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E39 BETNA - STORMYRA - INNSPILL TIL BUDSJETT 2017 
 
 

Hemne Kommune tar utgangpunkt i dagens regjerings ønske om helhetlig utbygging av veistrekninger 
og gjeldende Nasjonal Transportplan NTP og Handlingsprogrammet HP 2014-17. 

 

E39 Betna-Vinjeøra-Stormyra er et «gryteklart» veiprosjekt med 7 delstrekninger som i løpet av 2016 
er ferdig regulert. (Mangler per dato 1 i Halsa) Halsa og Hemne Kommuner har i samarbeid med 

Statens Veivesen (SVV) både initiert og finansiert reguleringsarbeid på hver sin delstrekning. Det er 

også grunn til å påpeke at mye gjennomført reguleringsarbeid vil være til fånyttes dersom prosjektet 

utsettes.  
 

Statens Veivesen Region Midt ønsker sterkt å komme i gang med utbygging av resterende strekninger 

på E39 Betna – Stormyra. Det må også nevnes at behov for arbeidsplasser i Norge er tilstede, og den 
muligheten som dagens regjering har til å innfri allmuens ønske, ved å sette i gang omtalt prosjekt. 

 

Delstrekningene har svært dårlig standard, både kurvatur og bredde. Tidligere utbygginger med god 

veistandard gjør forskjellene betydelig og stor fart i omtalte strekninger. Sterk trafikkvekst og store 
standardsprang har ført til dødsulykke (2 døde) og flere nestenulykker. Eks velt av buss vinteren 15-

16. 

 
E39 var tenkt som en Europavei langs kysten for å minske behovet for transport inn til E6 og ha en 

god vei i nærhet til kysten og havnene. Vi har registrert behov og ønske om å få større del av 

laksetransporten over fra bil til kjøl og i den sammenheng er det også viktig å ha gode veiløsninger 
langs kysten.  

 

Hemne og Halsa Kommuner er i forhandlinger om kommunesammenslåing. Vi registrerer og beklager 

at Aure kommune ikke ønsker å være en del av og bygge en sterkere distriktskommune mellom 2 byer. 
(Trondheim/Orkanger – Kristiansund). Vi ønsker allikevel å jobbe videre med mulighetene som ligger 

i å slå sammen kommunene Hemne og Halsa. Mellom disse 2 kommunene er det en vei, E39. Vi i 

Hemne ønsker at dette også blir hensyntatt i vurdering av midler til utbygging av resterende 
strekninger på E39 Betna – Stormyra.  

 

 

 
 



 

 

Jeg ber på vegne av alle involverte om et møte med Samferdselsdepartementet v / Statsråd Kjetil 

Solvik-Olsen, for å orientere om vårt syn i saken. Vi forbereder å komme til møtet med en allsidig og 
kompetent delegasjon. Kjetil Strand fra Statens Veivesen Midt-Norge, Roar Melum fra 

Lastebileierforeningen i Sør Trøndelag, fylkespolitikere fra Sør-Trøndelag og M&R samt 

lokalpolitikere fra Halsa og Hemne.  
 

Målet med møtet er: 

- Orientere om vårt syn i saken  
o Statens Veivesens prioritert liste i regionen. 

o Interessentenes syn  

o Avklare det finansielle  

 
Håper på positivt svar snarest mulig og at møtet vil bli i god tid før arbeidet ang 2017 budsjettet tar til. 

Medium august har vært det perfekte, når ferien er over.  

 
Med vennlig hilsen 
Hemne kommune 
 
 
 
Odd Jarle Svanem   
Ordfører   
72460109 
Mobil 47662482   
odd.svanem@hemne.kommune.no 

 
 

Kopi til: 

Kommunal og Moderniseringsdep. 

Statens vegvesen Region Midt 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

Halsa Kommune 
 
 

 


