstitueringsmøtet blir en gangrundt månedsskiftet januar/februar i 2022. Dere bes om å komme med tilbakemelding pådeltakere i gruppen, fortrinnsvis ordfører og kommunedirektør i kommunen, innen 05.januar. 2022. Nærmere bestemt dato for konstitueringsmøtet kommer på nyåret.
Plan for det første møtet er å konstituere styringsgruppen for Orkdalspakken. Invitasjon tildeltakere i en referansegruppe vil følge av det konstituerende møtet.
Videre fremdrift vil i første omgang bestå av å avklare hvor mye som gjenstår før man kanstarte opp med ett forprosjekt for Orkdalspakken. Det har tidligere blitt gjennomført enKonseptvalgutredning av Statens Vegvesen hvor det ble sett på utbedringsbehovet på fv.65, 700/701, 710 og 714. Siden den gang har det blitt utført arbeider på noen av deidentifiserte problempunktene og strekningene, samt at nye ønsker fra næringslivet gjørat behovet som var identifisert i forrige omgang ikke nødvendigvis reflekterer dagensbehov.

Når oppdatert behovskartlegging er på plass vil vi trenge avklaringer på hvilkevegstrekninger Orkdalspakken skal omfatte, samt bidrag med planmidler før vi begynnermed planarbeidet.

Bakgrunn
Trøndelag fylkeskommune har av FT-121/16 (Sør-Trøndelag) vedtatt at det skal utredesveginvesteringer i Orkdalsregionen. Av FT-65/18 har Fylkestinget vedtatt at dersomKVU'en utført av Statens Vegvesen ikke finnes tilfredsstillende, skal Fylkeskommunen selvutarbeide en egen KVU. Av FU-227/20 erklærer fylkesutvalget at KVU ikke ertilfredsstillende, og at dersom den skal finnes tilfredsstillende må den innrettes på en måtesom også ivaretar fylkesveg. Vet uteblivende svar har Hovedutvalg for Veg av 28/21vedtatt at fylkesvegadministrasjonen skal ta kontakt med berørte kommuner og starteprosessen med Orkdalspakken.
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Vi ber om at tilbakemelding på deltakere skjer t i l undertegnede på epost:

andoy@trondelagfylke.no.
Frist 5.januar 2022.

Med vennlig hilsen

Andreas Øyehaug

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur

Vedlegg:
Vedtak HU-V, 26052021, Sak 28/21, Vegpakke Orkdalsregionen - Status og Videre

arbeid.
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Saksgang
Hovedutvalg for veg 2019-2023

Møtedato
26.05.2021

Saknr
28/21

Hovedutvalg for veg 2019-2023 har behandlet saken i møte 26.05.2021 sak2 8 / 2 1

Hovedutvalg for veg 2019-2023 sitt vedtak
l. Hovedutvalg for veg tar administrasjonens orientering ti l orientering.2. Hovedutvalg for veg vedtar at administrasjonen skal kontakte kommunene somblir berørte av vegpakken for å få på plass nødvendige avtaler i forkant av atplanarbeidet starter. Herunder:

a. Kommunale vedtak om bidrag med planmidler.b. Kommunale likelydende vedtak om hvilke vegstrekninger sombompengeprosjektet skal omfatte.
c. Kommunene i Trøndelag dette gjelder er: Orkland kommune, Rennebukommune, Rindal kommune, Ørland kommune, samt Surnadal/ Møre ogRomsdal Fylkeskommune

Behandling/forslag
Henrik Kierulf på vegne av Høyre, nytt punkt 3

Hovedutvalg for veg vil understreke at det parallelt med kontakt med kommunene måavklares hvordan SW går videre med prosjektet E39 basert på KVU fra 2020 ogTrøndelag fylkeskommunens høringssvar til denne fra juni 2020. Det er viktig å seriksvegprosjektet i sammenheng med fylkesveiutbedringene både av hensyn hvordanman ønsker at næringstransport skal rutes, men ikke minst den totalebompengebelastningen for både privatbilisme og næringsliv i regionen.
Gunn Iversen Stokke {Sp) pva Ap og Sp tillegg til fylkesrådmannens innstilling ipunkt 2 c: Kommunene i Trøndelag dette gjelder er: Orkland kommune, Rennebukommune og Rindal kommune, Ørland kommune, samt Surnadal/ Møre og RomsdalFylkeskommune

Votering
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Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentj'lelte

Fylkesrådmannens innstillino Enstemmiq vedtatt

Kierulfs tilleggsforslag Avvist med 8 mot 3 stemmer (H og
V)

Stokke Iversens tillegg Enstemmig vedtatt

•

F y l k e s r å d m a n n e n s innst i l l ing :
l. Hovedutvalg for veg tar administrasjonens orientering til orientering.

2. Hovedutvalg for veg vedtar at administrasjonen skal kontakte kommunene som

blir berørte av vegpakken for å få på plass nødvendige avtaler i forkant av at

planarbeidet starter. Herunder:
a. Kommunale vedtak om bidrag med planmidler.

b. Kommunale likelydende vedtak om hvilke vegstrekninger som

bompengeprosjektet skal omfatte.
c. Kommunene i Trøndelag dette gjelder er: Orkland kommune, Rennebu

kommune og Rindal kommune.
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