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Fv.717 Sund-Bradden og                         
Fv.718 Rissa-Hasselvika 
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FORMÅL 

Beredskapsplanen redegjør for mulige uhell og ulykker, og hvilke tiltak som bør settes inn for 
å verne liv, helse og materielle verdier, etter et eventuelt uhell eller en ulykke. 
Planen skal gjøre rede for hvilke forebyggende tiltak som er gjort, og hvilke drifts- og 
rutinemessige tiltak som er viktig i beredskapstilfeller. 
Det er viktig at ansvarsfordelingen blir gjort helt klar, slik at ingen er i tvil om sin rolle når det 
blir nødvendig med innsats. 
 

BEGREPSFORKLARINGER 

Vegtrafikksentral (VTS): Døgnåpen vegtrafikksentral som ligger i Trondheim og 
formidler etatens veg- og trafikkmeldinger, samt 
informasjon og beskjeder internt i vegvesenet. Overvåker 
og styrer tekniske installasjoner. 

Byggherre: 
Trøndelag Fylkeskommune 
(TRFK), Prosjektorganisasjon 
Fv.717 Sund-Bradden 

Prosjektorganisasjon opprettet for å gjennomføre 
utbyggingsprosjektet Fv.717 Sund-Bradden og Fv.718 
Rissa-Hasselvika. 

Hovedentreprenør: Johs J. Syltern AS er hovedentreprenøren som bygger 
Fv.717 Sund-Bradden og Fv.718 Rissa-Hasselvika. 
Andre entreprenører som jobber på anlegget er 
underentreprenører til Johs J. Syltern. 

 
Entreprenør drift og vedlikehold: 

Veidekke er ansvarlig for den daglige drift av 
eksisterende fv.717 og fv.718 

 

ØVELSER OG INSTRUKSER 

Det er en forutsetning at involverte instanser (brannvesen, politi, AMK, driftsansvarlig 
entreprenør og Trøndelag fylkeskommune) utarbeider egne instrukser i den grad det blir 
funnet nødvendig (det kan gjelde aksjonsplaner, varslingsplaner, lister over vaktpersonell, 
utstyr, øvelser, diverse prosedyrer, sambandsbruk, samkjøring med andre instanser osv.). 
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REVISJONSOVERSIKT 

Ved enhver revisjon av beredskapsplanen skal det ved distribusjon medfølge en revisjonsliste som angir dato og 
hvilke kapitler /kart /skjema som er forandret. 
 

DATO REVISJON ENDRING 

11.10.2021 Rev.000 Opprinnelig plan 

29.03.2022 Rev.001 Endret stengetidspunkter, endret telefonliste pga endringer i ledelsen til 
Johs J. Syltern AS. Endringer markert med blå tekst. 

   

 

Trøndelag fylkeskommune, Vegavdelingen, Seksjon Investering og Fornying 
Rissa, 11.10.2021 
 
Håvard Ellingsen 
Byggeleder 



  Rev. 001 
  Dato: 29.03.2022 
 

 Side 4 av 14 

 
 
1. Orientering 
Trøndelag fylkeskommune skal bygge ny fylkesveg 717 fra Sund rundkjøring til Bradden 
vegkryss i Indre Fosen kommune. Prosjektet inngår i bompengeprosjektet Fosenvegene «ei 
tim’ te by’n» og er siste strekning i denne bompengepakken.  
 
Prosjektert vegstrekning for ny fv.717 er ca 6,5 km og ligger både langs eksisterende fv. 717 
og i områder med dyrka mark og utmark. Trasé for ny fv. 717 er vist i figuren under.  
På deler av strekningen er det også planlagt ny gang-/sykkelveg. 
 

 
 
I tillegg inkluderer prosjektet steinuttak og utbedring av 1,3 km av Fv.718 Hasselvikveien. Da 
fv.717 Sund-Bradden isolert sett har et underskudd av bergmasser må det tilføres sprengtstein 
og knuste materialer som kult, pukk, singel og subbus. Dette bidraget kommer fra den smale 
og uoversiktlige Fv.718 Hasselvikveien som knytter Rissa sammen med grendene Hasselvika 
og Fevåg. 
 
Prosjektet Fv. 717 Sund-Bradden har på grunn av store områder med kvikkleire et spesielt 
stort fokus på geotekniske føringer under anleggsfasen. Veganlegget er på det nærmeste ca 
50m unna rasgropa for Rissaraset i 1978. Stabiliseringstiltakene som skal gjennomføres vil 
medføre at sikkerheten for området øker fra et anstrengt til et akseptabelt nivå etter at vegen 
er ferdig bygd. 
 
Stengeregime 
Fv. 717 og fv.718, samt alle andre offentlige veger skal generelt være åpen for trafikk i hele 
anleggsperioden. Anleggsperioden varer fra juni 2021 til september 2023. Vi vurderer at 
stengebehovet er størst på fv.718. Trafikkavvikling langs fv.717 Sund-Bradden har større 
muligheter for omkjøring, samt at deler av anlegget bygges utenfor dagens veg.  
 
Berørte veger tillates stengt etter dette stengeregimet:  
- Inntil 15 min stenging hele døgnet, varsles ikke.  
- Inntil 30 min stenging, varsles dagen før.  
- Inntil 2 timers stenging, varsles 2 dager før.  
- Nattestenging Fv.718 Rissa-Hasselvika mellom 21.00 - 05.30, varsles 3 dager før.  
- Nattestengning Fv.717 Sund-Bradden mellom kl 21.15 - 04.55, varsles 3 dager før. 
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Helgestenging Fv.718 Hasselvikvegen:  
- Fra fredag kl. 21.00 til søndag kl. 18.30 med 10 dagers varsel.  

 
Helgestenging på Fv.717 Sund-Bradden er ikke ønskelig og skal unngås. Det kan i spesielle 
tilfeller vurderes.  
 
Rutegående busser skal hensyntas ved stenginger og skal ikke bli berørt.  
 
I dialog med utførende entreprenør er det bestemt følgende faste stengetider på Fv.718 Rissa-
Hasselvika:  

- Stengt kl 11.45-13.45 mandag-torsdag. 
- Nattestengt kl 21.00-05.30 med gjennomslipp av trafikk mellom kl 22.15-22.45. 

De netter med større sprengninger er vegen stengt i hele tidsrommet 21.00-05.30. 
 
Det skal foregå sprengningsarbeider langs store deler av traseen, dette krever stenging av 
vegen i perioder av sikkerhetsmessige årsaker. 
  
All planlagt stenging utover 15 minutter vil varsles på SMS, stenginger under 15 min blir ikke 
varslet. 
 
Ved stengt veg kan nødetater ringe telefonnummer (røde nummer) i telefonlisten for å høre 
om det er mulig å passere. 
 
Helikopterlandingsplass er ikke definert i denne planen og må bestemmes i samråd med 
nødetater og når en eventuell hendelse inntreffer. 
 
 

2. Skilting og varsling. 

 
Skilting og skiltplaner 
Det er utarbeidet egen skiltplan for arbeidsvarsling knyttet til anleggsarbeidene på fv.717 og 
fv.718. Denne er utarbeidet i henhold til Statens vegvesen håndbok – 301 Arbeid på og ved 
vei. I perioder vil det bli lysregulering og manuell dirigering i deler av anleggsområdet. 
 
Få varsel på SMS 
Framgangsmåte ved påmelding på SMS-varsling er beskrevet under, samt kunngjort på våre 
hjemmesider og i media. Tjenesten er gratis for brukerne. 
 
Gjennom SMS-tjenesten vil du få varsler fra byggeledelsen om trafikale forhold knyttet til 
anleggsarbeidene. Det er utarbeidet 2 tjenester, en for fv.717 og en for fv.718: 
 
Fv.717 Sund-Bradden: 
Påmelding ved å sende kodeord: TM FV717SUNDBRADDEN til: 26112  
Avmelding ved å sende kodeord: TM FV717SUNDBRADDEN STOPP til 26112. 
 
Fv.718 Rissa-Hasselvika (Ofaret) 
Påmelding ved å sende kodeord: TM FV718OFARET til: 26112 
Avmelding ved å sende kodeord:  TM FV718OFARET STOPP til 26112. 
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3. Omkjøringsruter for Fv.717 

Ved vegstengning på fv. 718 blir omkjøring via fv.715 om Vanvikan, til 
Rødsjøkrysset og fv.718 Rødsjø til Hasselvika. 
 

 
Avstand Rørvik – Hasselvika via omkjøring er 77 km og stipulert kjøretid er 1t og 17 min 
 
4. Omkjøringsruter for Fv.717 Sund-Bradden 

Ved vegstrenging på fv. 717 blir omkjøring via fv.715 om Vanvikan, fv.720 
Keiserås – Leira og fv.718 Leira - Sund. 
 

 
Avstand Rørvik – Hasselvika via omkjøring er 27 km og stipulert kjøretid er 27 min 
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5. Stengning av Reins Alle – Fv.717 
For å gjennomføre byggingen av ny veg gjennom Reins Allè må den i en periode stenges helt 
for trafikk. Lengden på perioden er ikke avklart foreløpig. Anslagsvis mellom 1-2 uker.  
Omkjøring via fylkesveg 6366 og kommunal veg forbi Kvithylla.  
 

 
 
6. Stengning av Langskårvegen – Fv.6368 
For å gjennomføre byggingen av ny veg forbi Langskårvegen (fv.6368) må den i en periode 
stenges helt for trafikk. Lengden på perioden er ikke avklart foreløpig. Anslagsvis mellom 3-4 
måneder. Omkjøring via kommunal veg. 
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7. Geotekniske hensynsoner - kvikkleireområder 
Vegbyggingen skjer over store 
områder med kvikkleire og 
dermed en risiko for 
kvikkleireskred.  
 
Vegbyggingen blir utført slik at 
dagens dårlige stabilitet gradvis 
økes etterhvert som anlegget 
drives fremover.  
 
Det jobbes med kontinuerlig 
stabilitetsforbedring frem til 
vegen står ferdig. Ved en 
eventuell hendelse som forårsaker 
kvikkleireskred er disse 
geotekniske sonene definert som 
skille mellom sikre og usikre 
områder.  
 
Prosjektet har definert 4 
geotekniske soner med potensiell 
skredfare. Innsatsplass ved en 
rashendelse bør derfor være 
utenfor disse områdene. 
 

 
Figur 1: Geoteknisk hensynsone Sund 
 

 

 
Figur 2: Geoteknisk hensynsone ved Rein 
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Figur 3: Geoteknisk hensynsone Åsan 
 

 
Figur 4: Geoteknisk hensynsone Bradden 
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8. Melding om ulykker 

Melding 
 
Varslings- og aksjonsinstruks  
Hendelser Aksjon og varsling 

Alle ulykker 
m/personskade 

Ring 113, AMK-sentralen sørger for varsling av 
samtlige nødetater og ihht intern varslingsplan 

Ulykker / uhell uten 
personskade  

Varsle ihht til intern varslingsplan 

Alle ulykker med 3. part 
involvert 

Varsle ihht til intern varslingsplan 

 
Dersom en nødmelding kommer til en nødetat eller byggeledelsen lokalt, skal 
Vegtrafikksentralen varsles på telefon nr. 72 47 45 22 (beredskaps nr.) som deretter varsler 
de aktuelle instanser etter varslingsinstruks. 
 
Aksjonsplan 
Aktuelle instanser aksjonerer etter aksjonsplan. Innsatslederen vil i den grad det er nødvendig, 
sette i verk andre aksjoner/tiltak. Entreprenør og byggherre har utvidet bistandsplikt på 
oppfordring fra innsatsleder. 
 
Aksjonsplan ved uhell og ulykker 
 

Hendelser Brannvesen Politi Ambulanse Vegtrafikk-   
sentralen 

Entreprenør 
 

Indre Fosen 
Kommune 

Brann xxx1) xxx xx4) x3) xx x 
Trafikkulykke 
m/personskade xx1) xxx xx4) x3) x x 

Trafikkulykke 
u/personskade xx1) xxx x4) x3) x  

Uhell med farlig gods xxx1) xxx x4) x3) xx  
Teknisk feil x1)   x3) xxx2)  
Havari/nedfall m.m. x1) xxx  x3) xx  
       
 
xxx - Aksjonsledelse 
xx   - Bistandsplikt 
x     - Bistand etter behov 

1) - Innsatsledelse jfr. § 12 i lov om brann- og eksplosjonsvern når ikke politiet er tilstede 
2) - Vegtafikksentralen varsler etter teknisk alarmliste 
3) - Vegtrafikksentralen skal varsles og bistår på anmodning fra operasjonssentralen/lokal 

redningssentral (LRS). 
4) - Gjør også egne vurderinger 
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For øvrig henvises til nødetatenes egne beredskapsplaner. 
 
Kommandoforhold 
Politiet er innsatsleder ved ulykker. Dersom brannvesenet kommer til skadestedet først, har de 
ledelse til politiet kommer og tar over. 
 
Innsatstider 
Innsatstiden fra ulykken er meldt vil variere hvor ulykken har skjedd og hvor nødetaten 
befinner seg. For brann vil innsatstiden normalt være ca. 15. min til både Fv.717 og Fv.718.  
 

Redningstjenester og tiltak 
Nødetatene foretar trippelvarsling. 
Innsatsleder/operasjonssentralen er ansvarlig, eventuelt i samråd med bilfører, for varsling av 
bilbergingsselskap. Det er operasjonssentralen/LRS som varsler VTS med 
situasjonsbeskrivelse, behov for bistand og anslår når vegen kan åpnes for begrenset/full 
trafikk. Det er viktig å opprette kontakt med trafikantene.  
 

Avslutning, opprydning og rapportering 
Opprydning skal utføres av den av instansene som har slik oppgave (drifts- og 
vedlikeholdsentreprenør).  
Dersom det blir rekvirert assistanse fra andre, skal innsatsleder eller LRS ta avgjørelse om 
dette.  
Det er operasjonssentralen/LRS som varsler VTS om når vegen er ÅPEN for trafikk. 
 

9. Bemanning 
 
Vegtrafikksentralen er døgnbemannet.  
 
Trøndelag fylkeskommune ved prosjektorganisasjonen for Fv.717 Sund-Bradden har etablert 
prosjektkontor ved bensinstasjon Circle K Sund i Rissa, gateadresse Udduveien 2. Kontoret 
vil stort sett være bemannet på dagtid på hverdager 07.00-15.30.  
 
Johs J. Syltern AS har anleggskontor ved Sundsbrua, Klosterveien 45. 
Kontoret er bemannet fra mandag til onsdag kl 07:00 – 19:00 og torsdag fra kl 07:00 – 15:00. 
Bildet nedenfor viser riggplassen, sett ovenfra. 
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Figur 5: Riggplass for entreprenør Johs J. Syltern AS 
 
Politiet har betjent kontorer i Rissa, Åfjord og Brekstad  
 
Ambulanse er stasjonert i Rissa og Åfjord  
 
Trøndelag Brann og Redningstjeneste har stasjon i Rissa sentrum, Stadsbygd og Stjørna. 
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Distribusjonsliste  
Denne beredskapsplanen er fordelt etter følgende distribusjonsliste.  

Nr Organisasjon/navn E-post adresse Dato 

1 Fosen Lensmannsdistrikt Rådhuset 
Rådhusgata 6 
7129 Brekstad 

post.trondelag@politiet.no 
hallgeir.stjern@politiet.no 
 

11.10.2021 

2 St Olav Ambulansetjenesten 
  

amk@stolav.no 
thomas.selven@stolav.no 

11.10.2021 

3 Trøndelag brann- og redningstjeneste 
IKS 

Sverre-Anders.Hafeld@tbrt.no 
postmottak@tbrt.no 

11.10.2021 

4 Indre Fosen Kommune  postmottak@indrefosen.kommune.no 
tore.solli@indrefosen.kommune.no 
 

11.10.2021 

5 Drifts- og vedlikeholdsentreprenør 
Veidekke 

havard.lien@veidekke.no 
 

11.10.2021 

6 VTS / Statens vegvesen 
Vegtrafikksentralen Trondheim 

vts-midt@vegvesen.no 
 

11.10.2021 

7 Trøndelag fylkeskommune (TRFK),  
Driftsavdeling Veg Fosen 

thope@trondelagfylke.no  
runestr@trondelagfylke.no 

11.10.2021 

8 Hovedentreprenør Johs J. Syltern AS vebjorn.karlsaune@syltern.no 
stale.husby@syltern.no 
odd.arne.troning@syltern.no 
roy.sjobakk@syltern.no 
roar.sjobakk@syltern.no 
nikolai.nilsen@syltern.no 
 

11.10.2021 
 
 

9 TRFK v/ prosjektorganisasjonen 
Fv.717 Sund-Bradden 

havel@trondelagfylke.no 
olarov@trondelagfylke.no 
terko@trondelagfylke.no 
jakka@trondelagfylke.no 
stiel@trondelagfylke.no 

11.10.2021 

10 Atb eystein.leirfall@atb.no 11.10.2021 
11 Vy Buss olav.dyrendahl@vy.no 11.10.2021 
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Telefonliste 
  
Vegtrafikksentralen (VTS)  72 88 36 00    
       
 
Politi: Politiet i Trøndelag  02800 

Fosen lensmannsdistrikt  488 66 760 
 Politi nødtelefon  112 
 
Brann: Trøndelag brann og redningstjeneste  725 47 600 
 Beredskapsleder Fosen: Sverre Anders Hafeld  911 17 988 
 Brann nødtelefon  110 
 
Sykehus  
 Medisinsk nødtelefon  113 

Indre Fosen kommune (sentralbord)    748 55 100 

Ingeniørvakt Indre Fosen kommune    915 15 115 

Drifts og vedlikeholdsentreprenør - Veidekke:   
Håvard Lien   928 51 522 
 
Byggeleder driftskontrakt Fosen (TRFK): 
Thomas Pedersen  995 18 860 
 
Trøndelag fylkeskommune, Vegavdelingen. Prosjektavdeling Fv.717 Sund-Bradden 
Navn Funksjon Mobiltelefon 
Olaf Rovik Teamleder 911 12 605 
Håvard Ellingsen Byggeleder 480 96 456 
   
Entreprenør: Johs J. Syltern AS   
Vebjørn Karlsaune Prosjektleder 992 87 823 
Odd Arne Troning Anleggsleder 992 87 819 
Nikolai Nilsen Anleggsleder 992 87 796 
Ståle Husby 
 

Anleggsleder 917 15 263 
 

 
 
Direkte kontakt med anlegget når vegen er stengt (prioritert rekkefølge):  
 

1. Odd Arne Troning Anleggsleder Johs J. Syltern AS 992 87 819 
2. Nikolai Nilsen  Anleggsleder Johs J. Syltern AS 992 87 796 
3. Vebjørn Karlsaune  Prosjektleder Johs J. Syltern AS 992 87 823 
4. Håvard Ellingsen Byggeleder TRFK   480 96 456 

 
Kontaktliste er revidert 29.03.2022 pga endringer i anleggsledelsen til Johs J. Syltern AS. 
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