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Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar forprosjektet til orientering og legger det til grunn for videre arbeid 
med etablering av infrastruktur for synlig, trivelig og trygg hverdagssykling i Overhalla.

2. Det vedtas igangsetting av reguleringsplanarbeid for første etappe i tråd med 
forprosjektets beskrivelse av videre regulering og fremdrift. 

3. Reguleringsplanarbeider gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 250 000 eks. 
mva. som finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 06.06.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 06.06.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 20.06.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 20.06.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Kommunestyret tar forprosjektet til orientering og legger det til grunn for videre arbeid 
med etablering av infrastruktur for synlig, trivelig og trygg hverdagssykling i Overhalla.

2. Det vedtas igangsetting av reguleringsplanarbeid for første etappe i tråd med 
forprosjektets beskrivelse av videre regulering og fremdrift. 

3. Reguleringsplanarbeider gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 250 000 eks. 
mva. som finansieres med bruk av disposisjonsfond.



Vedlegg

 Mulighetsstudie – Forprosjekt: Sykkelstamveg Overhalla-Skage-Namsos «Synlig, 
trivelig og trygg hverdagssykling»

Saksopplysninger

Overhalla kommunes klima- og miljøplan beskriver flere tiltak for å bli Sykkelkommune nr. 1 i 
Namdalen. En videre utbygging av gang- og sykkelveg mellom Overhalla – Namsos (etappevis 
utbygging) er et av disse tiltakene.

I sak 48/15, 07.09.2015, ble det vedtatt at det skulle utarbeides et forprosjekt for tiltaket; Gang-
og sykkelveg mellom Overhalla – Namsos. 

Det er nå utarbeidet et forprosjekt for denne strekningen. Gjennom prosjektet har vi blant annet 
hatt som mål å synlig tilrettelegge for enkel, trivelig og trygg hverdagssykling for alle 
aldersgrupper og fremskynde en realisering av en sykkelstamveg gjennom Overhalla kommune
og til Namsos. Forprosjektet sier noe om muligheter og løsninger vi kan benytte oss av for å 
kunne gi et godt gang- og/eller sykkeltilbud til innbyggerne i kommunen. 
Det er også et ønske om at Overhalla blir et pilotprosjekt for satsing på sykkel i 
Namdalsregionen for å styrke folkehelsen (aktiv transport), trafikksikkerhet og å legge til rette
for framtidas nullutslippssamfunn. 

Prosjektet har sett på:
 Trasévalg 
 Inndeling av etapper
 Fysisk utforming og løsningsvalg
 Kostnadsoverslag
 Videre regulering av traséer og framdrift
 Finansiering 

Trasévalg
Ut fra analyser er en løsning langs Fylkesveg 17 valgt som det beste alternativet for en 
sykkelstamveg/hovednett for sykkel. Analysen har også tatt for seg Jernbanen som alternativ og 
er kommet til at denne vil kunne være et godt supplement til turnettet i kommunen. Med 
bakgrunn i at gang- og sykkelvegen skal legge til rette for hverdagssykling og den korteste veien 
for syklende mellom kommunens tettsteder, er føring langs fylkesvegen best egnet som et 
hovednett for sykkel. 

I et samlet sykkelvegnett i Overhalla kan også de mindre trafikkerte fylkesvegene (434, 436 og 
431) være naturlig å utvikle som tilførselsveger til sykkelstamvegen. Dette må det sees nærmere 
på i videre planlegging av sykkelnettet i kommunen. Dette gjelder også Fylkesveg 401 på 
Sørsida. Som i all annen tilrettelegging er det den samlede, helhetlige løsningen som vil være 
utløsende for bruken.

Inndeling av etapper



Traseen er delt opp i mindre etapper for å kunne gjennomføre utbyggingen steg for steg. Første 
etappe foreslås å gå fra Barliakorsen til Ryggahøgda, som en naturlig fortsettelse på eksisterende 
gang - og sykkelveg. Denne etappen vil også være med på å knytte sammen Fv. 434, Melen og 
Øyesvoll til kommunesenteret.
Andre etappe er foreslått å gå videre fra Ryggahøgda og til begynnelsen av eksisterende gang-
og sykkelveg ved Belgvoll.
Tredje etappe går fra Reinbjørkorsen og til Gryta. Fjerde etappe fortsetter fra Gryta og videre til 
kommunegrensen ved Meosen bru. For videre tilkobling til sykkelvegnettet i Namsos synes det 
naturlig å se på en løsning hvor jernbanetraseen langs Trettvikberga vurderes.

Fysisk utforming og løsningsvalg
Ut i fra overordnede analyse av etappene er vår vurdering at det bør opparbeides en separat 
gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 17. I noen området kan det sees på andre løsninger som er 
kostnadsbesparende, men det må da også tenkes på trafikksikkerhet og brukervennlighet. 
Det er i forprosjektet sett på forskjellige løsninger som kan benyttes. I og med at dette er en 
overordnet analyse, er det ikke gjort noen konkrete valg i forhold til løsninger for etappene. Det 
er gjort analyser av forhold for første etappe for å kunne supplere en eventuell reguleringsplan. 
Samtidig er det gjort analyser av både sidevalg og alternativer for etappe 1 som er ment å vise 
hvilke muligheter vi har. 

Kostnadsoverslag
Kostnadsoverslaget er grovkornet og tar for 
seg minste og høyeste estimerte pris for 
gang- og sykkelveg fra Barliakorsen og til 
kommunegrensen mot Namsos. Samlet 
lengde er 14,2 km. Kostnadsanslaget for 
etappe 1 er eksempelvis sammenlignbar 
med kostnadsbildet for gang- og 
sykkelvegen Himo-Skogmo, som ble 
ferdigstilt i 2009. Tilsvarende vil gang- og 
sykkelvegen fra Klingakorsen til Namsos langs FV17 kunne gi et eksempel på et prosjekt av slik 
samlet lengde i vårt nærområde.

Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket.



Videre regulering av traséer og framdrift
Med bakgrunn i at finansieringen av etapper av sykkelstamvegen må på plass før byggingen kan 
begynne, er vår vurdering at det nå bør utarbeides en reguleringsplan for første etappe. Gjennom 
en reguleringsplanprosess vil de praktiske løsningene bli nærmere vurdert og avklart, en får et 
bedre grunnlag for kostnadsberegning og en har da gjort det forberedelsesarbeidet som uansett 
trengs før bygging kan igangsettes. 

Reguleringsplanprosessen for første etappe vil ta for seg mer detaljerte beskrivelser av 
planområdet, konkrete alternativer for traseer og vurderinger av disse. Det kan med fordel sees 
på løsninger som ikke er prøvd ut før og dermed være et pilotprosjekt for økt sykkelbruk i 
Namdalsregionen.
Det vil også være viktig at alle etappene sees på som en helhet når hele strekningen planlegges 
videre.

Finansiering
Hvis sykkelstamvegen skal kunne gjennomføres, er det avhengig av mye finansiering fra andre 
aktører. Det er flere tilskuddsordninger som kommunen kan søke på med bakgrunn i at 
kommunen er med i Sykkelbynettverket som en av «sykkelbyene». En vil være avhengig av 
prioritering fra fylkeskommunen for at prosjektet og etappene kan realiseres. 

Vurdering

Med bakgrunn i analyser og vurderinger gjort i forprosjektet er det ønskelig at det vedtas 
oppstart av reguleringsplan for første etappe av sykkelstamvegen.
En igangsetting av reguleringsplanarbeid vil kunne være med på å løfte opp denne strekningen 
som et godt tilbud til innbyggere og pendlere i Namdalsregionen og forsterke mulighetene for 
vesentlig økt sykkelbruk i kommunen.
Det må også etableres et tett samarbeid med fylkeskommunen, som vegeier av hovedvegene i 
kommunen. Det er et mål at Overhalla - Namsos blir en prioritert strekning i fylket med 
bakgrunn i den store pendlingen som foregår her og målet om å bli Sykkelkommune nr. 1 i 
Namdalen. Ved å starte planleggingen av denne sykkelstamvegen viser Overhalla kommune 
overfor staten og fylkeskommunen at kommunen er villige til å satse på en slik utvikling. Det 
viser også at kommunen er villig til å bruke ressurser for at sykkelstamvegen skal bli en realitet. 

Det foreslås at det vedtas igangsetting av reguleringsplanarbeid for første etappe i tråd med 
forprosjektets beskrivelse av videre regulering og fremdrift. 

Miljømessig vurdering
En utbygging av gang- og sykkelvegnettet vil bidra til å redusere utslippet fra transportsektoren.
I tillegg vil en god arealplanlegging med blant annet et konsentrert utbyggingsmønster og gode 
forbindelser mellom tettstedene bidra til at flere ønsker å sykle eller gå. 
Dette handler om gradvis å utvikle et bærekraftig lokalsamfunn som legger til rette for trivsel,
hverdagsaktivitet og attraktivitet – kvaliteter for framtida som er i tråd med kommunens visjon 
positiv, frisk og framsynt.


