
Velkommen til
åpning av  

Måviktunellen og
Berfjordtunellen

Torsdag 28. oktober 2021 
kl 1500

Fylkesvei 6312 
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Velkommen til tunell-åpning

Trøndelag Fylkeskommune 
ønsker velkommen til 

offisiell åpning av 
Måviktunellen og Berfjordtunellen
i  Roan 28. oktober 2021 kl 1500.

Oppmøte i Måvika, 
1,7 km sør for Roan sentrum

Program
Velkomsthilsen v/ Hallgeir Grøntvedt

Leder hovedutvalg for veg 
 Trøndelag fylkeskommune

 

Offisiell snorklipping 

  Oddveig Kipperberg
Avdelingsleder Seksjon Strategi og utvikling

  Karin Bjørkhaug
Leder hovedutvalg for transport

Trøndelag fylkeskommune 

Vi feirer med kaffe og kaker 

Ny og gammelveg ved Solemsatnet i Bjugn
Foto: Helge Bueng



Sikrere og bedre vei

Etter et utall med forsøk på rassikring langs vegen mellom 
Måvika og Nesvalen i Roan, ble det i 2017 satt fart i arbei-
det med å utrede en trygg veg på strekningen.

I Fylkesutvalgets sak 10/17 var skoleskyssen i Roan tema. 
Det ble vedtatt å videreføre daværende ordning med 
skoleskyss med båt inntil planlagt  rensk i Berfjorden var 
gjennomført og rissikoen for nye ras på strekningen var re-
dusert. Fykesordføreren ble pålagt å oppnevne en arbe-
idsgruppe umiddelbart. Den fikk i oppgave å finne nye og 
gode løsninger på vegproblematikken i Roan. Arbeids-
gruppen skulle bestå av medlemmer fra både politikk og 
administrasjon fra Roan kommune og fylkeskommunen. 
Arbeidet skulle være fullført innen utgangen av mars 2017. 

Det skulle gå bare tre år fra  saken kom på dagsorden til 
folket i Roan hadde fått ny og tryggere veg. 
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Arbeidsgruppa kom fort i arbeid.  Den besto av folk fra Sør- 
Trøndelag Fylkeskommune (STFK), Fosenvegene AS, Sta-
tens Vegvesen og Roan kommune:

Karin B. Bjørkhaug, komiteleder Infrastruktur STFK,  leder
Oddveig Kipperberg, Samfersdelsjef STFK
Knut Sundet, STFK/Fosenvegene, sekretær
Arnfi nn Brechan, komite for Infrastruktur STFK
Guro Angell Gimse, komite for Infrastruktur STKF
Olaf Rovik, Fosenvegene / Statens Vegvesen 
Einar Eian, ordfører Roan kommune
Eirik Jacobsen, varaordfører Roan kommune
Geir Ola Aune, sektorleder Teknisk Roan kommune 

Gruppa hadde to møter og en befaring til Berfjorden. 
Gruppa ble fort enig om at det var svært  utfordrende 
å fi nne gode og fremtidsrettede løsninger som ivaretok 
både  rassikker veg og god framkommelighet. Ti alternativ, 
gjengitt øverst på siden,  ble gjennomgått. 

Gruppa konkluderte raskt med at to tuneller ville være 
det beste tiltaket for rassikring, fremkommelighet, samtidig 
som beboerne rundt  Berfjorden ble sikret trygg vei. 

Nå gikk det fort i svingene. Allerede i møte 14. juni 2017 
vedtok Fylkestinget å iverksette bygging av prosjektet 
med sikte på å bli ferdig i 2020. Implenia AS gjorde jobben 
på rekordtid. Veien ble kjørbar allerede i 2020. 

Fylkeskommunens vegavdeling planlegger nå de to tunel-
ler mellom Hellfjordtunellen og Roan sentrum på vegna av 
kommunen, som forskuttert kostnadene med  planarbeid. 

Alternativene og resultatet



 

10 år med vegbygging

Ser vi bort fra Hopstaddalen, ligger all bosetting i Roan i 
gangavstand fra sjøen. Først i 1971 ble alle grendene - fra 
Skjøra i sør til Mostervika i nord - knyttet sammen med  

.

Viktig for alle

Ved normal produksjon ved Kråkøy Lakseslakteri går det 
daglig seks til sju trailere med laks ut fra fabrikken ved 
Hongsand.

Den største arbeidsplassen i gamle Roan kommune er av-
hengig av gode kommuniasjoner for å få produktene rask 
og effektivt ut til markedet. De tre nye tunellene i Roan er et 
viktig bidrag til raskere og tryggere uttransportering.

Sørdelen av Roan blir stadig mer populært som ferie- og fri-
tidsområde, mend økt hyttebygging. Dette gir igjen grunn-
lag for bedre servicetilbud i området.

Hongsand har et populært reisleivstilbud med camping og 
utleieenheter med gode muligheter for fiske og friluftsliv. 
Vegsatsingen legger forholdene til rette for videre vekst. 
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Hongsand og Kråkøya



Id
é

, t
e

ks
t &

 p
ro

d
uk

sjo
n:

 H
e

lg
e

 B
ue

ng
  A

S

Utfordrende landskap

Med rå handmakt, slegge, meisel og trillebår, bygde de 
veien mellom Nessvalen og Roan. Da veien endelig stod 
ferdig i 1956, var det som en samferdselsrevolusjon å regne. 

Fart i vegbygginga i Roan ble det først på 1960-tallet. Veien 
til Sumstad stod ferdig i 1961, og veien over de tre åsene 
fram til Roan ble tatt i bruk sommeren 1965. Men det var 
først i 1977 at det ble mulig å kjøre helt til Skjøra.

Veien nordover til Bessaker ble ferdig i 1965, men det var 
først i 1979, da Kong Olav åpnet Straumholbrua, at vi fikk 
vegforbindelse over Fosen til Osen via Nordfosenveien. 

Bildet under viser bussen ved Nerdal i Roan i 1936.
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