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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Strategi og utvikling
Finansieringsavtale forprosjekt Ålma bru
Hovedutvalg veg gjorde i sak 77/20 (21.12.20) følgende vedtak:
«HUV ber fylkesrådmannen i samarbeid med Oppdal kommune å utarbeide en plan for utskifting av
bru over Ålma FV 6518 i Oppdal sentrum. Planarbeidet finansieres over planleggingsprogrammet. Det
forutsettes at Oppdal kommune bidrar med inntil 50% av planleggingskostnaden».
Tilsvarende har kommunestyret i Oppdal vedtatt følgende i møte 18.03.2021, sak 21/26:
«Kommunestyret godkjenner kommunal delfinansiering med 50% i Trøndelag fylkeskommune sitt
forprosjekt for utskifting av bru over Ålma på fylkesveg 6518.
Kostnadsramme for kommunens andel i forprosjektkostnaden godkjennes inntil kr. 375 000,- der
fylkeskommunens revisorbekreftede timeforbruk i forprosjektet er grunnlag for fakturering av
kommunens 50% andel. Kommunens andel finansieres ved bruk av infrastrukturfondet. Budsjettet for
2021 korrigeres tilsvarende.
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtale med Trøndelag fylkeskommune
om gjennomføring av forprosjektet.
Utarbeidet forprosjektet framlegges for kommunestyret for å avklare videre prosess i arbeidet med
forpliktende avtale om finansiering og gjennomføring av utskifting av brua.»











Denne avtalen inngås mellom Oppdal kommune og Trøndelag fylkeskommune, og gjelder
finansiering av forprosjektet for Ålma bru på fv. 6518.
Fylkeskommunens forprosjekt er begrenset til Ålma bru med tilhørende
fylkesveginfrastruktur.
o Planlegging av øvrige tiltak for flomsikring av Oppdal sentrum er ikke en del av denne
avtalen.
o Oppdal kommune skal bistå Trøndelag fylkeskommune med å fremskaffe
plangrunnlag og kartlegging tiltak i elvebunnen under og nær Ålma bru.
o Oppdal kommune gir avklaring om behov for reguleringsplan for tiltaket.
Rammen for forprosjektet er 750 tusen. Oppdal kommune bidrar med en andel på 50% av
planleggingskostnaden, begrenset oppad til 375 tusen. Oppdal kommunes bidrag betales ut
mot faktura og utskrift fra fylkeskommunens regnskapssystem når prosjektet er ferdigstilt.
Prosjektet gjennomføres i perioden april 2021 – 30.10.21
Oppdal kommune holdes orientert om fremdrift i prosjektet på forespørsel. Dersom det
oppstår avvik i tid, kostnad eller andre vesentlige faktorer varsles Oppdal kommune
omgående.
Denne avtalen gjelder til prosjektet er ferdigstilt.
Trøndelag fylkeskommune oversender ferdig forprosjektrapport til Oppdal kommune ved
ferdigstillelse. Videre initiativ i saken er Oppdal kommunes ansvar.
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