
Ingen har det så travelt 
som en død laks
Denne laksen er nettopp slaktet hos lakseprodusent 
Nils Williksen AS i Vikna kommune på Namdalskysten i 
Nord-Trøndelag. 25 timer senere er den omdannet til sushi 
i Tokyo. Mye er avhengig av at den kommer fram i tide: 
Arbeidsplasser i distriktene, næringslivet og skatteinntektene 
som betaler velferden vår.

Laksens største utfordring på veien rundt kloden er de første 
45 milene: Veien gjennom Trøndelag. Vegforum Trøndelag 
 krever at politikerne skaffer oss bedre veier.

Vegforum Trøndelag

Nils Martin Williksen i Nils Williksen AS (til venstre) slakter 21.000 tonn laks til en verdi ut fra fabrikk av ca 650 mill kroner i løpet av året. I denne avisen følger vi 
trailersjåfør Per Erik Tevik i HOB Gods AS sin ferd gjennom Trøndelag med ca 20 tonn av laksen. Foto: Gry Karin Stimo
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Arbeidsutvalget i Vegforum Trøndelag setter veispørsmål på dagsordenen gjennom konferanser, utredningsarbeid, medieutspill og arbeid inn mot politikere. Fra venstre: 
Bente-Irene Finseth (NAF), Øyvind Bergset (Maskinentreprenørenes forbund), Merethe Storødegård (NHO Trøndelag) Trygve Bragstad (Næringsforeningen i Trondheim) og 
Ingveig Holand Wahl (NHO Trøndelag). Christiane Solheim (LO) og Roar Melum (Norges Lastebileier Forbund) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Gry Karin Stimo

Det er Vegforum Trøndelag som har laget denne avisen. Vegforum Trøndelag er et forum med 
13  organisasjoner som samlet representerer 60.000 årsverk og en omsetning på 70 milliarder kroner.

Gode veier sikrer at hele landet kan brukes. Det trygger næringsliv og bosetting. 
Vegforum Trøndelag arbeider for å sikre transportkorridorer som ivaretar fremtidens klimakrav. 

Vi skal 
•	 skape	regional	enighet	om	rekkefølgen	på	utbygging	av	veiene	i	Trøndelag
•	 forankre	prioriteringer	og	strategier	i	Vegforum	Trøndelags	medlemsorganisasjoner
•	 påvirke	beslutningstakere	for	å	få	gjennomslag	for	våre	prioriteringer
•	 jobbe	for	at	Trøndelag	får	sin	rettmessige	andel	av	de	nasjonale	bevilgningene	til	vei
•	 jobbe	for	økte	ressurser	til	veibygging	i	Norge

Næringslivet vårt er avhengig av veier. Vi har laget denne avisen for å vise hvor dårlige disse veiene 
er. Vi er bekymret for det tidstapet bedriftene blir utsatt for, samt for sikkerheten for sjåfører og 
andre trafikanter. Vi håper du husker denne avisen når du skal bestemme deg for hvilket parti du skal 
stemme på ved stortingsvalget i 2013. Samferdsel er viktig for alle som ønsker et vitalt Trøndelag.

Hva er Vegforum Trøndelag?

Vi skal sikre økt satsing på 
veibygging i Trøndelag

Medlemsorganisasjoner i Vegforum Trøndelag:
· ALLSKoG
· Ei tim te by’n
· Fylkesvei 17
· Hitra næringsforening
· Lakseveien Ny RV 714
· Landsorganisasjonen i Norge
· Maskinentreprenørenes Forbund
· Norges Automobil-forbund
· Norges Lastebileier-Forbund
· Næringsforeningen i Trondheim
· Næringslivets Hovedorganisasjon
· Selbu næringsforum
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Store deler av verdiene næringslivet skaper i Norge produseres i distriktene. Bedriftene til Nils Martin Williksen (til venstre) i Nils Williksen AS og trailersjåfør Per Erik 
Tevik i HOB Gods AS finansierer mange offentlige velferdsgoder. Foto: Gry Karin Stimo

Lakselasten vi nå skal følge, er del av en typisk verdikjede i næringslivet. Midt-Norsk Havbruk AS i Rørvik 
har produsert laksen, Norsk Fisketransport AS har transportert laksen til slakteri. Nils Williksen AS har 
slaktet den og solgt den til Seaborn AS, som har solgt den videre til kjøperen. Schenker AS  koordinerer 
transporten fra Rørvik til ankomststedet i Japan og HoB Gods AS transporterer laksen den første 
 strekningen fra Rørvik til oslo. 

Dette er seks eksempler på bedrifter i Norge som hver dag er avhengig av små og store oppdrag for å få et best mulig resultat, lønne sine ansatte og betale 
sine skatter og avgifter. Vi har laget et samfunnsregnskap for hver av disse bedriftene for å vise avhengighetsforholdet mellom bedrift og samfunn.1 

Samfunnsregnskapene viser at bedriftenes virksomhet og deres bestillinger hos underleverandører gir et skatte- og avgiftsbidrag  som kan dekke omtrent 
15.300 kommunale barnehageplasser, 2.600 sykehjemsplasser eller 4.000 årsverk i offentlig sektor. Bedriftene er på sin side avhengig av offentlig sektors 
 tilrettelegging av rammebetingelser for et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Kvaliteten på veiene våre er en slik rammebetingelse. 

Bedriftene gir betydelige bidrag 
til samfunnet

1Vi har brukt NHos modell for å beregne bedrifters 
samfunnsnytte. Modellen gir et anslag på verdiskaping, 
sysselsetting og skattebidrag direkte fra bedriften og 
indirekte fra den aktivitet som genereres hos under-
leverandører for siste regnskapsår. 

15.300 barnehageplasser. 2.600 sykehjemsplasser. 4.000 årsverk offentlig sektor.

Bedriftene som er involvert i denne laksetransporten finansierer gjennom skatter og avgifter enten:

Foto: Shutterstock.com
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*Det er fylkeskommunene som har ansvaret for fylkesveier. Nord-Trøndelag fylkeskommune har ansvar for 3.000 km fylkesvei, mens Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvar for 2.900 km fylkesvei.

Fylkesvei 17 er krevende for den som kjører tungtransport. På strekningen som vår trailer må kjøre, 
er veien ofte feildosert i forhold til svingretningen (feil kurvatur). 

Fundamenteringen svikter og medfører setninger som kan gi sjåføren en real luftetur i førersetet. Toppdekket er oppsprukket og lappet sammen. 

Veien har mange lange stigninger i tillegg til at den er småkupert og svingete. Veien er smal og mange steder helt uten veiskulder. Dermed skråner veikanten 
rett fra hvitstripa og ned i terrenget. 

Rasfaren er bokstavelig talt overhengende. Mye av ruten går gjennom tettsteder med lekende barn, opphøyde gangfelt og 40-soner. om vinteren byr 
 kystlandskapet på ekstreme utfordringer med hensyn til sikt og glatte veier. I sum utgjør dette kontinuerlige stressmomenter som sjåføren må takle.

Etappe 1: Fylkesveiene* 
770, 17 og 775 fra Vikna til Grong

Fylkesvei 775 er saueveien framfor noen. Langs farefulle strekninger utgjør de en 
 hyggelig opplevelse, men også et ubetinget stressmoment. Foto: NiT

Langs fylkesvei 17 passerer trailersjåfør Per Erik Tevik et lappeteppe av asfalt på 
en vei i oppløsning. Foto: Gry Karin Stimo

Vikna Grong

153 km 152 km
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Årfor bro på fylkesvei 770 har bare ett felt, men ingen merking eller skilting varsler om at veibredden snevres inn. Foto: Gry Karin Stimo

Store deler av disse fylkesveiene er lagt på kvikkleire. Å oppgradere slike  veistrekninger 
koster så mye at det i realiteten ikke er mulig for kvikkleireutsatte fylker å løse  problemet 
på egen hånd. Vegforum Trøndelag mener det derfor bør etableres en nasjonal pott for 
utbedring av  fylkesveier på kvikkleiregrunn etter modell av rassikringsmidler.

Vikna–Gartland (fv. 770, fv. 17, fv. 775) 

Antall biler per døgn i snitt (totalt begge veier)   Mellom 500 og 3.300 biler

Lengde og skiltet hastighet Strekningen er totalt 153 km, 1 km under 60 km/t, 12 km har 60 km/t, 1,5 km har 70 km/t og 139 km 
har 80 km/t  

Antall endringer av tillatt hastighet 27 endringer 

Bredde Gjennomsnittlig veibredde: 7,3 meter. Gjennomsnittlig kjørebanebredde: 5,6 meter
Ønsket veibredde: 7,5 meter med kjørebredde 6,5 meter

Andel vei som ikke oppfyller ønsket veistandard for strekningen ca. 90 % 

Kostnader ved oppgradering til ønsket standard ca. 3 mrd. kr. 

Pågående store planprosjekt Ingen 

Pågående store byggeprosjekt Ingen 

Kilde: Statens vegvesen

Åsen i Levanger Trondheim Ulsberg oppland (Dovre)

Hedmark (Østerdalen)

Kvithammar 
i Stjørdal

152 km 24 km 27 km 88 km 44 km
14 km
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*E6 er riksvei, og er statens ansvar.

Utfordringen med E6 gjennom Trøndelag er de store sprangene i kvaliteten – fra veldig bra til 
veldig dårlig. Nord for Grong er veien tidvis så smal at den ikke kvalifiserer for gul midtstrek 
(= under 6 m  veibredde). E6 sørover fra Steinkjer har fire felt noen få kilometer. Ved Røra er det 
laget nytt toplanskryss, men standarden gir fartsgrense under 80 km/t og krysset har store 
 telehivskader. På denne strekningen skifter farten 43 ganger, eller hver 3.500 meter. Det forteller 
mye om den skiftende kvaliteten.

Etappe 2: E6* fra Gartland i Grong til 
Åsen i Levanger

Lastebilsjåfører har strenge krav til hviletid. Staten har et ansvar for å legge 
til rette for steder hvor sjåførene kan stoppe, såkalte døgnhvileplasser. Det er 
 dessverre ikke bygget ut nok kapasitet for dette. Gråmyra i Levanger (bildet) er ett 
av fem hederlige unntak i Trøndelag. Behovet er ni plasser (fire nye i tillegg til de 
vi har). Sjåførene har plikt til å hvile i 45 minutter etter 4,5 timers kjøring. Etter 
nye 4,5 timer må sjåføren hvile i minimum 11 timer. Foto: NiT

For å ha gul midtstripe, må en vei være over 6 meter. En trailer er over 3 meter 
bred med begge speilene. For å unngå å knuse speilene må trailere derfor ligge 
helt ute på hvitstreken. Foto: Gry Karin Stimo

E6 Gartland–Åsen 

Antall biler per døgn i snitt (totalt begge veier)   Mellom 2.200 og 16.000 biler 

Lengde og skiltet hastighet Strekningen er totalt 152 km, 1,6 km har 50 km/t, 11 km har 60 km/t, 14 km har 70 km/t, 93 km har 80 km/t 
og 32 km har 90 km/t

Antall endringer av tillatt hastighet (nord–sør) 43 endringer 

Bredde Gjennomsnittlig veibredde: 7,7 meter. Gjennomsnittlig kjørebanebredde: 6,5 meter

Andel vei som ikke oppfyller ønsket veistandard for strekningen ca. 93 % 

Kostnader ved oppgradering til ønsket standard ca. 5,6 mrd. Kr. 

Pågående store planprosjekt Noen kilometer mellom Selli og Asp. Arbeid med kommunedelplan 

Pågående store byggeprosjekt Ingen 

Kilde: Statens vegvesen
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Slik burde det være! I noen få kilometer sør for Steinkjer kan trailersjåfør Per Erik Tevik kjøre på det som ifølge statens egen kravspesifikasjon burde være standard for 
 mesteparten av E6 gjennom Trøndelag: firefelts motorvei. Veiforum Trøndelag mener det minimum må bygges firefelts motorvei mellom Steinkjer og Støren. 
Foto: Gry Karin Stimo

Per Erik Tevik jobber i en bransje hvor det offentlige aksepterer en kvalitet på 
sine tjenester som de vet vil gi alvorlige ulykker hvert år. Foto: Gry Karin Stimo

Hadde de som jobbet i fabrikken med å sløye laksen hatt like  uforsvarlige 
arbeidsforhold som de som kjører laksen på trønderske veier, ville fabrikk-
lokalet vært stengt på dagen. Men når det gjelder  veistandard skriver 
Arbeidstilsynet på sine Facebooksider: «En tilfredsstillende veistandard 
som sådan faller utenfor vårt tilsynsområde.»
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Hvor ligger den dårligste E6-strekningen i Trøndelag uten konkrete planer for utbedring? 

Hvis vi vurderer standard i forhold til trafikkmengde, ligger den sannsynligvis mellom Åsen i Levanger og Kvithammar i Stjørdal. Her går veien og jernbanen 
i en trang dal og mellom fjord og fjell. Få steder er det enklere å kutte Norge i to ved å stoppe all trafikk mellom nord og sør, siden det ikke finnes reelle 
omkjøringsmuligheter. 

Planlegging av ny vei på denne strekningen vil ta lang tid siden den må sees i sammenheng med jernbanelinjen som kan bli nødt til å legges om. På grunn av 
den lange planleggingstiden, burde arbeidet kommet mye lenger.  

Etappe 3: E6 fra Åsen i Levanger til 
Kvithammar i Stjørdal 

Skiltet sier 70, men det skal godt gjøres å holde 70km/t på E6 gjennom Vuddudalen. Foto: Gry Karin Stimo

E6 Åsen–Stjørdal 

Antall biler pr døgn i snitt (totalt begge veier)   Mellom 8.400 og 16.000 biler

Lengde og skiltet hastighet Strekningen er totalt 24 km, 0,4 km er 50 km/t, 2 km er 60 km/t, og 21 km er 70 km/t

Antall endringer av tillatt hastighet 3 endringer 

Bredde Gjennomsnittlig veibredde: 9,1 meter. Gjennomsnittlig kjørebanebredde: 7,1 meter

Andel vei som ikke oppfyller ønsket veistandard for strekningen ca. 80 % 

Kostnader ved oppgradering til ønsket standard Ca. 3,5 mrd. kr. 

Pågående store planprosjekt E6 Kvithammar–Åsen: forprosjekt/utredning

Pågående store byggeprosjekt Vel 5 km ny vei fra Stjørdal til Kvithammar nord for Stjørdal. Åpnes i 2013

Kilde: Statens vegvesen

Dype hjulspor er et problem. Det er i hovedsak privatbilene som lager hjulsporene, siden det er dem det er flest av 
og mange bruker piggdekk. En stor utfordring er at trailerne har bredere aksling. Dermed blir traileren liggende å 
«ri» i hjulsporene. Det krever konstant ratting av sjåføren, og sliter i tillegg ekstra på dekkene. Siden norske veier 
er unormalt smale, øker problemet med hjulspor, da alle bilene må ligge med samme plassering i veibanen.
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Mange delstrekninger på E6 mellom Trondheim og Stjørdal er i ferd med å passere 20.000 biler per døgn. 

Dette er grensen for trafikklengde som tillates med enkle  tunnelløp (begge kjøreretninger i samme tunnel). I tillegg går det en betydelig trafikk på den 
 paralelle gammelveien  der man ikke tar inn bompenger. 

I forslaget til Nasjonal transportplan har staten fremmet forslag om penger til doble tunnelløp. Det er imidlertid ikke satt av penger til fire felt mellom 
 tunnelene! Her trengs det politisk håndverk for å finne en løsning som gir fire felt på hele strekningene. Det er allerede saktegående kø på strekningen på 
enkelte  tidspunkt, så dette haster.   

Etappe 4: E6 fra Stjørdal til Trondheim

Midtdeler har fått ned ulykkestallene. Men med forbud mot å kjøre over 80 km/t er traileren raskt et irritasjonsmoment på strekninger der fartsgrensen er 90 km/t og 
veien er uten forbikjøringsmuligheter. Løsningen er flere forbikjøringsfelt, eller å bygge firefeltsvei. Foto: Gry Karin Stimo

E6 Stjørdal–Trondheim 

Antall biler per døgn i snitt (totalt begge veier)   Mellom 12.600 og 20.900 biler

Lengde og skiltet hastighet Strekningen er totalt 27 km, 0,3 km er 60 km/t, 14 km er 80 km/t og 12 km er 90 km/t

Antall endringer av tillatt hastighet 8 endringer 

Bredde Gjennomsnittlig veibredde: 13,1 meter. Gjennomsnittlig kjørebanebredde: 9,2 meter

Andel vei som ikke oppfyller ønsket veistandard for strekningen Ca. 80 % 

Kostnader ved oppgradering til ønsket standard Ca. 3 mrd. kr. 

Pågående store planprosjekt Forprosjekt som kartlegger traséalternativ for nye tunnelløp, samt utvidelse til 4 felt

Pågående store byggeprosjekt E6 Værnes–Stjørdal blir bygd ut til 4 felt. Åpnes i 2012

Kilde: Statens vegvesen

Veiens kurvatur og stigningsgrad kombinert med dårlig standard, bidrar til unødvendige miljøbelastninger 
fordi forbruket av drivstoff øker. Traileren bruker minst drivstoff når den kan ligge i jevn fart på veier med 
liten stigning. Bedre veier vil derfor gi et godt bidrag til framtidens klimaregnskap.
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Med nesten 50.000 biler hvert døgn er E6 over Heimdalsmyra Midt-Norges mest trafikkerte strekning. 
Likevel er det lite ved strekningen som tyder på at dette er en hovedvei. 

Den gode nyheten er at ny vei etter planen er på plass om fem år. Den dårlige nyheten når det gjelder E6 gjennom Trondheim, er at kapasiteten på 
omkjøringsveien allerede er sprengt. I tabellen under skriver Statens vegvesen at det «burde vært 6 felt og 80 km/t på hele strekningen, men det er lite 
 aktuelt». Beskjeden til politikerne kunne ikke vært tydeligere: Begynn planleggingen av en ny ytre omkjøringsvei nå!

Etappe 5: E6 gjennom Trondheim

Det er lite som vitner om at E6 over Heimdalsmyra sør for Trondheim sentrum er hovedveien inn og ut av Trondheim. Trøsten er at utvidelsen av denne veistrekningen til 
firefelts motorvei starter om få år. Foto: Gry Karin Stimo

E6 Trondheim–Heimdal (Tonstadkrysset) 

Antall biler pr døgn i snitt (totalt begge veier)   Mellom 16.800 og 48.780 biler

Bredde Gjennomsnittlig veibredde: 19,7 meter. Gjennomsnittlig kjørebanebredde: 14,0 meter

Lengde og skiltet hastighet Strekningen er totalt 9 km, 3 km er 70 km/t og 6 km er 80 km/t

Antall endringer av tillatt hastighet 3 endringer 

Andel vei som ikke oppfyller ønsket veistandard for strekningen 100 % 

Kostnader ved oppgradering til ønsket standard Burde vært 6 felt og 80 km/t på hele strekningen, men det er lite aktuelt 

Pågående store planprosjekt Nei  

Pågående store byggeprosjekt Nordre del av omkjøringsveien utvides til 4 felt. Ferdig i 2013. 

Kilde: Statens vegvesen

På landsbasis er transportnæringen landets femte største næring målt i antall arbeidsplasser. 
Lastebilnæringen har i Trøndelag en årlig omsetning på 4 milliarder kroner. 500 bedrifter er tilsluttet Norges 
Lastebileier-Forbund i Trøndelag. 
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Myndighetene jobber med en helhetlig utbedring av E6 sørover fra Trondheim og Trøndelag under ett bomprosjekt. Vegforum Trøndelag støtter prosjektet, 
selv om vi prinsipielt er imot bompenger. Vi forholder oss til hva Stortingets flertall mener er aktuell finansiering. Det er viktig at hele denne strekningen sikres 
 prosjektfinansiering, det vil si at hele strekningen sikres bevilgning fra oppstart til slutt. Fordelen med prosjektfinansiering er forutsigbarhet, raskere gjennomføring, 
og dermed mer igjen for pengene. Det finnes mange ulike former for prosjektfinansiering. En av dem er offentlig-Privat Samarbeid (oPS) som Vegforum Trøndelag er 
positive til. 

Videre mener Vegforum Trøndelag at det på E6 ikke må finnes strekninger med fartsgrense lavere enn 80 km/t. Det betyr at kommuner som vil ha E6 
 gjennom sentrum, må akseptere en fartsgrense på 80 km/t og planfrie kryss.

Etappe 6: E6 fra Trondheim til 
 fylkesgrensene i sør

I Soknedal snur sjåfør Per Erik Tevik traileren og kjører en kort tur nordover til ære for fotografen. Her viser han hvor nært huset hovedfartsåren gjennom Norge går. 
Traileren kjører bokstavelig rundt nova på huset. Foto: Gry Karin Stimo

E6 Tonstadkrysset–Ulsberg 

Antall biler per døgn i snitt (totalt begge veier)   Mellom 2890 og 46 600 biler

Lengde og skiltet hastighet Strekningen er totalt 88 km, 4 km har 50 km/t, 9 km har 60 km/t, 41 km har 70 km/t, 25 km har 80 km/t og 12 km 
har 90 km/t

Antall endringer av tillatt hastighet  33 endringer 

Bredde Gjennomsnittlig kjørebanebredde: 8,7 meter 

Andel vei som ikke oppfyller ønsket veistandard for strekningen Ca. 96 % 

Kostnader ved oppgradering til ønsket standard Ca. 13 mrd. kr. 

Pågående store planprosjekt Jaktøyen–Tonstad (10 km), Melhus–Støren (22 km), Soknedal (7 km), E6 Løklia–Ulsberg (22 km) 

Pågående store byggeprosjekt Senterveien–Tonstad: Strekningen er 2,3 km. Åpnes i 2013 

Kilde: Statens vegvesen

Fra Ulsberg (se tabellen) har traileren to alternativer ut av Trøndelag:
1. Riksveg 3 (Østerdalen). De 14 km i Trøndelag vil koste 0,5 milliarder. 75 % har ikke tilfredsstillende standard. 
2. E6 (over Dovre). De 44 km i Trøndelag vil koste 5 milliarder. 90 prosent har ikke tilfredsstillende standard.



新鮮なノルウェーサーモンは、おすしによく合います。(*)

Den ferskeste laksen er på markedet i Japan under ett døgn etter at den er slaktet i Norge. Dette er  antakelig 
raskere enn den er i fiskedisken i Norge. Et av de viktigste kriteriene for suksess er å kunne levere til  terminalen 
på Gardermoen i tide. Trønderske veier er det største hinderet på veien jorden rundt. I juli 2012 ble det 
 eksportert 78 tusen tonn laks fra Norge. Fisken hadde en eksportverdi på 2,3 milliarder kroner. I hele 2012 ble 
det eksportert laks som i det den passerte grensen hadde en verdi på over 29  milliarder kroner.

Takk til Statens vegvesen ved Arne Klemetsaune og Kjell Haavet for hjelp til å lage tabellene du finner i denne 
 avisen. Du kan laste ned Statens vegvesens fullstendige rapport for hele veistrekningen på 
www.trondheim-chamber.no eller www.nho.no/trondelag 

Du finner oppdatert informasjon om planlagte og pågående veiprosjekter på www.vegvesen.no/Vegprosjekter 

(*) = Fersk norsk laks er godt i japansk sushi

Foto: Shutterstock.com
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