
Velkommen til åpning av 
rassikringsprosjektet

Fv723 Ryssdalen -Herfjord 
Fredag 25. oktober 2019 

kl 1400.
Åpningsfest på

Stokksund Oppvekstsenter

Fylkesvei 723 
Ryssdalen - Herfjord

Åfjord kommune



«Velkommen til nyvegen»

Velkommen til offisiell åpning av 
Fv 723 - Den nye Stokksundsvegen

mellom Ryssdalen og Herfjord

fredag 25. oktober  kl 1400
ved Ryssdalsbrua

Program ved Ryssdalsbrua:
 •   Velkomsthilsen 

  Knut Sundet - Daglig leder Fosenvegene - ei tim´te  ́by´n  AS -  

 • Offisiell snorklipping 

  Tore Sandvik, Fylkesordfører Trøndelag

  Knut Mollestad, Head Adviser Statkraft

  Vibeke Stjern, ordfører Åfjord kommune

 •  Vi kjører nyvegen til Stokksund Oppvekstsenter

Åpningsfest i Stoksund Oppvekstsenter 15.00 - 17.00
   • Orientering om prosjektet 
   v/ prosjektleder Hanne Louise Moe  
  • Taler og hilsener
  • Stor varmbuffé - kaker - kaffe 
  • Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Den nye Ryssdalsbrua med Linesøybrua i  bakgrunnen. 

Stokksund Oppvekstsenter kl 2030 

Kveli- Rånes - Bremseth - Show
Billettsalg: Åfjord kommune  eller www.afjord.kommune.no/kjøp billetter

Salg ved inngangen hvis ledige billetter. 
 



Samhandling ga det store kuppet 

Tunellinnslag

Sjelden har Trøndelag opplevd at et vegprosjekt er realisert på så kort tid. 
Hovedårsaken er behovet for rassikring på strekningen. Forvitring har gitt 
økende antall uforutsigbare stein- og is-sprang og ras.
Strekningen har lenge stått på prioritert liste over rasutsatte veger, men 
lave bevilgninger ga aldri nok midler til større sikrigsarbeid.
Ettersom ingenting skjedde, ble det lokalt utredet 10 alternativer, som ble 
lagt fram på et folkemøte i Stokksund 25. august 2016. Der fremmet Gisle 
Herfjord  forslag om en helt ny trase. Idéen fenget og prosjektet ble utredet. 

På rekordtid falt brikkene på plass.
•  STATKRAFT endrer sine planer om adkomstveg til Kverndalsfjellet 

Vindpark. Samtidig ble det vedtatt at vindmøllene til Harbakfjellet 
skulle tas på land på den nye havna på Monstad i Åfjord. Den nye tra-
séen ble interessant  for vindkraftutbyggerne med tanke på framtidig 
sikkerhet for drift og vedlikehold. . 

 Statkraft bevilget NOK 37,5  mill. 
• ÅFJORD KOMMUNE definerte dette som et nyttig prosjekt for      

videre næringsutvikling i Stokksundområdet, og ville bidra, selv om 
vegen er fylkeskommunens ansvar.

 Åfjord kommune bevilget NOK 10 mill.
• TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, som er vegeier, synes dette 

var så bra at  de valgte å gå inn med resterende beløp.
 Trøndelag fylkeskommune bevilget NOK 400 mill
• FOSENVEGENE AS - ei tim´te´by´n har  vært prosjektorganisasjon 

sammen med Statens Vegvesen.
•  ARBEIDSFELLESKAPET « Kruse-Syltern ans» har bygd vegen. På 

22 måneder  har de bygd 5000 m veg, Ryssdals-  tunellen (590 m) og 
Herfjordtunellen (760 m)  og Ryssdalsbrua  med lengde 146 m med  
43 meters høyde.    



 

Lørdag 5. november 1955 kl 1430. kjørte drosjeeier Karl Løkke på land fra 
Fosenferga på Skansen i Trondheim. Dette var den første bilen som kjørte di-
rekte fra Stoksund til Trondheim. Vegen langs fjordarmen Paulen i Stoksund 
var ikke åpnet for trafikk, men på grunn av en høyst nødvendig syketransport  
fikk Løkke bli den første som kjørte den nye vegen. Turen tok «tre og en halv 
tim´te´by´n». Vegen fikk navnet «Alpevegen».
Det var et imponerende anleggsarbeid som nærmet seg fullføring. Det meste 
av arbeidet var utført med handmakt. Karene ble firt ned i tau fra toppen av 
fjellsiden. Der satt de på ei fjøl og minerte hullene for dynamitten for hånd 
med hammer og meisel. Midt i dagen ble de dratt bort på en berghylle der de 
kunne slappe av og spise matpakken sin. Så var det ut på planken igjen til et 
ny økt. Noen fikk oppgaven med å støype bru, atter andre bygde murer  i den 
bratte bergsida mot Paulen, der det er brådjupt. Enkelte steder er fjorden 50 
meter dyp helt inn til land. Samtidig omkranses fjordarmen av stupbratte fjell,  
med Solfjellet på 330 m.o.h.  som de  høyeste. 
Innerst i  Paulen er fjellveggen loddrett. Derfor måtte vegen bygges høyt i fjell-
veggen. På det høyeste ved Rapet ligger vegbanen 76 meter over havflata.
Ordfører i Stoksund, Holger Stjern, var en pådriver for bygging av vegen. 
Han var også pådriver for etablering av Fosenferga AS.  Fergeforbindelsen   
Vanvikan/Skansen i Trondheim ble åpnet 27. mai, pinsa 1955. I starten av-
gang annenhver time med kapasitet på 12 biler i timen. (I dag har fergene på 
Flakk-Rørvik kapasitet på 260 biler i timer, fredag og søndag 322 biler.)
Stoksund og Åfjord herreder ble slått sammen til Åfjord kommunen i 1964. 
Etter at Stokkøybrua ble åpnet i 2000 og  Linesøybrua i 2011 har Stokksund 
fått nyetableringer og vekst i folketallet.  Tre grendeskoler ble erstattet med et 
nytt og moderne Stokksund Oppvekstsenterder i 2012.
Det er her vi samles til åpningsfest. Vi ønsker alle velkommen.  

«Alpevegen»

Vegen langs Ryssdalsvatnet med de to nye brutårnene til Ryssdalsbrua.



.

Vegen fra Herfjord langs Paulen, over Rapet, langs Ryssdalsvatnet og opp Ryss-
dalen ble bygd av karer som brukte hammer og meisel, spett og slegge for å få til 
vegen. De to øverste bildene er fra anleggsarbeidet på 1950-tallet. Det står i sterk 
kontrast til maskinparken som Johs J Syltern as bruker ute på anleggene idag.  
{De historiske bildene er utlånt av Einar Lian}.

Vegarbeid før og nå



Fosenvegene er snart i mål
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Mer rassikring i Roan

Siden 2010 blir det bygd veg på Fosen 
for 3,1 milliarder kroner.

12. oktober 2010 startet bygging av Fosenvegene, «ei tim´te´by´n».
Dette er gjort:
• Vanvikan - Leksvik; Vegutbedring, ny bru ved Hoven.
• Vanvikan - Rørvik Fv 715; breddeutvidelse, ombygging fergeterminal 

Rørvik.
• Vanvikbakkan Fv 715; Ny veg med delvis 3-felt veg.
• Keiserås - Kråkmo; Ny veg inkludert to bruer.
• Agdenes Fv 710: Ny veg gjennom Lensvik sentrum og 7 parsell utbedret 

Lensvik - Valset fergeleie.
• Kråkmo - Olsøy Fv 715; Ny veg inkludert ny bru over Skauga.
• Haugsdalen - Rødsjø Fv 715; Ny veg.
• Austdalen Fv 715 Ombygging og ny veg.
• Krinsvatn - Brekstad Fv 710 : 6 parseller ny veg inkludert 2 rundkjørin-

ger i Botngård og bygging av 900m gang/sykkelveg sør for Bjugnfjorden.
• Verrabotn - Meltingen Fv 6922: Breddeutviding hele strekningen, asfalt  

og to nye bruer.
• Roan Fv 6312: Ny tunell ersatter den rasutsatte vegstrekningen mellom 

Sumstad og Hellfjorden.
Nå bygges:
• Osen Fv 715: Nybygd veg og store utbedringer fra Osen sentrum til 

kommunegrensa med Namdalseid. Ferdig 2019.
Siste etappe:
• Fv 718: Sund - Bradden i Rissa:  Ny veg gjennom Reingrenda og opp 

Skaret. Byggestart 2020. 

Den meget rasutsatte strekningen mellom Roan og Nesvalen erstat-
tes nå av to tuneller på henholdsvis 670 og 920 meter rundt Berfjorden.                       
Ferdig høsten 2020.

Et biprodukt - Ratvikvegen
Vegen fra Morkemo-krysset til Ratvik har periodevis, spesielt i teleløysin-
ga vært tilnærmet uframkommelig. I et spleiselag mellom Fosenvegene AS, 
Åfjord kommune og Trøndelag fylkeskommune ble overskuddsmasse etter 
vegbyggingen ved Ryssdalen kjørt ut til Ratvikvegen, som fikk ny såle, bred-
deutvidelse og nytt dekke. 


