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Referat 

Dato: 20.04.2016 
Tid: 12.00 – 14.00 
Referent: Ingvild Sæther 

 

 

 

 
Beredskapsmøte vedr. vegarbeid og stengning av Fv.715 Osavatnet-Rødsjø.  

 

Møte nr: 1 

Sted: Vanvikan 

Møteleder: Håvard Ellingsen 

Til stede: Bjørn Olden, Tordis V. Kjørsvik og Olav Dyrendahl-Trønderbilene 

Siri Vannebo og Ivar Asbjørn Fallmyr-Rissa kommune 

Knut Sundet-Fosenvegene 

Jan Ola Riseth-Mesta 

Sverre A. Hafeld-TBRT IKS 

Gunni K. Amundal-NLF Fosen 

Roar Melum NLF Trøndelag 

Rune Halvorsen og Olav Lyng Politi 

Thomas Selven-Ambulanse 

Roar Sjøbakk-Johs.J.Syltern AS 

Vidar Daltveit-Fosen regionråd  

Solveig Ødemark-Jordmortjenesten 

Runar Kvalshaug, Terje Sundfær, og Astrid Damli – VTS 

Alf B. Skinstad, Lars Arne Lien, Kristian Brødreskift, Olaf Rovik, Lars Erik 

Sira, Håvard Ellingsen og Ingvild Sæther – SVV 

Forfall:  

Kopi til: Hanne Louise Moe og Roar Lindstad - SVV 

 

  Ansvarlig 

Presentasjon av deltakere. 

 

Byggeleder Håvard Ellingsen orienterte om arbeidet som skal gjøres i 

anleggsperioden og hvorfor vegen må stenges i korte og lengre perioder.   

En høy skjæring skal renskes og sikres, partier med ustabil grunn skal graves bort og 

sikres med lette fyllmasser og en høy bergskjæring skal sprenges bort. 

 

 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Ingvild Sæther   

Vår dato: 20.04.2016 

Vår referanse: 15/217752-38 
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  Ansvarlig 

Pr. i dag er det lysregulering og manuell dirigering som gir litt ventetid for å komme 

gjennom anlegget. 

 

Stenging: 

- Korte stengeperioder i hele anleggstiden. 

- 18. mai – 22. aug. nattestenging  kl. 22.00 – 05.00 

- 22. aug – 11. nov. Total vegstengning 

 

Entreprenør Johs.J Syltern AS og Statens vegvesen jobber med å begrense den totale 

stengeperioden 22.aug-11.nov. Dette vil imidlertid innebære noe lengre stengetid på 

dagtid enn tidligere varslede 30 minutter-stenginger. 

 

Det vil bli en utfordring på omkjøringsruten om Fevåg når tungtransporten øker i 

begge retninger. Kolonnekjøring og enveistransport kan bli aktuelt. Totalkapasiteten 

på Brekstad – Valset skal være god nok til å ta økningen av tungtransporten i 

stengeperioden. 

Byggeledelsen må ha tett dialog med den lokale brann, politi og ambulanse tjenesten 

pga vaktordninger og tilrettelegging av mannskap på begge sider av anlegget. 

Nødetatene må få direktenr. til anlegget. 

 

Vegen blir ikke åpnet hvis det ikke er forsvarlig, sikkerheten går foran alt. 

 

Forslag fra møtedeltakere blir hensyntatt i forbindelse med stengeperioden. 

- Fast stengetid hver dag, rutebuss blir hensyntatt. 

- Lengere stengeperioder på dagtid for å begrense total stengning. 

- Legge om kjøremønster, da det er lettere å forholde seg til et nytt 

kjøremønster enn forskjellige stengetider. 

- Kolonnekjøring via Fevåg for tungtransport 

 

Markedsføre SMS-tjenesten bedre – legge inn påmeldingsrutiner i Fosnafolket. 

Det skal opprettes en egen SMS-tjeneste til nødetatene og oppsett til denne SMS-

tjenesten sendes ut på mail. Vegtrafikksentralen informerer også om vegstengingene 

gjennom sine varslingsrutiner, NRK trafikk og også på sosiale medier (facebook, 

twitter). 

Informasjonsskilt om stengt veg blir satt opp med start på Klett og Ila i Sør-

Trøndelag og Malm i Nord-Trøndelag. 

 

Nytt beredskapsmøte i månedsskiftet mai-juni når lengden på stengeperioden er mer 

avklart. Statens vegvesen innkaller. 

 

Til slutt informerte Politiet at det er sendt en bekymringsmelding til Statens 

vegvesen om autovern som gir sikthindring på kryssene Krinsvassbrua, Olsøy og 

Keiserås, saken er under behandling i Statens vegvesen. 

 

Vedlegg: 1 stk 

- Presentasjonen fra møtet vedlegges referatet. 
  

 


