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Fylkesvei 715, Ila - Flakk



Statens skredsikringsplan 2015

St. Olavspranget 2015:
• 858 meter
• 3,8 i skredfaktor
• 260 mill. i KO
• Tunnel som tiltak



Statens skredsikringsplan 2019

St. Olavspranget 2019:
• 5.918 meter
• 3,51 i skredfaktor
• 43 mill. i KO
• Alternativer til tunnel





Fv. 715 Ila – Flakk

• ÅDT: 3700 - 4500
• Vegstandard: H1 

(9m for ÅDT < 6000)
• Tunnelprofil T9,5

Tunnel Ila - Flakk

3700



• Fire alternative 
løsninger

• Tilkobling av Trolla
i dagen

• Kostnadsestimat 
for 2-felts tunnel
1,7 – 2,2 mrd. kr. 

Ila - Flakk

12
34



1
Marienborg
tunnelen -
Flakk

2
Ila - Flakk

3
Ila – Flakk 
(med 
dagsone ved 
Trolla)

4
Ila – Trolla 
- Folafoten

Total lengde 10,0 km 8,7 km 9,6 km 10 ,0 km
Lengde tunnel 9,5 km 6,7 km 7,1 km 6,4 km
Tidsbesparelse ca. 4 min ca. 4 min ca. 3 min ca. 3 min
Forventede 
kostnader

2,2 mrd. kr. 1,7 mrd. kr. 1,9 mrd. kr. 2,0 mrd.kr.

Trafikk Ila-
Flakk

+++ ++ +++ ++

Trafikk Ila –
Trolla 
(lokaltrafikk)

+ + + +++

Syklende / 
gående

++ ++ ++ +++

Landbruk 0 0 - -
Naturmiljø 0 -- -- --
Landskapstilpa
sning

+ - -- ---

Geoteknikk / 
geologi

0 - --- --

Lokalmiljø / 
støy

++ + 0 -

Friluftsliv 0 - - --
Anleggsgjenno
mføring

--- -- -- --

Ila - Flakk
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Flakk – Høstadkorsen



Økt trafikksikkerhet

Mål for prosjektet



Veien videre, teknisk:

• Redusert antall alternativer

• Optimalisering av veglinjer

• Konsekvensutredning

• Nøyere trafikk– og kapasitetsberegninger



Veien videre, mht. finansiering:

Mulige finansieringskilder:

• Rassikringsmidler

• Miljøpakke-midler

• Punktfinansiert bom

• Ekstern finansiering



Byvekstavtalen 

2.9 Fylkeskommunale tiltak
Trøndelag fylkeskommune vil bidra med 789 mill. kr. i avtaleperioden, det vil 
si 71,7 mill. kr per år, som tilsvarer bidraget til Trondheim kommune i 
bymiljøavtalen samt Malvik, Melhus og Stjørdal kommunes relative andel av 
fornyingsprogrammet til fylkesveger. Fylkeskommunen tar forbehold om 
politisk behandling. Kommunene Malvik, Melhus og Stjørdal er da i tillegg 
berettiget til å få ordinære investeringsmidler til fylkesveg. I Trondheim er 
det kun evt. store vegprosjekter/rassikringsprosjekter, som ny fv. 715 mellom 
Ila, Flakk og Klett, som kan være berettiget til andre fylkeskommunale 
vegmidler. Fylkeskommunens vegmidler i Miljøpakken er ikke øremerket».



Byvekstavtalen

2.12 Samhandling og videre arbeid
Inn mot neste revidering av byvekstavtalen arbeider partene med 
å videreutvikle planene for et areal- og transportsystem som 
bygger opp under nullvekstmålet. Det innebærer samarbeid om 
blant annet følgende:
Innenfor rammene i Miljøpakken/byvekstavtalen finansieres:
Utredning og innledende planlegging av omforente forslag til ytterligere 
tiltak som kan spilles inn ved senere revisjon av Miljøpakken:

o Utredning av erstatning for rasfarlig vei, etablering av gang- og 
sykkelvei på fv. 715 på strekningen Ila – Flakk samt ny vei Flakk – Klett 
som en omkjøringsvei utenom Trondheim.



Alternativ nytte/ekstern finansiering

• Steinmassene fra tunnelen kan benyttes til å etablere 
godskai for Trondheim Havn et sted i 
Flakk-området.

• Steinmassene kan alternativt benyttes til å bygge 
et nytt Grilstad i sjøkanten på Flakk.

• Et annet alternativt er å knuse massene og selge de som 
pukk.

• Det siste alternativet er å benytte massene til å bygge ny 
fylkesvei fra Flakk til Klett.



Trøndelags godsstrategi fra 2018 

• Samle kunnskap

• Etablere møteplasser

• Utnytte teknologi



Regional 
godsstrømsanalyse



Varetransportørenes tilbakemeldinger. 
Det trengs kunnskap/fokus på:

1. Bylogistikk
2. Knutepunkt
3. Modeller og verktøy
4. Bærekraftige transportsystemer
5. Infrastruktur

Bylogistikk

Knutepunkt

Modeller og verktøy

Bærekraftige transportsystemerInfrastruktur



Det er nå avsatt 5 mill. årlig i Miljøpakken 
som søkbare midler for kommuner og 
næringsliv til felles bylogistikkprosjekter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Antall varebiler er 6-doblet siden 1980. Et 20-talls lastesoner. Ingen styring. 
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