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04_SAMFERDSEL & INFRASTRUKTUR

Fv 714 Stokkhaugen – Sunde
Parsell Mjønes – Vasslag

Fylkesveg 714 ligger i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag og er den eneste vegforbin-
delsen mellom Orkanger/Trondheim og kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya. Ny 
veg på strekningen mellom Mjønes og Vasslag vil delvis følge dagens trase og delvis 
bli lagt i tunnel. Ny veg skal bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet, og vil ha stor 
betydning for bosetning og næringsliv i området. Planen viser alle arealinngrep som 
vil være nødvendig i forbindelse med bygging av vegen, avklarer framtidig arealbruk 
i planområdet. Det er også utført en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for vegen i 
anleggsperioden og i driftsperioden.

Det har vært stor fokus på prinsipper for landskapstilpasninger av veg med sidearealer, 
deponiområder og riggområder. Multiconsult har vært engasjert som konsulent innen 
aktuelle fagområder, og har vært ansvarlig for utarbeidelsen av det komplette plan-
materialet som består av 14 plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

NØKKELTALL
9,3 km veg | 3 tun-
neler

PERIODE
2009 - 2011

BYGGHERRE
Statens vegvesen

PROSJEKT
Fv 714 Stokkhaugen 
– Sunde

STED
Snillfjord kommune

PROSJEKTTYPE
Regulering



Plankart 13 | Illustrasjon: Multiconsult Øverst: kisse viser hvordan grensene på reguleringsplanen kan gi fleksibilitet for å få til best 
mulig terrengarrondering på byggeplannivå | Ill.: Multiconsult
Nederst: Illustrasjonen viser hvordan et tverrsnitt gjennom en forskjæring/portal kan tenkes 
utformet | Foto: Multiconsult
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VÅRE TJENESTER
Ansvarlig for utarbeidelse og 
produksjon av veggeometri, land-
skap og arealplan i samarbeid med 
Statens vegvesen og Snillfjord 
kommune.

FAGDISIPLINER
• Veg
• Landskap
• Arealplan

LØSNING AV OPPDRAG
Oppdraget har hatt stor fokus på
landskapstilpasninger
og plassering og utforming av deponiområder, 
samt berøring og nærføring til vassdrag. Etter
offentlig ettersyn høsten 2010 var det
flere innsigelser til planen og revidert plan
var på ny høring sommeren 2011 og
ble endelig vedtatt i Snillfjord kommune
31.08.2011. Bygging av store deler
av den regulerte strekningen er tenkt
gjennomført i løpet av sommeren 2014.

www.multiconsult.no


